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Valsts Prezidents J. Č a k s t e.

Saeimas Prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš.Priekšsēdētaja I. biedrs . . . . (A. Alberings)
t-, .,._ ,__ , A. Kviesis.
Priekšsēdētaja II. biedrs . . . . J. Rancans.
Sekretārs p. Juraševskis.Sekretāra I. biedrs M. Kallistratovs.
Sekretāra II. biedrs A. Petrevics.

I Ministru kabinets.

SfrnSs
6̂

K
.Alberings. Satiksmes ministrs . P. Aroniets.

Finansu mSrs ?"n?aU^aSlabklā Jības ™™trs ? •
VI.

Rubulis.
feSTu'rnSrs - ! ! ! ! ! ! S^'

Tlesl-tu ministrs (E. Brikovskis)
Izglītības ministrs ...... t. Ziemelis. Zemkopības ministrs M GaHītsKara ministrs ....... (A. Alberings) Izglītības ministra biedrs. . . . St ' Jaudzemsģen. E. Kalniņš.

»

Valsts kontroliers R. I v a n o v s.

Deputātu saraksts.

ļ A!,*',i:turf- 38. Jaunzems, Eduards.2. Alslebens Alfrēds. 39. JubulSi Staņislavs.3. Annuss, Jams. 40. Jupatovs, Ivans.4. Bachmams, Kristaps. 41. Juraševskis, Pēteris. ' .
5. Balodis, Jams. 42. Kalējs Jānis6. Bastjānis% Voldemārs 43. Kallistratovs,' Meletijs.

»
7. Bauers Ernests (noliek mandātu;. 44. Kalnings, Ringolds.8. Bergs, Arveds. 45. Kalniņš, Augusts.

m ifr111 ,'A°5,,- 46- Kalninš- b™o.
?' g odnieks, Ādolfs. 47. Kalniņš, Nikolajs.

\\ glu™berg,' Jams- 48. Kalniņš, Pauls.12. Breikss, Jams 49. Kaupiņš, Hermanis.13. Briedis, Augusts. 50. Kellers, Kārlis.14. Bumeisters, Kārlis. 51. Klīve, Ādolfs.15. Bungss, Kristaps. 52. Kotans, Pēteris.16. Cemiņs Hugo. 53. Krastkalns, Andrejs.
J!" ?}'lŠ 54- Krievs, Kārlis.18. Cielens, Fēlikss. 55, Kublinskis, Bernhards Augusts.19. Deķens, Kārlis. 56. Kvellbergs, Kārlis.20. Dislers, Kārlis. 57. Kviesis, Alberts.21. Dubms, Morduchs. 58. Kūķis, Krišs.22 Dukurs, Roberts. 59. Lauva, Kārlis.
23 Dzelzits, Hugo. 60. Lazersons, Maksis.24. Dzenis Antons. 61. Lejiņš, Pauls.25. Ehass, Kristaps. 62. Lindiņš, Rūdolfs.
26. tnzehņs Hermanis. 63. Logins, Francis.
27. Ērglis, Jūlijs. 64. Lorencs, Klāvs.28. Evans, Aleksandrs. 65. Maizels, Noijs.
f- £fes, Vilhelms. 66. Menders, Fricis.
30. Gaitos, Markus. 67. Mīlbergs, Gotfrīds.31. Gibietis, Jams. 68. Morics, Ernests.32. uoldmanis, Jams. 69 Nonācs Otto
33 Grantskalns, Eduards. 76. Nuroks, ' Markus.34. Gu bis, Ernests. 71. Opyncans, Jānis.35. Gulbis, Karhs. 72. Pastors, Alfonss.36. Hans, Jons 73. PaulukSi Kārlis.37. Holcmams, Vilis. 74. Petrevics, Andrejs.
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75= Pommers, Jānis. 89. Sīmanis, Pauls.
76. Radziņš, Eduards. 90. iichoņickijs, Elpidifors.
77. Rainis-Pliekšans, Jānis. 91. Trasuns, Francis (miris).
78. Rancans, Antons. 92. Trasuns, Jezups.
79. Rancans, Jezups. 93. Ulmanis, Kārlis.
80. Reinhards, Gustavs. 94. Ulpe, Pēteris.
81. Rozentāls, Miķelis. 95. Valters, Ādolfs._
82. Rubulis, Jānis. 96. Veckalns, Andrejs.
83. Rubulis, Vladislavs. 97. Veržbickis, Jānis.
84. Rudevics, Ansis. 98. Viļpiševskis, Jaroslavs.
85. Rūdzis, Jānis. 99. Višņa, Jānis.
86. Skujenieks, Marģers. 100. Vittenbergs_, Ruvins.
87. Spoljanskijs, Leontijs. 101. Zeibolts, Pēteris.
88. Sterns, Jānis. 102. Zeps, Francis.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (32 locekļi).

1. Bastjānis, Voldemārs. 17. Kaupiņš, Hermanis.
2. Bīlmanis, Roberts. 18. Lejiņš, Pauls.
3. Būmeisters, Kārlis. 19. Lorencs, Klāvs.
4. Bungšs, Kristaps. 20. Menders, Fricis.
5. Celms, Jūlijs. 21. Morics, Ernests.
6. Cielēns, Fēlikss. 22. Opvncans, Jānis_ (izstājas).
7. Dēkens, 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. Veckalns, Andrejs.
15. Kalniņš, Nikolajs. 31. Višņa, Jānis,
16. Kalniņš, Pauls. 32. Zeibolts, Pēteris.

Latviešu zemnieku savienība (16 locekļi).

1. Alberings, Arturs. 9. Gībietis, 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. Pauluks, Kārlis.
7. Enzeliņš, Hermanis. 15. Ulmanis, Kārlis.
8. Ērglis, Jūlijs. 16. Valters, Ādolfs.

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. Hans, Jons.

Apvienotā sociāldemokrātu mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (4 locekļi).

ļ. Holcmanis, 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 (izstājas).
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Demokrātiskais centrs (3 locekļi)

1. Breikšs, Jānis, , 3- Juraševskis, Pēteris.2. tvans, Aleksandrs.

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. Gailīts, Markus.
2. Bauers, Ernests (noliek mandātu). 4. Nonācs, Otto.

Nacionālā apvienība (3 locekļi).
1. Bergs, Arveds. 3. Kūķis, 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. Dzenis, Antons. 3. Zeps, Francis.
2. Trasuns, Francis (miris).

Latgales zemnieku partija (2 locekļi).
1. Rubulis, Jānis. 2. Rubulis, Vladislavs.

Pareizticīgo vēlētāju un krievu un apvienoto organizāciju bloks (2 locekļi).
1. Pommers, Jānis. 2. Tichoņickijs, Elpidifors.

Poļu-katoļu Latvijas poļu savienība (2 locekļi).
1. Veržbickis, Jānis. 2. Vilpiševskis, Jaroslavs.

Vecticībnieku frakcija (2 locekļi).

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

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 savienībā (1 loceklis).
1. Logins, Francis.

Latvijas ebreju sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija „Bunds" (1 locekli;).
1. Maizels, Noijs,

Nacionālā zemnieku savienība 1 loceklis).
1. Kvellbergs, Kārlis.
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Deputātu personu radītais.

Alberings, Arturs (zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 26. decembrī, latvietis, lauksaimniecī-
bas vidusskolas un lauksaimniecības un dabas, zinību insti-
tūta- izglītība, lauksaimnieks, agronoms.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas priekšsēdētāja I. biedrs.

Saeimas priekšsēdētāja I. biedrs.
Ministru prezidents un kara ministra vietas izpildī-

tājs 396.

Noliek Saeimas priekšsēdētāja I. biedra pienākumus 417.
Aizrādījumi deputātiem 208 (2 reizes), 335, 336, 339 (2

reizes), 343, 350.

Referents pie likuma par agrārās reformas likuma I.
dalās 3. panta d punkta papildinājumiem un pārgrozījumiem
(lik. chron. rād. Nr. 3) 225—228, 235—236, 383, 385—386, 528,
530—531, 532.

Runā kā ministru prezidents pie valdības de-
klarācijas 396.

pārejas formulām 989—990.
kā deputat's pie likuma par agrārās reformas likuma

I. dalās 3. panta d punkta papildinājumiem un pārgrozījumiem
(lik. chron. rād. Nr. 3) 379—381, 384—385, 388, 389—390,
517—518.

pārejas formulas 729.
dienas kārtības 193.
Iesniedzis priekšlikumus 194, 383, 386 (2 priekšl.), 388

(2 priekšl.), 454, paziņojumu 417.

Alslebens, Alfrēds (vācu balt.-part).
Dzimis 1861. gada 24. decembrī, vācietis, apriuka skolas

izglītība, krāsotāju meistars.

Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts pār-
valdes iekārtas 764.

Izstājies no komisijas, publisko tiesību un
valsts pārvaldes iekārtas 1006.

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

glītība, komerczinību skolotājs.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem noteikumos par

pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem
(lik. chron. rād. Nr. 28) 1037, 1040, 1042, 1043.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 315—323.
Nodoklis no nekustamas mantas pilsētas un miestos (lik.

chron. rād. Nr. 7) 427-431, 446, 448—449, 456, 461—462, 464,
468, 1030—1031.

!

personīgā lietā 216—217.
Iesniedzis priekšlikumus 451 (2 priekšl.), 467 (2 priekšl.).
Starpsauciens 217.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 237.

Priekšsēdētāja aizrādījums 216.

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

tība, notārs, publicists, skolotājs.
I. Saeimas deputāts.
Ievēlēts komisijā, finansu 49.
Izstājies no komisijas, agrarpolitikas un lauk-

saimniecības lietu 50.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apstiprināšanas kār-

tība Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā bijušās Krievijas
lik. kop. X. sej. I. dala (lik. chron. rād. Nr. 20) 502—503.

Aktu nodevas (lik. chron. rad. Nr. 27) 807—808.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(lik. chron. rad. Nr. 1) 286—299, 589, 591, 625—626, 879—881,
903—905.

likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu 374—375,
377.

pārejas formulas 1018—1019.

Iesniedzis priekšlikumus 630, 822, 1019, pārejas formulas
1018 (2 pārejas form.).

Starpsaucieni 379, 886, 887 (2 reizes).

Balodis, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 21. februārī, latvietis, Vilijas kara

skolas un pašizglītība, bij. armijas virspavēlnieks, atvaļināts
ģenerālis, lauksaimnieks.

Referents pie likumiem:
Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1926. gadā (lik.

chron. rād. Nr. 5) 391.
Valsts satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobili-

zācija kara vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 19) 497.

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

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

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 248—268, 269—286, 578—581, 596—597, 601, 973,
987.

Nodoklis no nekustamas mantas pilsētās un miestos (lik.
chron. rād. Nr. 7) 449^51.

Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-
vumiem, budžetiem un pārskatiem (lik. chron. rād. Nr. 28)
1038—1039, 1041—1042.

likuma ierosinājuma par valsts darbinieku atal-
gojumu 727—728.

pārejas formulām 990, 1021—1022, 1023, 1024.
balsošanas kārtības 984.
Iesniedzis priekšlikumus 443, 444, 598, 788, 976, 1010,

1040, 1042, pārejas formulu 415.
Parakstījis likumprojektu par valsts darbinieku atalgo-

jumu 363.
likuma ierosinājumu par valsts darbinieku atalgojumu

724.
jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (jaut.

chron. rad. Nr. 1) 982.
Starpsaucieni 105, 113, 114, 118 (3 reizes), 691, 720,

839, 975.
Priekšsēdētāja aizrādījums 281.

Bauers, Ernests (jaunzemn. sav.).
Dzimis 1882. gada 21. jūlijā, latvietis, augstskolas izglī-

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

Saeimas deputāts.
Noliek mandātu 5.
Miris 1926. gada 14. maijā — piemiņas godināšana 511.

Bergs, Arveds (nac. apv.).
Dzimis 1875. gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas Iz-

glītība, jurists.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 974—975.
. Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-

vumiem, budžetiem un pārskatiem (lik. chron. rād. Nr. 28)
1037—1038.

likuma ierosinājuma par valsts nodevēja An-
diieva Niedras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik. chron.
rād. Nr. 55) 362.

pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un
atsvabināšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 29—36.

valdības deklarācijas 405—407.
priekšlikuma ievēlēt parlamentarisku izmeklēšanas ko-

misiju 200—202.
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personīgā lietā 218—219.
Iesniedzis priekšlikumus 977 (4 priekšl.), 1040, pārejas

formulu 359.
Parakstījis priekšlikumu ievēlēt parlamentarisku izmeklē-

šanas komisiju 195.

Starpsaucieni 207, 209 (2 reizes), 283, 400, 474, 520.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 124 (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. Sa-
eimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu vielu ražo-

šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rād.
>-!r. 15) 488.

Papildinājums likuma par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rād.
Nr. 26) 799—800, 804, 805.

Runā pie vaJsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.
cnron. rād. Nr 1) 57—66, 553—558, 676—681, 859-869, 979.

Iesniedzis priekšlikumus 784, 804, 921, pārejas formulas
396, 1019, 1020.

Starpsaucieni 328, 891.

Pieprasījums izdot tiesāšana! 1007.

Bļodnieks, Ādolfs (jaunsaimn. un sikgr part.).
Dzimis 1889. gada 7. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, redaktors un banku darbinieks.
Satversmes Sapulces loceklis
Referents pie likuma par iepriekšējiem kredītiem ā i kār-

tēju izdevumu segšanai 1926./27. gadā (lik. chron. rād. N* S)
140—441.

pārejas formulas 359—360.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.

:hron. rād. Nr. 1) 163—172. 591.

Iesniedzis priekšlikumus 440v 491 593 (2 ,.riekš!.), 622
Starpsaucieni 200, 331, 673.

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

glītība, finansu ministrs.
Finansu ministrs 396.
Iesniedzis priekšlikumus 395. 593, 76-1.

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

glītība, pašvaldību darbinieks.

Ievēlēts komisijā, budžeta 1007.

Izstājies no komisijas, finansu 49.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 237—243, 621—622.
Sociāla apgādība (lik. chron. rād. Nr. 22) 737—738.
Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-

vumiem, budžetiem un pārskatiem (lilk. chron. rād. Nr. 28)
1042.

Pārgrozījumi un papildinājumi procesa likumos un likumā
par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā (lik.
chron. rād. Nr. 29) 1044—1045.

likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu
376.

Iesniedzis priekšlikumus 763, 1043, 1045, pārejas for-
mulu 415.

Starpsaucieni 618, 629.

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

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

eimas deputāts

Referents pie likuma par sociālo apgādību (lik. chron.
rād. Nr. 22) 533—536, 761—763.

redakcijas komisijas ziņojumiem 513—514, 514—515.

Runā pie likuma par sociālo apgādību (lik. chron. rād.
Nr. 22) 764.

Iesniedzis priekšlikumus 395, 454, pārejas formulu 415.
Starpsaucieni 280 (4 reizes).

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

glītība, grāmatvedis.

I. Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem: »
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. l) 681—690, 893—901.
Nodoklis no nekustamas mantas pilsētas un miestos (lik.

chron. rād. Nr. 7) 432^437, 442—443, 447—448, 456-457, 4(,5—
466, 1028—1029, 10-30, 1031—1032, 1033—1034.

Sociāla apgādība (lik. chron. rad. Nr. 22) 759—761.

pārejas formulām 998—999, 1011—1013.
Iesniedzis priekšlikumus 355 (noņem), 443, 451, 1028 (2

priekšl.), 1030, 1031, 1032 (2 priekšl.), 1033 (3 priekšl.), pārejas
formulas 996, 998, 1011, 1014, 1019.

Starpsauciens 814.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 998.

Bungšs, Kristaps (soc. dem.).
_

Dzimis 1878. gada 20. jūnija, latvietis, pagastskolas iz-
izglītība, atslēdznieks un laukstrādnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 876—879.
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. pairta d punkta pa-

pildinājumi un pārlabojumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 522—523,
525—526.

Parakstījis pieprasījumu par Andrieva Niedras ap-
žēlošanu un atsvabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.

jautājumus:
Slepena politiskai no.ru«a ar Poliju (jaut. chron. rād. Nr. 1)

982.
Lietuvas laukstrādnieku ievešana Latvija (jaut. chron.

rād. Nr. 2) i007.
Starpsauciens 775.

Celmiņš, Hugo (zemn. sav).
Dzimis 1877. gada 31. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

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

eimas deputāts.

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

izglītība, sabiedrisks darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Papildinājums likumā par nodokļiem no naudas kapitālu

ienākumiem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1049.
Pārgrozījums likumā par agrāko līgumu un parādu no-

kārtošanu (lik. chron. rād. Nr. 31) 1050.
Parakstījis likuma ierosinājumu pa- valsts darbinieku

atalgojumu 724.
pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un at-

svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.

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

glītība, publicists.

Tautas Padomes un Satversme: Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 349—350, 602—606, 974.

likuma ierosinājuma oar valsts nodevēja Andrieva
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: . .

Niedras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik. chron. rād.
Nr. 55) 361—362.

pieprasījuma par Andrieva N'.edras apžēlošanu un at-
svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6—12.

priekšlikuma 362.
dienas kārtības 192—193.

Iesniedzis priekšlikumus 194, 362, 474, 191, 598, 977, 1010,
pārejas formulu 415.

Parakstījis likuma ierosinājumu par va'.sts nodevēja
Andrieva Niedras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik.
chron. rād. Nr. 55) 361.

pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un at-
svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.

Starpsaucieni 32 (2 reizes), 82, 343 (2 reizes), 693.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 343, 350.

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

izglītība, skolotājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 1) 699—709, 781—786, 832—841.

Iesniedzis priekšlikumus 474, 593, 598, 977.
Parakstījis likuma ierosinājumu par valsts nodevēja An-

drieva Niedras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik. chron.
rād. Nr. 55) 361.

Starpsaucieni 779 (3 reizes), 780, 813.
Runā no vietas 600.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 780.
Priekšsēdētāja aizrādījums 783.

Dišlers, Kārlis (bezp. sab. darb. frakc).
Dzimis 1878. gada 20. janvārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes docents.

* Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 323—325.
Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-

vumiem, budžetiem un pārskatiem (lik. chron. rād. Nr. 25)
1039—1040.

pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un
atsvabināšanu (piepr. chron, rād. Nr. 1) 23—28.

pārejas formulas 1023—1024.

Iesniedzis priekšlikumus 593, 1040, 1041, lūgumu amatu
savienošanai 724.

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

koku tirgotājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

valdes iekārtas 662.
Izstājies no komisijas, publisko tiesību un

valsts pārvaldes iekārtas 859.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.

chron. rād. Nr. 1) 617—621, 628—629, 809—815.
lēmuma, frakciju biroja 1056—1057.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 236.

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

las izglītība, žurnālists, sabiedrisks darbinieks.
I. Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Pagaidu_ tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Ameri-

kas Savienotām Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 2) 222—223.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums star,3 Latviju un

Beļģijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju (lik. chron. rād.
Nr. 21) 504—505.

Gaisa satiksme (lik. chron. rād. Nr. 25) 795- 796.
Runā pie likuma ierosinājuma par valsts darbinieku at-

algojumu 725—726.
pārejas formulas 360—361.

Parakstījis likuma ierosinājumu par valsts darbinieku at-
algojumu 724.

pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un at-
svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. i) 6.

jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (iaut.
chron. rād. Nr. 1) 982.

Starpsaucieni 34, 110, 343, 1056.

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

glītība, valsts zemes bankas pārvaldnieks.

Dzenis. Antons (Lats. dem. part).
Dzimis 1893. gada 7. aprilī, latvietis, augstākā (speciāla)

izglītība, atvaļināts virsnieks.
I. Saeimas deputāts.
Iegūst mandātu 5.
Ievēlēts komisijās, juridiskā 49, publisko tiesību

un valsts pārvaldes iekārtas 49.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam Cik. chron.

rād. Nr. 1) 176—186, 918—919, 973—974.
Sociālā apgādība (lik. chron. rad. Nr. 22) 751—753.
likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

valdības deklarācijas 404—405.
_ Iesniedzis priekšlikumu 977, pārejas formulas 996, 1022

(3 pārejas form.).
Starpsaucieni 207, 899.
Runā no vietas 600.

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

tība, žurnālists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 124 (3 lietās), 418.

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

izglītība, redaktors, lauksaimnieks.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem likumā par iz-
vedmuitas tarifu (lik. chron. rād. Nr. 32) 1051—1052.

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

pašizglītība, lauksaimnieks, atvaļināts pulkvedis-leitnants .
Runā pie likuma par mēriem un svariem (iik .chron. rād.

Nr. 13) 475, 477, 480, 481, 482, 482—483.

Iesniedzis priekšlikumus 477, 480—481, 482, 483 (2
priekšl.).

Evans, Aleksandrs (dem. centrs).
Dzimis 1884: gada 29. novembrī, latvietis, pilsētas sko-

las izglītība, sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis.
Izstājies no bezpartejisko sabiedrisko darbinieka frak-

cijas 454.

Iestājies centra apvienībā 454.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik
chron. rad. Nr. 1) 628.

likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu 379.
Iesniedzis priekšlikumu 1007, paziņojumu 645.

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part.).
Dzimis 1870. gada 26. augustā, vācietis, Freiburgas kalnu

akadēmijas izglītība, kalnu inženiers.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Referents pie agrārās reformas likuma I. daļas 3. panta

d punkta papildinājumiem un pārgrozījumiem (lik. chron. rād
Nr. 3) 516, 731.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 912—914.
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Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta
papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād Nr 3) 381—382, 517, 520, 529—530.

priekšlikuma 1006.
Iesniedzis priekšlikumus 515 (2 priekšl.), 529 (2 priekšl.),

859.

Gailīts, Markus (jaunzemn. sav.).
Dzimis 1882. gada 27. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, inženiers, zemkopības ministrs.
Satversmes Sapulces loceklis.
Iegūst mandātu 6, 49.
Zemkopības ministrs 396.
Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-

cības lietu 50.
Runā kā zemkopības ministrs pie valsts budžeta 1926./27.

saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 1) 905—912.

Ģībietis, Jānis (zemn. sav).
Dzimis 1869. gada 15. martā, latvietis, ministrijas skolas

izglītība, lauksaimnieks.

i
Referents pie likuma par sociālo apgādību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 536, 763.
Iesniedzis priekšlikumus 193, 491.

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

las izglītība, lauksaimnieks, kara ministrs.
Izstājies no kom is i j a s, budžeta 1007.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(

(lik. chron. rad. Nr. l) 627.

Iesniedzis priekšlikumus 630 (4 priekšl.), 822 (2 priekšl.),
823 (2 priekšl.).

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

glītība, lauksaimnieks.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron:

rād. Nr. 1)337—345.
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-

pildinājumi un pārlabojumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 521--522,
526^527, 530, 532.

Nodoklis no nekustamas mantas pilsētas un miestos (lik.
chron. rād. Nr. 7) 446-447, 457, 464—465.

Sociāla apgādība (lik. chron. rad. Nr 22» 735—737, 750—
751.

priekšlikuma iecelt parlamentariskii izmeklēšanas
komisiju 215—216.

Iesniedzis priekšlikumus 451, 467.
Starpsaucieni 208, 217, 465, 523.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 339 (2 reizes).

Gulbis, Ernests (soc. dem.).
Dzimis 1888. gada 17. martā, latvietis, pilsētas skolas

izglītība, skolotājs.
I. Saeimas deputāts.
Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem 441, 728.

Gulbis, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1875. gada 16. decembrī, latvietis, skolotāju se-

mināra izglītiba, skolotājs.
I. Saeimas deputāts.

Runā pie likuma par sociālo apgādību (lik. chron. rād.
Nr. 22) 743, 750.

Hans, Jons (vācu balt. part).
Dzimis 1869. gada 14. novembrī, vācietis, augstskolas iz-

glītība, Liepājas biržas komitejas sindikus.
I. Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu vielu ražo-

šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rād.
Nr. 15) 488.

Papildinājums likuma ( par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rād.
Nr. 26)_ 800—801, 805.

Pārgrozījumi likuma par izvedmuitas tarifu (lik. chron.
rād. Nr. 32) 1051.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 1) 309—315, 558—560.

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

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Runā pie likuma par izlozēm (lik. chrno. rād. Nr. 14)

485.
pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un atsva-

binašann (piepr. chron. rād. Nr. 1) 36—39.

Jaunzems, Eduards (soc. dem.).
Dzimis 1872. gada 21. septembrī, latvietis, vidusskolas

izglītība, grāmatvedis.
I. Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Nodoklis no nekustamās mantas pilsētās un miestos (lik.

chron. rād. Nr. 7) 425^127, 439^440, 444, 451, 458, 462, 466,
1029, 1031, 1032, 1033, 1034.

Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-
vumiem, budžetiem un pārskatiem (lik. chron. rād. Nr. 28)
f036—1037, 1040, 1042, 1043.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik chron. rād. Nr. 1) 668- 6̂71.

Starpsaucieni 8 (2 reizes), 11, 663 <2 reizes).
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 8, 11.

Jubuls, Staņislavs (kat. unkrist. zemn.part.).
Dzimis 1884. gada 10. septembrī, latvietis, vidusskolas

izglītība, Daugavpils apriņķa valdes loceklis, zemkopības mi-
nistra biedrs.

I. Saeimas deputāts.

Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 764.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saiminecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 914—915.

Iesniedzis priekšlikumus 921.

Jupatovs, Ivans (vecticībn.).
Dzimis 1865. gada 28. februārī, krievs, augstskolas izglī-

tība, inženiers-technologs, profesors, izglītības ministrijas
krievu nodaļas priekšnieks.

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

zvērināts advokāts.
Saeimas sekretārs.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinā-

jumiem procesa likumos un likuma par agrāko Krievijas li-
kumu speķa atstāšanu Latvija (lik. chron. rād. Nr. 29) 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1)350—352, 591.
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-

pildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 231—233,
382, 518—519.

valdības deklarācijas 412.
pārejas formulas 730.
Iesniedzis priekšlikumus 593, 1007, 1044, 1045, 1046 (3

priekšl.), 1047, 1048 (2 .priekšl.).
Starpsaucieni 618, 619.
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Kalējs, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1881. gada 26. aprilī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, sekretārs.

I. Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu 194.
Parakstījis likumprojektu par valsts darbinieku atal-

gojumu 363.
pieprasījumu par Andrieva Nifidras apžēlošanu un atsva-

bināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.
jautājumu par Lietuvas laukstrādnieku ievešanu Latvija

(jaut. chron. rād. Nr. 2) 1007.

Kallistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 2. maijā, krievs, skolotāju semināra

izglītība, pamatskolas pārzinis.
I. Saeimas deputāts.
Saeimas sekretāra I. beedrs.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 1) 323, 516, 781, 905, 973.

valdības deklarācijas 415.
Iesniedzis priešklikumu 977, pārejas formulas 995, 1014,

1016, 1018.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 236.

Kalnings, Ringolds (nac. apv.).
Dzimis 1873. gada 24. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs.

»
1. Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 243—247, 841—843.

I

Iesniedzis pārejas formulu 996.

Kalniņš, Augusts (zemn. sav.).
Dzimis 1876. gada 12. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms, redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Referents pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 1) 51—57, 354, 537, 542, 560, 581,
584, 589—590, 593, 597, 601, 630, 821, 921, 969, 976, 977, 983,
984, 985, 986, 987, 988.

Iesniedzis priekšlikumus 395, 454, 582, 584, 598, 601, 977
(2 priekšl.).

Runā no vietas 606.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 418.

Kalniņš, Bruno (soc. dem.).
Dzimis 1899. gada 2. maijā, latvietis, Latvijas Universitā-

tes students, partijas sekretārs, žurnālists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, 1. Sa-
eimas deputāts.

Izstājies no komisijas, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtais 764.

Referents pie likumiem:
Izlozes (lik. chron. rād. Nr. 14) 484—485, 487.
Gaisa satiksme (lik. chron. rād. Nr. 25) 794—795.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 640—656, 671—676, 957—965.
Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1926. gadā (lik.

chron. rād. Nr. 5) 391—392.
priekšlikuma iecelt parlamentarisku izmeklēšanas

komisiju 202—211, 221.
personīgā lietā 217, 219—220.
Iesniedzis priekšlikumus 821 (2 priekšl.), pārejas for-

mulu 996.

Parakstījis jautājumu par slepenu politisku norunu ar
Poliju (jaut. chron. rād. Nr. 1) 982.

yrpsaucieni
216 (2 reizes), 217, 317, 336, 337, 666 (2

)67 (3 rezes), 710.
ikšsēdētājs sauc pie kārtības 217.
jkšsēdētāja aizrādījumi 208 (2 reizes), 217.
prasījums izdot tiesāšanai 236.
aļinājums 587. ,_, ( ; ^

Kalniņš, Nikolajs (soc. dem.).
Dzimis 1894. gada 2. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināta advokāta palīgs.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.

Runā pie likuma ierosinājuma par augstāko valsts dar-
binieku atalgojumu (lik. chron. rād. Nr. 35) 358—359.

Parakstījis pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlo-
šanu un atsvabināšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 6.

Starpsaucieni 333, 404.

Kalniņš, Pauls (soc. dem.).
Dzimis 1872. gada 3. martā, latvietis, augstskolas izglī-

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

Saeimas priekšsēdētājs.

Saeimas priekšsēdētājs.

Deputātus sauc pie kārtības 8, 11, 217, 237, 592, 616, 779,
780. 998.

Aizrādījumi deputātiem 14, 216, 217, 281, 416, 629, 667,
690, 691, 693, 772, 783, 956, 1000.

Paskaidrojumi pie balsošanas 236, 379, 383, 386—387, 391,
415, 444, 451—452, 457, 462, 467, 469, 470, 489, 528—529, 531,
542, 823, 985, 1032, 1041, 1042, 1059.

Svinīgas runas:
1926. gada 1. maijā 393—394.
Mirušā deputāta Fr. Trasuna piemiņas godināšana 5.
Bijušā deputāta E. Bauera piemiņas godināšana 511.

Kaupiņš, Hermanis (soc. dem.).
Dzimis 1891. gada 6. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, redaktors.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 1) 975—976.
Parakstījis pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlo-

šanu un atsvabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.
Starpsaucieni 49, 20®, 330, 337, 340, 403 (3 reizes), 404

(2 reizes), 411, 416, 588, 778, 890, 960, 974.

KelJers, Kārlis (vācu balt. part).
Dzimis 1868. gada 24. augustā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, mācītājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu 976.
Atvaļinājums 724.

Klīve, Ādolfs (zemn. sav.).
Dzimis 1889. gada 19. maijā, latvietis, ausgtskolas izglī-

tība, lauksaimnieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Referents pie likuma par tirdzniecības un kuģniecības lī-

gumu starp Latviju un Beļģijas-Luksemburgas Saimniecisko
Ūniju (lik. chron. rād. Nr. 21) 505.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1)66—90, 89—124, 352—354, 988.
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-

pildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 524—525.
likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

375.
likuma ierosinājuma par valsts darbinieku at-

algojumu 726—727.
pieprasījuma pair Andrieva Niedras apžēlošanu un

atsvabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 13—14.
valdības deklarācijas 407—411.
priekšlikuma 598.
pārejas formulām 730, 997—£98.
lēmumiem, frakciju biroja 787, 1053—1055.
dienas kārtības 194.
Iesniedzis priekšlikumus 193, 335, 454, pārejas formulu

415, paziņojumu 599.
Starpsaucieni 148, 158 (2 reizes), 208 (2 reizes), 221, 349—

350, 389, 860, 1000.
Priekšsēdētāja aizrādījums 14.
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Kotans, Pēteris (Latg. darba part.).
Dzimis_ 1887. gada 6. februārī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, skolotājs.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saemas deputāts.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(lik. chron. rad. Nr. 1) 901—903.

Krastkalns, Andrejs (krist. nac. sav.).
Dzimis 1868. gada 13. decembri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.
Referents pie pārejas formulas 360.
Runā personīgā lietā 629.
Priekšsēdētāja aizrādījums 629.

Krievs, Kārlis (bezp. sab. darb. frakc).
Dzimis 1886. gada 10. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, bij. Ventspils pilsētas gallva.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 1) 308—310, 976.
valdības deklarācijas 412—413.
Iesniedzis priekšlikumus 977, 1006, 1059.

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

Dzimis 1890. gada 19. septembrī, latvietis, garīgās akadē-
mijas izglītība, Rīgas garīgā semināra profesors.

Tautas Padomes loceklis un I. Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 713—721.
Nodoklis no nekustamas mantas pilsētas un miestos (lik.

chron. rād. Nr. 7) 443.
Starpsaucieni 579, 659, 702, 704, 781.
Atvaļinājums 699.

Kvellbergs, Kārlis (nac. zemn. sav.).
Dzimis 1876. gada 10. septembrī, latvietis, augstskolas

izglītība, lauksaimnieks.

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

izglītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Saeimas priekšsēdētāja I. biedrs 455.
Iesniedzis priekšlikumu 474.

Ķūķis, Krišs (nac. apv.).
Dzimis 1874. gada 27. jūnijā, latvietis, kara skolas izglī-

tība, atvaļināts pulkvedis, lauksaimnieks.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 347—349.

Atvaļinājums 358.

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

tība, sabiedrisks darbinieks,
Referents pie likuma par konvenciju starp Latviju un

Igauniju par zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu
(lik. chron. rād. 24) 790.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 299—308, 588, 592, 600—601, 616—617, 721—724,
889-S93.

Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-
pildinājumi un pārgrozījuma (lik. chron. rād. Nr. 3) 231, 519—
520.

likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu 374.
personīgā lietā 821.
Iesniedzis priekšlikumus 236, 590, 593, 60L 822 (noņem).

Starpsaucieni 592, 833.
Runā no vietas 822.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 592.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 51.

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

Valsts tiesību maģistrants un profesors krievu universitātes
kursos Rīga.

I. Saeimas deputāts.
Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

valdes iekārtas 859.
Izstājies no komisijas, publisko tiesību un valsts

pārvaldes iekārtas 662.
Referents pie likuma par dažās kara likumu kopojumi-

grāmatas un vispārējos norēķinu likumos minēto sumu pārrē-
ķināšanu latos (lik. chron. rād. Nr. 11) 473—474.

redakcijas komisijas ziņojuma 416.
Runā pie likumiem-:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rad. Nr. 1) 815—817.
Papildinājums kara klausības likumā (lik. chron rād.

Nr. 16) 490.
lēmuma, frakciju biroja 1053.

Iesniedzis priekšlikumus 491, 1059.
Starpsauciens 1059.

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

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

_ Referents pie likuma par nodokli no nekustamas mantas
pilsētas un miestos (lik. chron. rad. Nr. 7) 418—425, 437—438,
442, 444, 451, 457, 462, 466, 469, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 941—957.

pārejas formulas 1020—1021.
Iesniedzis priekšlikumu 443, 468, pārejas formulu 1020.
Priekšsēdētāja aizrādījums 956.

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.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1)621, 634—640.
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-

pildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 228—230,
388—389, 516—517, 523—524.

Iesniedzis priekšlikumus 391, 630, 822, 1006, 1059, pārejas
formulu 996.

Starpsaucieni 302, 307, 335, 336, 340, 527, 706, 707, 720,
755, 756, 1022.

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

glītība, aģents.

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

nāra izglītība, pašvaldību darbinieks.
I. Saeimas deputāts.
Runā pie likuma par papildinājumu likumā par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem' un pārdošanu
(lik. chron. rād. Nr. 26) 804, 805.

Iesniedzis priekšlikumus 805 (2 priekšl. ).

Parakstījis likuma ierosinājumu par valsts darbinieku at-
algojumu 724.

jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (jaut.
chron. rād. Nr. 1) 982.

Atvaļinājums 889,
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Maizels, Noijs („Bunds").
Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

ārsts.
I. Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par aizsargu baku potēšanu (lik.
chron. rād. Nr. 17) 491—492.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 621, 713, 781.

lēmuma, frakciju biroja 1055.
Starpsaucieni 346, 813 (3 reizes), 814 (2 reizes), 815.

Menders, Fricis (soc dem.).
Dzimis i885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināta advokāta palīgs.
Tautas Padome? un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.

Referents pie likumiem:
i Pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 9) 471.

Likumīga procenta lieluma paaugstināšana (lik. chron.
rād. Nr. 12) 764.

Runā pie jautājuma par slepenu politisku norunu ar Po-
liju (jaut. chron. rād. Nr. l) 982—983.

valdības deklarācijas 413—415.
Iesniedzis priekšlikumus 474, 491.
Parakstījis pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēloša-

nu un atsvabināšanu (piepr. chron. rād. Ņr. 1) 6.
jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (jaut.

chron. rād. Nr. 1) 982.

Starpsauciens 106. >
atvaļinājums 981.

Mīlbergs, Gotfrīds (jaunsaimn. un sīkgruntn. part.).
Dzimis 1887. gada 12. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, rakstnieks-publicists.

1

Referents pie papildinājuma kara klausības likumā (lik.
chron. rād. Nr. 16) 489—490, 490, 491.

redakcijas komisijas ziņojumiem 236—237, 237, 418, 512,
513. 1026, 1027, 1027—1028, 1028, 1034—1035, 1035, 1036.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27 saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 325—337, 663—667, 709—711, 965—967.
Agrārās reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-

pildinājumi un pārlabojumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 527—528.
pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un

katsvabināšanu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

Iesniedzis priekšlikumu 491.
Starpsaucieni 330, 672, 674, 676.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 333, 335, 667.

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

sitātes provizors, farmaceits.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinā-

jumiem noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 18)
494—495.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 929—935.
Sociāla apgādība (lik. chron. rād. Nr. 22) 731—735, 763—

764.
likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu 375.
Iesniedzis priekšlikumu 763, pārejas formulas 1019, 1020

(3 pārejas form.).
Parakstījis likumprojektu par valsts darbinieku atalgo-

jumu 363.
likuma ierosinājumu par valsts nodevēja Andrieva Nie-

dras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik. chron. rād. Nr. 55)
361.

pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un at-
svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.

jautājumu par Lietuvas laukstrādnieku ievešanu Latvijā
(jaut. chron. rād. Nr. 2) 1007.

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

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

eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 124—130.

pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un atsva-
bināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 39—40.

valdības deklarācijas 403—404.
priekšlikuma iecelt parlamentarisku izmeklēšanas komi-

siju 211—212
personīgā lietā 1060.
Iesniedzis priekšlikumus 49 (2 priekšl.), pārejas formulu

Nuroks, Markus (Mizrachi).
Dzimis 1879. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,

rabins.
I. Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 345—347, 354.

valdības deklarācijas 411—412.
lēmuma, frakciju biroja 1052—1053.
personīgā lietā 1060.
Iesniedzis priekšlikumus 859, 1059

Opvncans, Jānis (ārpus partij m).
Dzimis 1899. gada 25. martā, latvietis, Latvijas Universi-

tātes students.

Izstājies no sociāldemokrātu partijas 454.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 765—773. 869—876, 919.

pārejas formulām 997, 1016.
personīgā lietā 921.
Iesniedzis priekšlikumus 976 (2 priekšl.), paziņojumu 454.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 51, 269.
Priekšsēdētāja aizrādījums 772.

Pastors, Alf onss (kat. unkrist. zemn. part.).
Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, garīdznieks.

Pauļuks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis_ 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Referents pie likuma par papildinājumu civil- un krimināl-
procesa likumos (lik. chron. rād. Nr. 6) 416

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 596.
Svinamās dienas (lik. chron. rād. Nr. 10) 473.
pārejas formulas 1014.

Iesniedzis priekšlikumus 473, 474.

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. beedrs.
Saeimas sekretāra II. biedrs.

Runā pie pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu
un atsvabināšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 40—48.

Parakstījis jautājumus:
Slepena politiska noruna ar Poiliju (jaut. chron. rād. Nr. 1)

Lietuvas laukstrādnieku ievešana Latvijā (jaut. chron.
rād. Nr. 2) 1007.

Starpsauciens' 216.
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Pommers, Jānis (pareiztic vēlēt, un krievu
apv. organiz. bloks).

Dzimis 1876. gada 6. janvāri, latvietis, garīgās akadēmi-
jas izglītība, Latvijas pareizticīgo arķibiskaps.

Runā pie valsts budžeta 1926.127. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 690—694, 773—781.

Starpsaucieni 783 (2 reizes), 956.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 691, 693.

Radziņš, Eduards (soc dem.).
Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidējā izglītība,

pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 711—713.
Nodoklis no nekustamas mantas pilsētās un miestos (lik.

chron. rad. Nr. 7) 468—469.
Starpsaucieni 164, 330, 335, 337 (5 reizes), 338 (2 rei-

zes), 618 (2 reizes).

Rainis-Pliekšans, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1865. gada 11. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, rakstnieks.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.

Rancans, Antons (kat. unkrist. zemn.part).
Dzimis 1897. gada 13. jūnijā, latvietis, Latvijas Univer-

sitātes students.
Referents pie likumiem:
Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Amerikas

Savienotam Valstīm(lik. chron. rād. Nr. 2) 222.
Mēri un svari (lik. chron. rād. Nr. 3) 474—475, 477, 480,

482,. 483.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 915—917.
Sociāla apgādība (lik. chron. rād. Nr. 22) 741—742.

Ran cans, Jezups (kat. unkrist. zemn. part.).
Dzimis 1886. gada 25. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmi-

jas izglītība, profesors un rektors, Latvijas katoļu bīskaps.
Tautas Padomes loceklis un I. Saeimas deputāts.
Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs.
Referents pie likuma par konvenciju starp Latviju un

Igauniju par zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu (lik.
chron. rād. Nr. 24) 790—791, 793.

Iesniedzis priekšlikumus 793 (2 priekšl.).
Starpsauciens 207.

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

tība, ārsts, Latvijas Universitātes privātdocents.
Satversmes Sapulces loceklis, I. Saeimas deputāts.

Runā pie Likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 928—929.
Sociāla apgādība (lik. chron. rad. Nr. 22) 753—759.
likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

375—376, 378—379.
pārejas formulas 992—994.
personīgā lietā 217—218.
Iesniedzis priekšlikumus 473, 491, pārejas formulu 1020.
Starpsaucieni 34, 208 (2 reizes), 284, 649 (2 reizes), 1004.

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

tība, tautskolotājs.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 851—859, 919—921, 935^940, 980,

4

jautājuma par Lietuvas laukstrādnieku ievešanu Latvijā
(jaut. chron. rād. Nr. 2) 1007—1009, 1010—1011.

pārejas formulas 1017—1018.
Iesniedzis priekšlikumus 194, 355 (noņem), pārejas formu-

las 996, 998, 1016, 1020.
Parakstījis likumprojektu par valsts darbinieku atalgo-

jumu 363.
jautājumu par Lietuvas laukstrādnieku ievešanu Latvijā

(jaut. chron. rād. Nr. 2) 1007.
Starpsaucieni 112, 446, 663 (2 reizes), 710, 712, 738, 757,

777 (2 reizes).

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

tība, sabiedrisks darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 172—176.

Iesniedzis priekšlikumu 764, pārejas formulu 1021.

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

glītība, provizors, žurnālists, tautas labklājības ministrs.

I. Saeimas deputāts.
Tautas labklājības ministrs 396.

Izstājiesno komi sijas, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 764.

Referents pie likuma par svinamām dienām (lik. chron.
rād. Nr. 10) 472—473.

Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgoju-
mu 373—374, 376—377.

Iesniedzis pārejas formulas 1021, 1026.
Atvaļinājums 764.

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

izglītība, žurnalists-redaktors.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 130—151, 538—542, 589, 591, 594-595,
611—616, 623—625, 817—820.

pieprasījuma par Andrieva Niedras apžēlošanu un atsva-
bināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 13, 14—23.

valdības deklarācijas 396—402.
priekšlikuma iecelt parlamentarisku izmeklēšanas komi-

siiu 195—200.
pārejas formulām 996—997, 999—1000, 1013.
lēmuma, frakciju biroja 1055—1056.
dienas kārtības 193.
balsošanas kārtības 597.

Iesniedzis priekšlikumus 194, 590, 593, 597 (2 priekšl.),
764, 1040, 1059, pārejas formulu 415.

Parakstījis likumprojektu par valsts darbinieku atalgoju-
mu 363.

likuma ierosinājumu par valsts darbinieku atalgojumu 724 .
pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un atsva-

bināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.
jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (jaut.

chron. rād. Nr". 1) 982.
priekšlikumus iecelt parlamentarisku izmeklēšanas ko-

misiju 221 (2 priekšl.).

Pieprasījumus izdot tiesāšanai 418.

Rūdzis, Jānis (soc dem.).
Dzimis 1898. gada 31. maijā, latvietis, pilsētas skolas iz-

glītība, elektrotechniķis.
I. Saeimas deputāts.
Ievēlēts komisijā, publi: l:o tiesību un valsts pār-

valdes iekārtas 764.
Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 1) 656—662.
pārejas formulas 1015.
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Skujenieks, Marģers (soc. dem. maz.).
Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.
Tautas Padomes I. viceprezidents, Satversmes Sapul-

ces loceklis un 1. Saeimas priekšsēdētaja II. biedrs.
Runa pie valdības deklarācijas 402—403.
lēmuma, frakciju biroja 1057—1059.

dienas kārtības 1006.
Iesniedzis priekšlikumus 1006, 1059.

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

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

Sterns, Jānis (soc dem. maz.).
Dzimis 1876. gada 3. jūnijā, latvietis, pagastskolas izglī-

I

tība, dārzkopis.
Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 151—153, 627—628, 882—888, 915.
Sociālā apgādība (lik. chron. rād. Nr. 22) 738—741.
Starpsaucieni 340, 342, 780, 880.

Sīmanis, Pauls (vācu balt. part).
Dzimis 1876. gada 28. martā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loecklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

valdes iekārtas 1006.

Izstājies no Komisijas, publisko tiesību jn
valsts pārvaldes iekārtas 764.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1926./27, saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 1) 626—627.

!

Sociāla apgādība (lik. chron. rad. Nr. 22) 743.
valdības deklarācijas 411.
Iesniedzis priekšlikumus 662, 764, 1006,Atral„

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

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

Trasuns, Francis (Latg. dem. part).
Dzimis 1864. gada 4. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmi-

jas izglītība, prelats.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas sekretāra I. biedrs.

Izstājies n_o komisijām, publisko tiesību un
valsts pārvaldes iekārtas 49, juridiskās 49.

Miris 1926. gada 6. aprilī — piemiņas, godināšana 5.

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

nieks, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 1) 153—162, 622—623, 987.

pārejas formulas 999.
balsošanas kārtības 985.
Iesniedzis priekšlikumus 630, 822, 976, pārejas formulu

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

glītība, agronoms, ministru prezidents.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.
Ārlietu ministrs 396.
Atbild uz jautājjimu par slepenu politisku norunu ar

Poliju (jaut. chron. rad. Nr. 1) 983.

Iesniedzis priekšlikumu 454.
Starpsaucieni 162, 205 (3 reizes), 208, 654, 1003.

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

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

eimas deputāts.
Referents pie likuma par pilsētu tiesību piešķiršanu

Ainažu, Līvānu un Madonas miestiem (lik. chron. rād. Nr. 23)
789.

Runa pie agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d
punkta papildinājumiem un pārgrozījumiem (lik. chron. rād.
Nr. 3) 233—235, 382, 385, 390—391, 516, 520—521.

pārejas formulas 728—729, 730—731.
lēmuma, frakciju biroja 787—788.
Iesniedzis priekšlikumus 194, 386, 515, 529 (2 priekšl.),

532, pārejas formulu 728.
Parakstījis pieprasījumu pār Andrieva Niedras apžēlo-

šanu un atsvabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.
jautājumu par slepenu politisku norunu ar Poliju (jaut.

chron. rād. Nr. 1) 982.
Starpsaucieni 71, 777, 778, 779 (2 reizes), 959, 999.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 779.

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

glītība, lauksaimnieks.

Iesniedzis priekšlikumus 395, 454.

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

ba, būvtechniķis. ?
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-

eimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 592—593, 967—969.

personīgā lietā 820—821.

Parakstījis jautājumu par Lietuvas laukstrādnieku ieve-
šanu Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 2) 1007.

Starpsaucieni 31, 33, 51, 66, 89, 167, 209, 216, 237, 285,
329, 334, 337, 339, 340, 342, 343, 348, 349, 353, 694, 721, 726,
780 (2 reizes), 788, 839, 841, 878, 975, 994, 1022.

Veržbickis, Jānis (poļu sav.).

Dzimis 1888. gada 18. aprilī, polis, augstskolas izglītība,
zvērināta advokāta palīgs.

I. Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam (lik
chron. rād. Nr. 1) 186—192.

valdības deklarācijas 413.

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

tība, zemkopis.
Runā pie dienas kārtības 193—194.
Iesniedzis priekšlikumu 194.

Atvaļinājums 511—512.
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Višņa, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1891. gada 29. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, elektrotechniķis.

Tautas. Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I. Sa-
eimas deputāts.

Referents pie likuma par valsts darbinieku atalgojumu
(lik. chron. rad. Nr. 4) 355—356.

Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu
372—373.

Parakstījis likumprojektu par valsts daribniek:: r.t līgo-
jumu 363.

likuma ierosinājumu par valsts nodevēja Andrieva
Niedras izraidīšanu no Latvijas Republikas (lik. chron. rād.
Nr. 55) 361.

pieprasījumu par Andrieva Niedras apžēlošanu un at-
svabināšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 6.

Starpsaucieni 33, 36, 665.
Atvaļinājums 662.

Vittenbergs, Ruvins (Agudas Jisroel).
Dzimis 1868. gada 8. janvārī, žīds, pašizglītība, tirgotājs.
I. Saeimas deputāts.
Atvaļinājums 981.

Zeibolts, Pēteris (soc. dem.).

Dzimis 1888. gada 23, septembrī, latvietis, arodnieciska
izglītība, atslēdznieks.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 1) 572—578.

pārejas formulas 994—995.

Iesniedzis pārejas formulas 992 (2 pārejas form.), 995.

Parakstījis jautājumu par Lietuvas laukstrādnieku ieve-
šanu Latvija (jaut. chron. rad. Nr. 2) 1007.

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

skolas izglītība, skolotājs.
Iesniedzis priekšlikumu 49, pārejas formulu 1022.

Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvās robežas, Grīvas pilsētas (lik. chron.

i

rād. Nr. 39) (skat. „Grīvas").
Administratīvas robežas, Sabiles pilsētas (lik. chron.

rād. Nr. 49) (skat. „Sabiles").
Administratīvas robežas, Talsu piisetas (lik. chron.

rād. Nr. 52) (skat. „Talsu").
Administratīvas robežas, Valmieras pilsētas (lik.

chron. rād. Nr. 53) (skat. „Valmieras").
Agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšana Latvijā un

procesa likumi — pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rad. Nr. 29) (skat. „Krievijas" un
„Procesa").

Agrāko iīgumu un parādu nokārtošana — pārgrozī-
jumi hkuma (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat.
„Līgumu").

Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta
papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 3) 225—236, 379—391, 515—532, 728—731.

Ainažu, Līvānu un Madonas miestiem pilsētas tiesī-
bu piešķiršana (lik. chron. rād. Nr. 23) 789—790,
1026.

Aizdevumi, valsts, un viņu nodrošināšana — papildi-
nājumi'un pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 54) 50.

Aizklāta balsošana (skat. „Balsošana, aizklāta").
Aizliegums ievest nezāļu un kultūraugu sēklu tīrī-

šanas atkritumus (lik. chron. rād. Nr. 45) (skat.

I„

Sēklu").
Aizrādījumi deputātiem, Saeimas priekšsēdētaja

(skat. „Deputatiem").
Aizsardzība, zivju, un zvejniecības nokārtošana —

konvencija starp Latviju un Igauniju (lik. chron.
rād. Nr. 24) (skat. ..Konvencijas").

Aizsardzības līdzekļu, valsts, iegāde 163.
Aizsargu baku potēšana (lik. chron. rād. Nr. 17)

Akcīze no naftas produktiem — pārgrozījumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 33) 418.

Aktu nodevas (lik. chron. rād. Nr. 27) 807-809, 1028.

Aktu noslēgšanas un apstiprināšanas kārtība Latvi-
jas apgabalos, kur pastāv spēkā bijušās Krievi-
jas lik. kop. X. sēj. I. daļa — pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 20) 502—504, 1036.

Algotu darbinieku, citu, un strādnieku nodrošināša-
na slimības gadījumos — pārgrozījumi un papil-
dinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 18)
(skat. „Strādnieku").

Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar nodo-
kļiem un pārdošana — papildinājums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 26) 799—807, 1027—1028.

— pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 15)
487—489, 512.

Amatu saraksts karaspēka (lik. chron , rad. Nr. 41)
(skat. „Karaspēka").

Amerika.
Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Ame-

rikas Savienotām Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 2)
(skat. „Līgumi").

Apgādība, sociālā (lik. chron. rād. Nr. 22) (skat.
„Socia'lā apgādība").

Apsardzības, pastiprināta, stāvokļa pagarināšana pie-
robežas joslā 417—418.

Ārkārtējā sesija 5—48.
Ārkārtēju .izdevumu segšanai iepriekšēji kredīti

1926./27. saimniecības gadā (lik. chron. rād.
Nr. 8) (skat. ..Kredīti") .

Atalgojums augstākiem valsts darbiniekiemi (lik.
chron. rād. Nr. 35) (skat. ..Ierosinājumi").

Atalgojums valsts darbiniekiem (lik. chron. rād.
Nr. 4) 355—356.

— 363—379.
— (skat. .,Ierosina jumi").
Atlīdzības normas pašvaldības iestādēm par telpām,

kuras karaspēks ieņem uz zemes klaušu noliku-
ma pamata (lik. chron. rād. Nr. 34) 50.

Atvaļinājumi deputātiem (skat. ,.Deputatu").
Atvaļināšana, karavīru, no kara dienesta 1926. gadā

(lik. chron. rād. Nr. 5) (skat. „Karavīru").
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Augstāko valsts darbinieku atalgojums (lik. chron.
rād. Nr. 35) (skat. ..Ierosinājumi").

Avansi (lik. chron. rād. Nr. 36) 50.

Baku, aizsargu, potēšana (lik. chron. rad. Nr. 17)
491—494, 1036.

Balsošana, aizklāta 444—445, 986, 1006, 1059—1060.
„ izejot pa durvīm598.

izsaucot pa vārdiem 598—599, 599—600.
„ paskaidrojumi pie balsošanas, Saeimas priekš-

sēdētāja 236, 379, 383, 386—387, 391, 415, 444,
451—452, 457, 462, 467, 469, 470, 489, 528—529,
531, 542, 823, 985, 1032, 1033, 1041, 1042, 1059.

Beļģija.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju un

Belģijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju (lik. chron.
rād. Nr. 21) (skat. „Līgumi").

Budžeti, ienākumi, izdevumi un pārskati, pilsētu —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 28)
(skat. „Pilsētu ienākumi").

Budžets, valsts, 1926./27. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 1) 51—90, 89—124, 124—162,
163—192, 237—268, 269—310, 309—355, 454,
537—586, 587—630, 631—662, 662—699, 699-
724, 765—786, 809—859, 859—888, 889—940,
940—982, 983—1004, 1011—1026, 1028.

ieņēmumi, ārkārtējie 585—586.
„ kārtējie 542—585.

izdevumi, ārkārtējie 969—982, 983—988, 989.
kārtējie 587—630, 631—662, 662—699,

699—724, 765—786, 809—859, 859—888,
889—940, 940—969, 988.

pārejas formulas 989—1004, 1011—1023.
vēlējumi 1023—1026.

Ceļu, valsts satiksmes, un valsts sakaru līdzekļu
mobilizācija kara vajadzībām (lik. chron. rād.
Nr. 19) (skat. ..Mobilizācija").

Civil- un kriminālprocesa likumu papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 6) 416—418.

Dažas kara likumu kopojumu grāmatas un vispārējo
norēķinu likumos minēto sumu pārrēķināšana
latos (lik. chron. rād. Nr. 11) (skat. „Kara
likumu").

Deklarācija, ministru kabineta (skat. ..Ministru ka-
binets").

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

Cata
, bijušā, E. Bauera piemiņas godināšana 511.
K. Dišlera lūgums atļaut savienot Saeimas

deputāta amatu ar Latvijas Universitā-
tes tautsaimniecības un tiesību zinātņu
fakultātes sekretāra amatu 724.

Fr. Trasuna piemiņas godināšana 5.
Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 14,

208 (2 reizes), 216, 217, 281, 335, 336, 339 (2 rei-
zes), 343, 350, 416, 629, 667, 690, 691, 693, 772,
783, 956, 1000.

Deputātu atvaļinājumi 358, 511—512, 587, 662, 699, 724, 764,
889, _98L

sastāva pārmaiņas 5—6, 49.
saukšana pie kārtības 8, 11, 217, 237, 592, 616,

779, 780, 998.
saukšana pie tiesas atbildības 51, 124, 236, 269,

418, 1007.
Dienas kartības grozīšana 192—195, 395, 440, 474,

491, 786—789, 1006.
Divīzijas komandieru pienākumi un tiesības saimnie-

cība miera laikā (lik. chron. rād. Nr. 37) 50.
Dzelzceļu, S.S.S.R., Latvijas un Igaunijas, tiešā sa-

tiksme — pārgrozījumi pagaļdu noteikumos par
pārgrozījumiem un papildinājumiem nolikumos
par preču pārvadāšanu (lik. chron. rād. Nr. 47)
50.

Frakciju biroja lēmumi 192, 764, 786—789, 1052—
1060, 1060.
sēdes 124, 356, 392, 532, 786, 888,
987.

Frakciju sastāva pārmaiņas 454.
1903. gada sodu likumu pārgrozījumi un papildinā-

jumi 1(lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. „Sodu li-
kumu").

Gaisa satiksme (lik. chron. rād. Nr. 25) 793—799,
1027.

Grīvas pilsētas administratīvas robežas (lik. chron.
rād. Nr. 39) 124.

Hipotekarisko parādu, valsts zemes fondā ieskaitī-
to zemju, nolīdzināšana un dzēšana — pārgro-
zījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 56) 50, 512.

Iegādāšana, ostas ierīcību, uz kredīta ārpus tekošā
budžeta (lik. chron. rād. Nr. 46) (skat. ,.Ostas").

Iegāde, valsts aizsardzības līdzekļu (skat. „Aizsar-
dzības līdzekļu").

Ienākumi, izdevumi, budžeti un pārskati, pilsētu —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 28)
(skat. ..Pilsētu ienākumi").

Iepriekšēji kredīti ārkārtēju izdevumu segšanai
1926./27. saimniecības gada (lik. chron. rad. Nr.
8) (skat. ..Kredīti").

Ierakstu izlabošana zemes grāmatas un nelikumīgi
ierādītās daļas pievienošana zemes fondam (skat...Valdībai uzdod").

Ierosinājumi.
Augstāko valsts darbinieku atalgojums (lik. chron. rad.

Nr. 35) 358—369.
Valsts darbinieku atalgojums 724—728.
Valsts nodevēja Andrieva Niedras izraidīšana no La-

tvijas Republikas (lik. chron. rād. Nr. 55) 361—363.
Igaunija.

Konvencija starp Latviju un Jgauniju par zivju aizsar-
dzību un zvejniecības nokārtošanu (lik. chron. rad.
Nr. 24) (skat. ..Konvencijas").

Līgums starp Latviju un Igauniju par uzlikto naudas
sodu piedzīšanu no kādas valsts pasažieriem, kad viņi
braukuši otras valsts dzelzceļu vilcienos bez blietēm
vai pārkāpuši šo dzelzceļu noteikumus (lik. chron. rād.
Nr. 43) (skat. „Līgumi"\

Pagaidu noteikumi par pārgrozījumiem' un papildināju-
miem nolikumos par preču pārvadāšanu S. S. S. R.,
Latvijas un Igaunijas dzelzceļu tiešā satiksmē — pār-
grozījumi (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. „Dzelzcelu").

Papildu protokols pie 1924. gada 22. novembrī Tallinā
starp Latviju un Igauniju noslēgtā nolīguma par sociālo
palīdzību 8. un 10. panta grozīšanu (lik. chron. rād.
Nr. 48) (skat. ..Līgumi").

Izlozes (lik. chron. rād. Nr. 14) 484—487, 1035—1036.
Izvedmuitas tarifa likuma pārgrozījumi (lik. chron.

rād. Nr. 32) (skat. „Muita").

Jautājumi.
Lietuvas laukstrādnieku ievešana Latvijā (jaut. chron.

rād. Nr. 2) 1007—1011.
-Slepena politiska noruna ar Poliju (jaut. chron. rād Nr.

1) 983—984.
Juras kara sodu likumu pārgrozījumi (lik. chron.

rad. Nr. 40) (skat. „Sodu likumu").

Kabinets, ministru (skat. „Ministru kabinets").
Kara klausības likuma papildinājums (lik. chron. rād.

Nr. 16) 489—491, 512.
Kara likumu kopojumu grāmatās, dažās, un vispārē-

josnorēķinu likumos minēto sumu pārrēķināšana
latos (lik. chron. rād. Nr. 11) 473—474, 512.

Karaspēka amatu saraksts (lik. chron. rād. Nr. 41)
395.

Kara sodu likumu, jūras, pārgrozījumi (lik. chron.
rad. Nr. 40) (skat. „Sodu likumu").

Kara vajadzībām valsts satiksmes ceļu un valsts sa-
karu līdzekļu mobilizācija (tik. chron. rād. Nr.
19) (skat. „Mobilizacija").
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Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1926. gadā
(lik. chron. rād. Nr. 5) 391—392, 416.

Komandieru, divīzijās, pienākumi un tiesības saim-
niecība miera laikā (lik. chron. rād. Nr. 37) (skat...Divīzijas").

Komisijas.
Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu (16 locekļi).

pārmaiņas 49—50.
Budžetā (16 locekļi).

pārmaiņas 1007.
priekšlikums 395.

Finansu (11 locekļi) .
lūgums 512.
pārmaiņas 49.

Juridiskā (13 locekļi).
pārmaiņas 49.

Parlamentariskā izmeklēšanas.
priekšlikums iecelt 195—221.

Publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas (13 locekļi).
pārmaiņas 49, 662, 764, 859, 1006.

Redakcijas (5 locekļi).
ziņojumi 236—237, 416, 418, 441, 512, 513, 513—514,

514- 5̂15, 728, 1026, 1027, 1027—1028, 1028, 1034—
1035, 1035, 1036.

Sociālās likumdošanas (13 locekļi).
ierosinājums 358—359.

Kontrole1, valsts (skat. ..Valsts kontrole").
Konvencijas.

Starp Latviju un Igauniju par zivju aizsardzību un zvej-
niecības nokārtošanu (lik. chron. rād. Nr. 24) 790—793,
1026, 1027; ratifikācijas formula 793._

Stokholmas vispasaules pasta kongresa parakstītie vis-
pasaules pasta savienības konvencija un nolīgums (lik.
chron. rād. Nr. 51) 51.

Krediti. iepriekšēji, ārkārtēju izdevumu segšanai
1926./27. saimniecības gadā (lik. chron. rādi Nr.
8) 418, 440—441.

Kredītiestāžu un tirdznieeības-rupnieeības uzņēmumu
norēķini un iesniedzamās ziņas — papildinājums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 42) (skat. No-
rēķini") .

Krievijas agrāko likumu speķa atstāšana Latvija un
procesa likumi — pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rādi. Nr. 29) 1043—1049.

Kriminal- un civilprocesa likumu papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 6) 416—418.

Kuģniecības un tirdzniecības līgums starp Latviju
un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju
(lik. chron. rād. Nr. 21) (skat. „Līgumi").

I

Kultūraugu sēklu tīrīšanas atkritumu un nezāļu sēklu
ievešanas aizliegums (lik. chron. rād. Nr. 45)
(skat „Sēklu").

Kvoruma konstatēšana 337.

Latos pārrēķināšana, dažās kara likumu kopojumu
grāmatās un vispārējos norēķinu likumos mi-
nēto sumu (lik. chron;. rād. Nr. 11) (skat. „Kara
likumu").

Lēmumi, frakciju biroja (skat. „Frakeiju birojs").
Līgumi.

Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Ameri-
kas Savienotām Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 2) 221—
224, 236—237; ratifikācijas formula 224—225.

Papildu protokols pie 1924. gada 22. novembrī Tallina
starp Latviju un Igauniju noslēgtā nolīguma par so-
ciālo palīdzību 8. un 10. panta grozīšanu (lik. chron.
rād. Nr. 48) 50—51.

Starp Latviju un Igauniju par uzlikto naudas sodu pie-
dzīšanu no kādas valsts pasažieriem, kad viņi braukuši
otras valsts dzelzceļu vilcienos bez biļetēm vai pār-
kāpuši citus šo dzelzceļu noteikumus (lik. chron. rād.
Nr. 43) 50.

Stokholmas vispasaules pasta kongresa parakstītie vis-
pasaules pasta savienības konvencija un nolīgums (lik.
chron. rād. Nr. 51) 51.

Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju un
Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju (lik. chron.
rād. Nr. 21) 504—510, 513—514; ratifikācijas formula
510.

Līgumu un parādu, agrāko, nokārtošana — pārgro-

L

zījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 31) 1050—
1051.

Likumīgā procenta lieluma paaugstināšana (lik.
chron. rād. Nr. 12) (skat, ..Procenta").

Likumu, pieņemto, rediģēšanu uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 1043, 1049, 1050, 1051,
1052.

Līvānu, Ainažu un Madonas miestiem pilsētu tiesību
piešķiršana (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat.
„Ainažu").

Luksemburga.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju un

Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju (lik. chron.
chron. rād. Nr. 21) (skat. «Līgumi").

Madonas, Ainažu un Līvānu miestiem pilsētu tiesību
piešķiršana (lik. chron:. rād. Nr. 23) (skat.
„Ainažu").

Maiznīcās nakts darbu noliegšana — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 44)
(skat. ,.Nakts darbu"). _

Mēri un svari (lik. chron. rad. Nr. 13) 474—484, 1035.
Miestu un pilsētu nekustamas mantas nodoklis (lik.

chron. rād. Nr. 7) (skat. „Nodbklis").
Ministru kabinets.

Atkāpšanās 358.
Deklarācija 396—416.
Sastādīšana — Valsts Prezidenta un ministru prezidenta

paziņojumi 395—396, 396.
Sastāvā pārmaiņas 49, 510, 631.

Ministru prezidenta paziņojums par pastiprinātas
apsardzības stāvokļa pagarināšanu pierobežas
joslā 417—418.

Ministru prezidenta runa 989—990.
Ministru runas,

Ārlietu 984.
Iekšlietu 220, 694—699.
Kara 941.
Tautas labklājības ministra vietas izpildītāja 1009—1010.
Zemkopības 905—912.

Mobilizācija, valsts satiksmes līdzekļu un valsts sa-
karu līdzekļu, kara vajadzībām (lik. chron. rād.
Nr. 19) 496—502, 514—515.

Muita,
Izvedmuitas tarifa likuma pārgrozījumi ('lik. chron. rād.

Nr. 32) 662, 1051—1052.

Naftas produktu akcīze — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 33) (skat, „Akcize"). _

Nakts darbu noliegšana maiznīcās — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr.
44) 89.

Naudas kapitālu ienākumu nodokli' — papildinājums
likumā(Mk. chron. rād. Nr. 30) (skat. ..Nodokļi").

Naudas sodu piedzīšana no kādas valsts pasažieriem,
kad viņi braukuši otras valsts dzelzceļu vilcie-
nos bez biļetēm vai pārkāpuši citus šo dzelzceļu
noteikumuis — līgums starp Latviju un Igauniju
(lik. chron. rād. Nr. 43) (skat. ..Līgumi").

Nekustamas mantas nodoklis pilsētās un miestos
(lik. chron. rād. Nr. 7) (skat. ..Nodoklis").

Nezāļu sēklu.un kultūraugu sēklu tīrīšanas atkritumu
ievešanas aizliegums (lik. chron. rād. Nr. 45)
(skat. ,.Sēklu").

Niedras, Andirieva, valsts nodevēja izraidīšana no
Latvijas Republikas (lik. chron. rād. Nr. 55)
(skat. ..Ierosinājumi").

Nodevas, aktu (lik. chron. rād. Nr. 27) (skat. „Aktu
nodevas").

Nodokļi no naudas kapitālu ienākumiem — papildi-
nājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 30) 1049—
1050.

Nodoklis no nekustamas mantas pilsētās un miestos
lik. chron, rād. Nr. 7) 418—454. 455—470, 1028—
1035._

Nodrošināšana, strādnieku un citu algotu darbinieku,
slimības gadījumos — pārgrozījumi un papildi-
nājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 18)
(skat. ..Strādnieku").
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Nolīgumi (skat. «Līgumi").
Norēķini un iesniedzamās ziņas, kredītiestāžu un

tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu — papildi-
nājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 42) 50.

Norēķinu, vispārējo, liikumos_ un dažās kara likumu
kopojumu grāmatās minēto sumu pārrēķināšana
latos (lik. chron, rād. Nr. 11) (skat. „Kara li-
kumu").

Novērtēšana, valsts zemes fonda piešķirto un piešķi-
ramo zemju, un pārdošana dzimitsīpašumāvai at-
došana dzimstnomā — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 57) 6.

Obligatorisko, vēl nepiedzīto nodevu karaspēka uz-
turam dzēšana (skat. ..Valdībai uzdod").

Ostas ierīcību iegādāšana uz kredīta ārpus tekoša
budžeta (lik. chron. rād Nr. 46) 50.

Paaugstināšana, likumīgā procenta lieluma (lik.
chron. rād. Nr. 12) (skat. «Procenta").

Pagaidu noteikumi par pārgrozījumiem un papildinā-
jumiem nolikumos par preču pārvadāšanu S. S.
S. R., Latvijas un Igaunijas dzelzceļu tiešā sa-
tiksmē — pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 47)
(skat „Dzelzceļu").

Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju uin
Amerikas Savienotām Valstīm (lik. chron. rād.
Nr. 2) (skat. «Līgumi").

Pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 9') 470—472, 512.

Papildu protokols pie 1924. gada 22. novembrī
Tallinā starp Latviju un Igauniju noslēgtā nolī-
guma par sociālo palīdzību 8. un 10. panta gro-
zīšanu (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat. «Līgumi").

Parādu, hipotekarisko, valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju, nolīdzināšana un dzēšana — pārgrozīju-
mi likumā (lik. chron, rād. Nr. 56) (skat. «Hipo-
tekarisiko").

Parādu un līgumu, agrāko, nokārtošana — pārgro-
zījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. „Lī-
gumu").

Pārejas formulas 359—361, 415—416. 728—731,
989—1004, 1011—1026.

Parlamentariska izmeklēšanas komisija (skat. «Ko-
misijas").

Pārmaiņas deputātu sastāvā (skat ..Deputātu"),
frakciju sastāvā (skat. «Frakciju").

„ komisiju sastāvā (skat. «Komisijas").
ministru kabinetā sastāvā (skat. «Mini-

stru kabinets").
prezidija sastāvā (skat. «Saeima").

Pārskati, ienākumi, izdevumi un budžeti, pilsētu —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād, Nr. 28)
(skat, «Pilsētu ienākumi").

Pārskats par II. Saeimas III. sesijas darbību (skat.
«Saeima").

Pārrēķināšana latos, dažās kara likumu kopojumu
grāmatas un vispārējo norēķinu likumos minēto
sumu (lik. chron. rād. Nr. 11) (skat. «Kara li-
kumu").

Paskaidrojumi pie balsošanas .Saeimas priekšsēdē-
taja (skat. «Balsošana").

Pasta savienība, vispasaules konvencija un nolīgums,
parakstīti Stokholmas vispasaules pasta kon-
gresa (lik. chron. rad. Nr. 51) (skat, «Konven-
cijas").

Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana pie-
robežas josla 417—418.

Pašvaldības iestādēm atlīdzības normas par telpām,
kuras karaspēks ieņem uz zemes klaušu noliku-
ma pamata (lik. chron. rād. Nr. 34) (skat. «At-līdzības normas").

Pensiju, skolotāju, likuma pārgrozījumi un papildi-
nājumi (lik. chron. rād. Nr. 50) 50.

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

Pieprasījums par Andrieva Niedras apžēlošanu un
atsvabināšanu (piepr. chron, rād. Nr. 1) 6—48.

Pilsētu ienākumi , izdevumi, budžeti un pārskati —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 28)
1036—1043.

Pilsētu tiesību piešķiršana Ainažu. Līvānu un Mado-
nas miestiem (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat. «Ai-
nažu").

Pilsētu un miestu nekustamas mantas nodoklis (lik.
_chron. rād. Nr. 7) (skat. «Nodoklis"). _

Potēšana, aizsargu baku (lik. chron. rād. Nr. 17)
(skat. «Baku").

Preču pārvadāšana S.S.S.R., Latvijas un Igaunijas
tiešā dzelzceļu satiksmē — pārgrozījumi pagai-
du noteikumos par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem nolikumos (lik. chron. rād. Nr. 47)
(skat. «Dzelzceļu").

Prezidents, ministru (skat. «Ministru prezidents").
Prezidents, Valsts (skat. «Valsts Prezidents").
Prezidijs, Saeimas (skat, «Saeima").
Priekšsēdētājs, Saeimas (skat. Saeima").
Procenta, likumīgā, lieluma paaugstināšana (lik.

chron. rād. Nr. 12) 474, 764.
Procesa likumos, civil- un krimlnal-, papildinājums

(lik. chron. rād. Nr. 6) (skat. «Civil- un krimi-
nal-").

Procesa likumos un likuma par agrāko Krievijas li-
kumu spēkā atstāšanu Latvijā — pārgrozījumi
un papildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 29) 1043—
1049.

Protokols, papildu, pie 1924. gada 22. novembrī Tal-
linā starp Latviju un Igauniju noslēgtā nolīguma
par sociālo palīdzību 8. un 10. panta grozīšanu
(lik. chron. rād. Nr. 48) (skat. «Līgumi").

Rediģēšanu, pieņemto likumu, uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 1043, 1049, 1050, 1051.
1052.

Runa, ministru prezidenta (skat. «Ministru prezi-
denta").

Runas, ministru (skat. «Ministru runas").
Runas, valsts kontroliera (skat. «Valsts kontrolie-

ra").
Rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu un kredīt-

iestāžu norēķini_ un iesniedzamās ziņas — papil-
dinājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 42) (skat.
«Norēķini").

Sabiles pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 49) 765.

Saeima.
Ārkārtējā sesija 5—48.
Pārmaiņas prezidija sastāvā 417, 454—455.
Priekšsēdētaja aizrādījumi deputātiem \H. 208 (2 reizes\

216, 217, 281, 335, 336, 339 (2 reizes),
343, 350, 416, 629, 667, 690, 691, 693,
772, 783, 956, 1000.

paskaidrojumi pie balsošanas 236, 379, 383,
386—387, 391, 415, 444, 451-^52, 457,
462, 467, 469, 470, 489, 528—529, 531, 542,
823, 985, 1032, 1033, 1041, 1042, 1059. *

svinīga runa 1926. gada 1. maijā 393—394.
uzruna deputātiem deputāta Fr. Trasuna

nāves gadījuma 5.
uzruna deputātiem bijušā deputāta E.

Bauera nāves gadījumā 511.
Priekšsēdētājs sauc deputātus pie kārtības 8, 11, 217, 237,

592, 616, 779, 780, 998.
Slēgtas sēdes pieprasījums 1941.
III. sesijas atklāšana 49.
III. sesijas darbības pārskats 1060.
III. sesijas slēgšana 1052—1060.
Svinīga sēde 1926. gada 1. mafijā 393—394.

Satiksme, gaisa (lik. chron. rād. Nr. 25) (skat. «Gai-
sa satiksme").
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Satiksmes ceļu, valsts, un valsts sakaru līdzekļu mo-
bilizācija kara vajadzībām (lik. chron. rad. Nr.
19) (skat. «Mobilizācija").

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

putātu").
Sēklu, nezāļu un kultūraugu sēklu tīrīšanas atkritu-

mu ievešanas aizliegums (lik. chron. rad. Nr.
45) 6.

Slēgtas sēdes pieprasījums 941.
Skolotāju pensiju likuma pārgrozījumi un papildinā-

jumi (lik. chron. rād. Nr. 50) (skat. «Pensiju").
Sociālā apgādība (lik. chron. rād. Nr. 22) 532—536,

731—764.
Sociāla palīdzība. Papildu protokols pie 1924. gada

22. novembrī Tallinā starp Latviju un Igauniju
noslēgtā nolīguma par sociālo palīdzību 8. un 10.
pantu grozīšanu (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat.
«Līgumi").

Sodu likumu, 1903. gada, pārgrozījumi un papildi-
nājumi (lik. chron. rād. Nr. 38) 269.

Sodu likumu, jūras kara, pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 40) 50.

Stokholmas vispasaules pasta kongresa parakstītie
vispasaules pasta savienības konvencija un no-
līgums (lik. chron. rād. Nr. 51) (skat. «Konven-
cijas").

Strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšana
slimības gadījumos — pārgrozījumi un papildi-
nājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 18) 494—
496, 513.

S.S.S.R.
Pagaidu noteikumi par pārgrozījumiem un papildināju-

miem nolikumos par preču pārvadāšanu S. S. S. R.,
Latvijas un Igaunijas dzelzceļu tiešā satiksmē — pār-
grozījumi (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. ..Dzelzceļu") .

Svari un mēri (lik. chron. rād. Nr. 13) 474—484,
1035.

Svinamas dienas (lik. chron. rad, Nr. 10) 472—473.
Svinīga sēde (skat. «Saeima").

Talsu pilsētas administrativās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 52) 50.

Tarifa, izvedmuitas, likuma pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 32) (skat. «Muita").

Telefona tīkla paplašināšanaLatgalē (skat. «Valdībai
uzdod'0.

Tiesu likumu, pagastu, dažu pantu pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 9) (skat. «Pagasttiesu").

Tirdzniecības nolīgumspagaidu, starp Latviju un
Amerikas Savienotām Valstīm (lik. chron. rad.
Nr. 2) (skat. «Līgumi").

Tirdzniecība-rūpnieeības uzņēmumu un kredītiestāžu
norēķini un iesniedzamās ziņas — papildina jums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 42) (skat. «Norē-
ķini") . ..

Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju
un Beilģijias-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju
(lik. chron. rād. Nr. 21) (skat. «Līgumi").

Uzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod").

Valdībai uzdod (pārejas formulas):
dzēst vēl nepiedzītās obligatoriskas nodevas karaspēka

uzturam 1019.
rūpēties par telefona tīkla paplašināšanu Latgale 1026.
zemkopības ministrija.! spert attiecīgus soļus lera_kstu iz-

labošanai zemes grāmatas un nelikumīgi ieradītas daļas
pievienošanai zemies fondam 998.

Valmieras pilsētas administratīvās robežas (lik.
chron. rād. Nr. 53) 50.

Valsts aizdevumi un viņu nodrošināšana — papildi-
nājumi un pārgrozījumi likuma (lik. chron. rad.
Nr. 54) (skat, «Aizdevumi").

Valsts aizsardzības līdzekļu iegāde (skat. «Aizsardzī-
bas līdzekļu").

Valsts budžets (skat. «Budžets").
Valsts darbinieku atalgojums (lik. chron. radi Nr. 4)

(skat. «Atalgojums").
— (skat. «Atalgojums").
?— (skat, «Ierosinājumi").
Valsts darbinieku, augstāko, atalgojums (lik. chron.

rād. Nr. 35) (skat. «Ierosinājumi").
Valsts kontroliera runas 212—215, 1045, 1046—1047.
Valsts Prezidenta paziņojums par kabineta sastādī-

šanas uzdošanu A. Alberingam 395—-396.
Valsts satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mo-

bilizācija kara vajadzībām (lik. chron. rād. Nr.
19) (skat. «Mobilizācijā").

Valsts zemes fondā ieskaitīto zemjuhipotekarisko pa-
rādu nolīdzināšana un dzēšana — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Hipote-
karisko").

Valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšana un pārdošana dzimtsīpašutnā vai
atdošana dzimitsinomā —? pārgrozījumi likumā —
(lik. chron. rād. Nr. 57) (skat. «Novērtēšana").

Vēlēšanas, Saeimas priekšsēdētāja biedra 454—455.
Vispasaules pasta kongresā Stokholmā parakstītie

vispasaules pasta savienības konvencija un no-
līgums (lik. chron. rād. Nr. 51) (skat. «Konven-
cijas").

Zemes fonds (skat, «Valsts zemes fonds").
Zivju aizsardzība un zvejniecības nokārtošana —

konvencijā starp Latviju un Igauniju (lik. chron.
rād. Nr. 24) (skat. «Konvencijas").
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Likumprojektu chro
I. Pieņemtie

?

Tek ,,..,. No kādas komisijas
Likuma virsraksts Kas iesniedzis

Nr.Nr. nācis

1 Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam (Ref. ministru kabinets budžeta
Aug. Kalniņš) (skat. II. Saeimas

II. ses. lik. chron.
rād. Nr. 52)

ministru kabinets budžeta
454

??

-

2 Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju un ministru kabinets tirdzniecības un
Amerikas Savienotām Valstīm (Ref. A. Rancans, (skat. II. Saeimas rūpniecības, ār-
R. Dukurs) II. ses. lik. chron. lietu

rad. Nr. 46)

3 Agrārās reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta deputāti agrarpolitikas un
papildinājumi un pārgrozījumi (Ref. A. Alberings) (skat. II. Saeimas lauksaimniecības

I. ses, lik. chron. lietu
rād. Nr. 17)

4 Valsts darbinieku atalgojums (Ref. J. Višņa) sociālās likumdo- sociālās likumdo-
šanas komisija ' šanas
(skat. II. Saeimas
II. ses. lik. chron.
rād. Nr. 10)

5 Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1926. gadā budžeta komisija budžeta, karalietu
(Ref. J. Balodis)

6 Papildinājumscivil- un kriminālprocesa likumos(Ref. ministru kabinets juridiskās
K. Pauļuks) (skat. II. Saeimas

ī. ses. lik. chron.
rād. Nr. 44)

7 Nodoklis no nekustamas mantas pilsētās un miestos ministru kabinets finansu, pašvaldī-
(Ref. P. Lejiņš, E. Jaunzems) (skat. I. Saeimas bas

IV. ses. lik. chron.
rād. Nr. 78)

8 Iepriekšēji kredīti ārkārtēju izdevumu segšanai 1926./ ministru kabinets budžeta
27. saimniecības gadā (Ref. A. Bļodnieks) 418

9 Pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozījumi (Ref. ministru kabinets juridiskās
Fr. Menders) (skat. II. Saeimas

I. ses. lik. chron.
rād. Nr. 55)

10 Svinamās dienas (Ref. VI. Rubulis) ministru kabinets publisko tiesību un
(skat. I. Saeimas valsts pārvaldes
VII. ses. lik. chron. iekārtas
rād. Nr. 100)
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neloģiskais radītājs

likumi.pspriešanaRedakcijasPārejasIzsludinātsIespiests
komisijas ziņo- , . .Valdības Vēst- „Lik. un min.

I 1as. II. 1as. III. 1as. jums tormulas
nes_^^ ^

„

51-90 k (Noraida)
89-124

124—162
163-192
237-268
269-310
3091926. g.
537 542 542—586 — 1028 989—1004 Xs 13 .N° 92

587—630 1011-1026
631- 662
662-699
699-724
765-786
809-859
859-888
889—940
940-982
983-988

221—223 223-225 236-237 — JMš 93 JMs 57

225—236 379—391 515-532 728 728-731 JMs 117 Jfe 75
728

355—356 (Nora i d a)

391-392 392 — 416 — Xs98 >6 62

416 416-418 418 ' -Ns 101 JMs Q>4

418-440 441-454 1028-1034 1034—1035 Jfe 130 .Ns 91
455-470 1035

440-441 441 — «41 — Xs 101 JV» 63

470-471 471-472 — 512 — ^2 106 X»
65

472-473 (Nodod sociālās likumdošanas komisijai)
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Tek. No kādas komisijas
MXT Likumavirsraksts Kas iesniedzis _ .Nr.Nr. nācis

1

11 Dažās kara likumu kopojumu grāmatās_ un vispārē- ministru kabinets juridiskās
jos norēķinu likumos minēto sumu pārrēķināšana (skat. II. Saeimas
latos (Ref. M. Lazersons) II. ses. lik. chron.

rād. Nr: 33)
12 Likumīgā procenta lieluma paaugstināšana (Ref. Fr. ministru kabinets juridiskās

Menders) (skat. II. Saeimas
II. ses. lik. chron.
rād. Nr. 40)

13 Mēri un svari (Ref. A. Rancans) ministru kabinets tirdzniecības un,
(skat. I. Saeimas rūpniecības
VIII. ses. lik.
chron. rād. Nr. 56)

1

1t Izlozes (Ref. Br. Kalniņš) ministru kabinets publisko tiesību un
(skat. II. Saeimas valsts pārvaldes
II. ses. lik. chron. iekārtas
rād. Nr. 35)

15 Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu vielu ra- ministru kabinets tirdzniecības un

ļ

žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (skat. II. Saeimas rūpniecības. fi-
(Ref. R. Bīlmanis, J. Hans) II. ses. lik. chron. nansu

rād. Nr. 27)

16 Papildinājums kara klausības likumā (Ref. G. Mīl- ministru kabinets kara lietu

ļ

bergs) (skat. I. Saeimas
VIII. ses. lik.
chron. rad. Nr. 59)

17 Aizsargu baku potēšana (Ref. N. Maizels) ministru kabinets sociālās likumdo-
(skat. I. Saeimas šanas
VII. ses. lik. chron.
rād. Nr. 70)

1

18 Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par strād- ministru kabinets sociālās likumdo-nieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu$11- (skat. II Saeimas šanas
mības gadījumos (Ref. E. Morics) I. ses. lik. chron.

rād. Nr. 63)
.

1

19 Valsts satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mo- ministru kabinets kara lietubilizacija kara vajadzībām (Ref. J. Balodis) (skat. II. Saeimas
I. ses. lik. chron.
rād. Nr. 60)

20 Pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apstiprināšanas juridiskā komisija juridiskāskartība Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā bi- (skat. I. Saeimas
jušasKrievijas X. sej. I. daļa (Ref. K. Bachmanis) vil. ses. lik. chron.

rād. Nr. 91 un II."
Saeimas II. ses.
lik. chron. rād.
Nr. 44)

21 Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju ministru kabinets tirdzniecības un
?o

BelŽJJas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju (skat n. Saeimas rūpniecības, ā,r-(Ref. R. Dukurs, A. Khve) IL ses lik. chron. lietu
rād. Nr. 51)

22 Sociāla apgādība (Ref. A. Briedis, J. Gībietis) ministru kabinets sociālās likumdo-
(skat. I. Saeimas šanas, pašvaldības
VI. ses, lik. chron.
rād. Nr. 108)

23 Pilsētu tiesību piešķiršana Ainažu, Līvānu un Mado- ministru kabinets pašvaldības
nas mestiem (Ref. P. Ulpe) (skat. I. Saeimas

VII. ses. lik. chron.
rād. Nr. 99)



Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludinām Iespiests
komisijas ziņo- f . „Valdības Vēst- ,Lik. un min.

1 las- H. 1as. III 1as. jums formulas
nes

_„
^̂

^
473—474 474 512 - Nr. 107 Nr 68

47/|- ?64 (Nodod atpakaļ valdībai)

474-475 475-484 1035 1035 - Nr. 127 Nr. 86

.....» .„„ _ . ,,, „
487-488 488-489 512 Nr. 106 Nr. 66

489-490 490-491 512 — Nr. 107 ? Nr. 67

' 491 493 493-494 1036 1036 — Nr. 129 Nr. 87

494-495 495-496 513 — Nr. 107 Nr. 69

496-497 497—502 - - 514-515 - Nr. 108 Nr. 70

502-503 503-504 1036 1036 Nr. 129 Nr. 89

504-506 506-510 513—514 — Nr. 110 Nr. 71

532- 536 (Nodod budžeta, juridiskai un sociālās likumdošanas komisijām)
731—764

789 789—790 1026 — Nr. 123 Nr. 78
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Tek. No kādas komisijas
MNT Likuma virsraksts Kas iesniedzisiNr.JNr. nācis

24 Konvencija starp Latviju un Igauniju par zivju aiz- ministru kabinets tirdzniecības un
sardzību un zvejniecības nokārtošanu (Ref. K. Lau- (skat. II. Saeimas rūpniecības ār-
va, J. Rancans) II. ses. lik. chron. lietu

rād. Nr. 37)

25 Gaisa satiksme (Ref. Br. Kalniņš, R. Dukurs) ministru kabinets karalietu, tirdznie-
(skat. II. Saeimas čības un rūpniecī-
I. ses. lik. chron. bas
rād. Nr. 33)

26 Papildinājums likumā par alkoholu saturošuvielu ra- ministru kabinets tirdzniecības un
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (Ref. (skat. I. Saeimas rūpniecības, I-
R. Bīlmanis, J. Hans) VII. ses. lik. chron. nansu

rād. Nr. 84)

27 Aktu nodevas (Ref. K. Bachmanis) juridiskā komisija juridiskās, finansu
(skat. S._ S. lik.
chron. rad, Nr.
317 un II. Saeimas
II. ses. lik. chron.
rād. Nr. 36)

28 Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, iz- pašvaldības komi- pašvaldības, finansu
devumiem, budžetiem un pārskatiem (Ref. E. Jaun- sija
zems, J. Annuss)

29 Pārgrozījumi un papildinājumi procesa likumos un juridiskā komisija juridiskās
likuma par agrāko Krievijas likumu spēkā atstā-
šanu Latvija (Ref. P. Juraševskis)

30 Papildinājumslikumā par nodokļiem no naudas ka- ministru kabinets finansu
pitalu ienākumiem (Ref. J. Celms) (skat. II. Saeimas

II. ses. lik. chron.
rād. Nr. 45)

31 Pārgrozījums likumā par agrāko līgumu un parādu finansu komisija finansu
nokārtošanu (Ref. J. Celms)

32 Pārgrozījumi likumā par izvedmuitas tarifu (Ref. ministru kabinets finansu, tirdzniecī-
J. Hans, H. Enzeiiņš) 662 bas un rūpniecības
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Apspriešana Redakcijas Pāreias Izsludināts Iespiests
" komisijas ziņo- , . „ValdībasVēst- „Lik. un min.

I. 1as. II. 1as. III. 1as. jums nēsī" kab. not. krāj."

790—791 791—793 — 1026, 1027 — JSs 125 Ne 80

i

793-796 796—799 1027 —
' Ns 123 N° 76

799—801 801—807 1027-1028 — N° 124 N° 79

807-808 808-809 — 1028 — >& 123 M 77

1036—1037 1037—1043 — — _ Xs 126 JSTs 83

1043 1043-1049 — — — Jfc 126 Jfc 84

1049—1050 1050 — — Xs 126 N° 85

1050 1050—1051 — — — Xs 126 tfs 81

1051—1052 1052 — - — , ;N° 126 Xe 82
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II. Komisijām nodotie likumprojekti.
h

.?jr

"u ^ Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām_^_Z
33 Akcize no naftas produktiem — pārgrozījumi likumā ministru kabinets finansu, tirdzniecī-

bas un rūpniecī-
bas 418

34 Atlīdzības normas pašvaldības iestādēm par telpām, ministru kabinets kara lietu, pašval-
kuras karaspēks ieņēma uz zemes klaušu noliku- dabas 50
mu pamata

35 Augstāko valsts darbinieku atalgojums sociālās likumdo- sociālās likumdo-
šanas komisija šanas, publisko

tiesību un valsts
pārvaldes iekār-
tas 358—359

36 Avansi ministru kabinets finansu 50
37 Divīzijaskomandieru pienākumi un tiesības saimnie- ministru kabinets kara lietu 50

čība miera laika
38 1903. gada sodu likumu pārgrozījumi un papildina- ministru kabinets juridiskai 269

jumi
39 Grīvas pilsētas administratīvās robežas ministru kabinets pašvaldībai 124
40 Jūras kara sodin likumu pārgrozījumi ministru kabinets kara lietu 50
41 Karaspēka amatu saraksts ministru kabinets ari budžeta 395

(skat. II. Saeimas
I. ses. lik. chron.
rād. Nr. 41)

42- Kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmu- ministru kabinets tirdzniecības un
mu norēķini un iesniedzamas ziņas —- papildina- . rūpniecības 50
jums likuma

43 Līgums starp Latviju un Igauniju par uzlikto naudas ministru kabinets ārlietu 50
sodu piedzīšanu no kādas valsts pasažieriem, kad
viņi braukuši otras valsts dzelzceļu vilcienos bez
biļetēm vai pārkāpuši citus šodzelzceļu noteikumus

44 Nakts darbu noliegšana maiznīcās —pārgrozījumi ministru kabinets sociālās likumdo-
J un papildinājumi likuma šanas 89

Pieprasījumu chro

Tek. n , - .
MMPieprasījumi Kam iesniegti Apspriešana

1 Andrieva Niedras apžēlošana un atsvabināšana (F. ministru preziden- 6—48
Cielēns u, c.) tam

Jautājumu chrono

1 CK. TT j a m

MNr Jautājumi Kam iesniegti

1 Slepena politiska noruna ar Poliju (Fr. Menders u. c.) ārlietu ministrim
2 Lietuvas laukstrādnieku ievešana Latvijā (M. Ro- ministru prezidentam

zentals u. c.)
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^ z
u u Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām

45 Nezāļu sēklu un kultūraugu sēklu tīrīšanas atkritu- ministru kabinets agrarpolitikas un
mu ievešanas aizliegums. lauksaimniecības

lietu6
46 Ostas ierīcību iegādāšana uz kredīta ārpus tekošā ministru kabinets budžeta 50

budžeta
47 Pagaidu noteikumi par pārgrozījumiem un papildi- ministru kabinets tirdzniecības un

najumiem nolikumos par preču pārvadāšanu rūpniecības, ār-
S.S.S.R., Latvijas un Igaunijas dzelzceļu tiešā sa- lietu 50
tīksme — pārgrozījumi

48 Papildu protokols pie 1924. gada 22. novembri Tai- ministru kabinets ārlietu 50—51
lina starp Latviju un Igauniju noslēgtā nolīguma
par sociālo palīdzību 8. un 10. pantu grozīšanu

49 Sabiles pilsētas administratīvās robežas ministru kabinets pašvaldības 765
50 Skolotāju pensiju likuma pārgrozījumi un papildina- ministru kabinets sociālās likumdo-

juimi šanas, izglītības,
budžeta 50

51 Stokholmas vispasaules pasta kongresā parakstītie ministru kabinets ārlietu 51
vispasaules pasta savienības konvencija un nolī-
gums

52 Talsu pilsētas administratīvāsrobežas ministru kabinets pašvaldības 50
53 Valmieras pilsētas administtrativās robežas ministru kabinets pašvaldības 50
54 Valsts aizdevumi un viņu nodrošināšana — papildi- ministru kabinets finansu, budžeta 50

nājumi un pārgrozījumi likumā
55 Valsts nodevēja Andrieva Niedras izraidīšana no La- deputāti publisko tiesību un

tvijas Republikas (F. Cielēns u. c.) valsts pārvaldes
iekārtas 361—363

56 Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju hipotekarisko ministru kabinets juridiskai, agrar-
parādu nolīdzināšana un dzēšana — pārgrozījumi politikas un lauk-
likumā saimniecības lietu

50, finansu 512

57 Valsts zemes fondā piešķirto un piešķiramo zemju ministru kabinets agrarpolitikas un
novērtēšana un pārdošana dziimtsīpašumā vai at- lauksaimniecības
došana dzimtsnomā — pārgrozījumi likumā lietu 6

noloģiskais rādītājs.

Komisijas Valdības priekšstāvju atbildes Debates Pārejas formulas
ziņojums

(Noraida)

loģiskais rādītājs.

Apspriešana Valdības priekšstāvju atbildes Debates

983-984 Ārlietu ministrs K. Ulmanis 984 —

1007—1009 Tautas labklājības ministra v. i. iekšlietu 1010-1011
ministrs E. Laimiņš 1009—1010
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Ārkārtējās sesijas sēde 1926. gada 14. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

? 1,3

J? L^ZiiLLA^giLJĻ'k a s 1L Saeimas ārkārtējās sesijas sēde 1926. gada 14. aprilī. 6

Saturs.
1. Mirušā deputāta Franča Trasuna piemiņas godināšana:

P. Kalniņš, priekšsēdētājs 5
2. Pārmaiņas deputātu sastāvā 5
3. Ministru kabineta izdoto noteikumu nodošana komi-

sijām . 6
4. Pieprasījums ministru prezidentam sakarā ar Andrieva

Niedras apžēlošanu un atsvabināšanu (noraida):
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 6
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 13, 14
A. Klīve (zemnieku savienība) ...... 13
K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku

frakcija 23
O. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) . . 29
A. Bergs (nacionālā apvienība) 29
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks) . . 36
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) .... 39
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 40

5. Nākošā sēde 48

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas ārkārtējās
sesijas sēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, steidzams
pieprasījums ministru prezidentam sakarā ar An-
drieva Niedras apžēlošanu un atsvabināšanu. Iebil-
dumu pie dienas kārtības nav? Dienas kārtība pie-
ņemta.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
(Priekšsēdētājs pieceļas.)

Godātie deputātu kungi! Starpsesiju laikā
Saeimas nams bija atkal sērās tērpts. Pēkšņā
nāvē 6. aprilī no mums šķīrās mūsu Saeimas
deputāts Francis Trasuns, kurš ievēlēts no Lat-
gales apgabala. Francim Trasunam bija se-
višķi lieli nopelni Latgales modināšanā un
Latgales tuvināšanā pārējai Latvijai. Bez viņa
lieliem sabiedriskiem nopelniem priekšLatgales,
Francis Trasuns skaitījās par vienu no mūsu
vecākiem parlamentāriešiem, ar kuru daudziem
no jums bija tas gods kopā strādāt jau Tau-
tas Padomē, Satversmes Sapulcē, I. Saeimā un
II. Saeimā. Ar Franci Trasunu Latvija zaudē-
jusi vienu no saviem labākiem un krietnākiem
demokrātijas aizstāvjiem un Latgale — vienu
no saviem enerģiskākiem sabiedriskiem darbi-
niekiem. Godināsim Franča Trasuna piemiņu
ar piecelšanos. (Visi pieceļas.)

Saeimas prezidijs, saskaņā ar likuma par Saei-
mas vēlēšanām 57. un kārtības ruļļa 5. pantu, mirušā
deputāta Franča Trasuna vieta uzaicinajis_ uzņemties
Saeimas deputāta pienākumus Latgales velēšanu ap-
gabala Latgales demokrātu partijas saraksta
nākošo kandidātu Antonu Dzeni. No Antona
Dzeņa ienācis paziņojums, ka_ viņš _ pieņem
Saeimas deputāta mandātu. Talak ienācis pazi-
ņojums no Saeimas deputāta E. Bauera:

„Ar šo paziņoju, ka līdz ar šo dienu, 14. aprilī, nolieku
Saeimas deputāta mandātu Vidzemes velēšanu apgabala."

Saeimas prezidijs uzaicinājis nākošo kandidātu
no saraksta Nr. 4 Vidzemes vēlēšanu apgabalā —
Markusu Gailīti.

Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumus li-
kuma par valsts zemes fonda piešķirto un piešķi-

' rāmo zemju novērtēšanu un pārdošanu dzimtsipa-
šuma vai atdošanu dzimtsnomā, kurus ministru ka-
binets izdevis Latvijas Republikas Satversmes 81.
panta kārtībā. Prezidijs liek priekšā nodot šos pār-
grozījumus agrarlietu komisijai. Iebildumu nav?
Tie nodoti agrarpolitikas komisijai. Tālāk ministru
kabinets piesūtījis noteikumus par nezāļu sēklu un
kultūraugu sēklu tīrīšanas atkritumu ievešanas aiz-
liegumu, kuri ari izdoti Latvijas Republikas Satver-
smes -81. panta kārtībā. Prezidijs liek priekša ari
šos noteikumus nodot agrarpolitikas komisijai. Ie-
bildumu nav? Noteikumi nodoti agrarpolitikas ko-
misijai. Līdz ar to prezidija ziņojumi būtu izsmelti.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— steidzamo pieprasījumu ministru
prezidentam sakarā ar Andrieva
Niedras apžēlošanu un atsvabinā-
šanu. Lūdzu šo steidzamo pieprasījumu sekre-
tāra kungu nolasīt. ,

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Griežamies pie Saeimas prezidija ar lūgumu celt priekšā
Saeimai sekošu steidzošu pieprasījumu ministru prezidenta
kungam.

Ar Valsts Prezidenta un tieslietu ministra apžēlošanas
aktu no 29. marta š. g. valsts nodevējam, Andrievam Niedram,
atlaista neizciesta soda daļa ar noteikumu, ka pēc atsvabi-
nāšanas no apcietinājuma viņam nekavējoties jāatstāj Latvijas
valsts teritorija līdz turpmākam. Pēc tam A. Niedra slepenā
kārta atsvabināts no cietuma un ar politiskās pārvaldes gā-
dību aizvests uz ārzemēm.

Ar šādu valsts nodevēja apžēlošanu un slepenu atsva-
bināšanu _no cietuma ir izsaukts dziļš un dibināts nemiers
visplašākās _ tautas aprindās, sevišķi Latvijas brīvības cīnītā-
jos, atvaļinātos karavīros.

Griežamies pie ministru prezidenta ar sekošu steidzošu
pieprasījumu:

1) Kādu motivu dēļ tieslietu ministrs, A. Petrevics, pa-
rakstījis valsts nodevēja, A. Niedras, apžēlošanas aktu?

2) Vai ministru prezidentam un ministru kabinetam līdz
A. Niedras apžēlošanai un atsvabināšanai no cietuma
bija zināms ar _ tieslietu ministra nodomu parakstīt
A. Niedras_ apžēlošanas aktu? Un ja viņam tas bija
zināms, kādus _ solus viņš ir spēris, lai aizkavētu
A. Niedras apžēlošanu un atsvabināšanu no cietuma?

? 3) Kapec A. Niedras apžēlošana un atsvabināšana no
cietuma notikusi uzkrītošā slepenībā?

4) Uz kāda likumīga pamata Valsts Prezidents un ties-
lietu ministrs izraidījuši A. Niedru no Latvijas teritori-
jas līdz turpmākam?

Rīgā, 12. aprilī 1926. g.
F. Cielēns, A. Rudevics, Fr. Menders, J. Celms.
P. Ulpe, R. Dukurs, M. Kaupiņš, K. Bungšs,
J. Kalējs, Nik. Kalniņš, E. Morics, J. Višņa."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu motivējumam
pie šī pieprasījuma lūdz deputāts Cielēns. Vārds
deputātam Cielenam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Pēc nedaudz dienām paiet taisni 7
gadi, kad sazvērnieku bandas, vācu okupācijas ar-
mijas daļas, vadītas no baltvācu aristokrātijas locek-
ļiem, von Stryka piekritējiein un Andrieva Niedras,
izdarīja likumīgas valdības gāšanu Liepājā. Es do-
māju, ka lieki pakavēties, apgaismot tos apstākļus,
kuros notika šis sazvērnieciskais bruņotais uzbru-kums Latvijaslikumīgai valdībai; ir lieki pakavēties
un atgādināt, cik kritiskā Latvijas Republikas pastā-
vēšanas brīdī notika šis bruņotais apvērsums. Jums
vel ir atmiņa, ka Latvijas lielākā daļa bija okupēta
no austrumu karaspēka un tā nelielā teritorija, uz
kuras turējās Latvijas likumīga valdība, tika ar bru-
ņotu varu izņemta no likumīgas varas iespaida.
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Man liekas, ka visiem ir atmiņā šīs sazvērnieciskās
varas turpmākie asinsdarbi, kuri norisinājās gan
Kurzemes līdzenumos attiecībā pret bezzemniekiem,
strādniekiem un zemniekiem, gan ari viņas turpmā-
kais- gājiens it kā uz Latvijas atbrīvošanu no komu-
nistu varas, kas tomēr beidzās ar trīs līdz četri tūk-
stošu strādnieku un inteliģentu apslepkavošanu 1919.
gada maijā un ar turpmāko gājienu pret ziemeļiem,
lai satriektu tur formējošos nacionālās Latvijas re-
publikas karaspēkus un tādā kārtā lai iznīcinātu jeb-
kādu iespējamību Latvijas demokrātiskai republikai
atjaunot savu faktisko varu pār valsti, kuras neat-
karība bija izsludināta 1918. gada 18. novembrī.
Mums visiem ir atmiņā, kas vadīja pret latviešu na-
cionālo karaspēku 1919. gada maijā un jūnijā sazvēr-
nieku karaspēku,- kas viņu iedvesmoja. Šeit mēs tik
daudz nedomāsim par baltvācu aristokrātiju un no
viņas apmānītiem, pieviltiem baltvācu pilsonības
jauniešiem. Bet šinī gadījumā mēs pirmām un gal-
venam kārtām atminamies to personu, kas, no latvie-
šu tautas vidus nākdama, bija kļuvusi par morālisku
un politisko karoga nesēju tiem karaspēkiem, kas
virzījās pret Cēsīm, pret nacionālo armiju. Viņa
vārds jums visiem ir zināms. Bez viņa tikai neliela
saujiņa latviešu uzdrošinājās darīt šo politisko no-
ziegumu, šo morālisko un šo nacionālo noziegumu
pret Latvijas tautu un. viņas republiku. Tikai patei-
coties Latvijas karaspēka varonībai, pateicoties tau-
tas gribai dzīvot un uzvarēt lielo pārspēku, izdevās
pie Cēsīm likvidēt šo sazvērnieku bandu un patriekt
ir landesvēru, ir okupācijas dzelzsdiviziju un šo sau-
jiņu tautiskos Judasus no Vidzemes un no Rīgas.?

Bet šiem sazvērniekiem, šiem Judasiem nepieti-
ka ar šo pirmo mēģinājumu. Kad austrumos Latvi-
jas republikas karaspēks atradās grūtās cīņās par
eksistenci, par Latvijas republikas aizsargāšanu pret
Padomju Krieviju, tanī pašā laikā Kurzemē vēl miti-
nājās, kā čūska pie Latvijas tautas krūtīm, dažādi
sveši karapulki, kuriem tur atļāva mitināties toreizē-
jās valdības īsredzība un ārvalstu spiediens. Mēs
visi labi atminamies 1919. gada oktobra sākumu, kad
šie karaspēki no jauna bruka virsū Latvijai. Un no
jauna mēs labi zinājām tos Judasus un latviešu tau-
tas un republikas nodevējus, kuri otru reizi, tikpat
grūtā situācijā kā pirmo reizi, uzdrošinājās Latvijas
republikai dzīt dunci mugurā. Un ne tikai to — viņi
uzdrošinājās uzaicināt Latvijas republikas karaspēku
pāriet nodevēju pusē. To ir darījis Andrievs Niedra
ar pašrocīgi rakstītu uzsaukumu, kā to tiesas izmek-
lēšanā apliecināja Vankins. Andrievs Niedra ir uz-
aicinājis latviešukaraspēku pāriet pie ienaidnieka un
cīnīties pret Latvijas republiku, viņas likumīgo ie-
kārtu, viņas likumīgo valdību. Pret šiem nodevējiem
Latvijas republikai un viņas karaspēkam. bij tikai
viena atbilde — iznīcināt visus pretiniekus un līdz
ar viņiem visus nodevējus. To mēs panācām. Bēga
no Latvijas satriektie ienaidnieki — vācu okupācijas
armijas atliekas, krievu patvaldniecības bermondtie-
šu salašņas un līdz ar viņiem bēga no JelgavasNie-
dra un citi Judasi.

Mums visiem labi zināma šī vēsture. Atļaujat
tikai formulēt tos mērķus, par kuriem cīnījās toreiz
Latvijai uzbrūkošais karaspēks un tā idejiskais un
morāliskais' iedvesmotājs, Andrievs Niedra: Mums
visiem labi zināms, ka valststiesiskā nozīmē viņi pir-
mo reizi cīnījās pār Latvijas pievienošanu Vācijai
un otru reizi,_par lielās nedalāmās Krievijas atjau-
nošanu, kas pēc 18. novembra 1918. gada ir Latvijas
rēpublikaSļ Latvijas valsts nodevība. Viņi cīnījās
par feodālās aristokrātijas uzvaru Latvijā. Viņi cī-
nljā_s par to, lai Latvijā tālāk uz priekšu valdītu feo-
dālā ?aristokrātija, kas morāliskā un politiskā ziņā

bija tikpat liels noziegums un nodevība, ka atjaunot
lielo carisko Krieviju. Šie noziegumi bija tik lieli,
ka tauta uz mūžīgiem laikiem sajūt nicināšanu un
naidu, vislielāko sašutumu pret tiem tautas nodevē-
jiem,kas bija uzstājušies pret viņu visgrūtākos repu-
blikas un tautas likteņa brīžos.

Kopš tām liktenīgām dienām pagājuši tikai ne-
daudzi gadi. Kas ir republikas un tautas dzīve 3, 4,
5, 6, vai 7 gadi? Tas ir viens mirklis. Un mes re-
dzam, ka latviešu sabiedrība rodas cilvēki, rodas
personas un veselas sabiedrības grupas, kuras, lie-
kas, it kā aizmirsušas savas republikas_pagātni, sa-
vas tautas grūtākos likteņus. Vel vairāk. Mes re-
dzam veselu' sistemātisku pārdomātu intrigu tīklu, ap-
zinīgas rokas vadītu intrigu pavedienu, kas iziet uz
to, lai žēlotu, lai mīkstinātu sodu, lai attaisnotu un
apžēlotu Andrievu Niedru, šo lielo republikas un La-
tvijas tautas vislielāko nodevēju. Tagad, redzot šo
procedūru,kura velkas divus gadus, tagad tikai mes
saprotam visā pilnībā šo intrigu un tas rokas, kas
stāv aiz tās. Tagad mēs varam konstatēt, ka Nie-
dras atgriešanās atpakaļ Latvijā ir notikusi ar ie-
priekšēju sarunāšanos un vienošanos starp Niedru un
dažāmLatvijas sabiedriskām aprindām,kuram ir pie-
tiekoši augsts stāvoklis Latvijas republika. Niedra
nebūtu atgriezies atpakaļ uz Latviju, ja iepriekš ne-
būtu viņam sniegta roka, augsti stāvoša roka, kas
sagatavoja ceļu ari tiesās viņa soda mīksti-
nāšanai. (E. Jaunzems no vietas: „Nost
ar tādām tiesām!") Tagad mēs saprotam,
kāpēc armijas vadošā persona Radziņš, kopā
ar Valsts Prezidentu Čaksti, 1924. gada vasarā
nenodeva Niedras lietu iztiesāt kara tiesai, bet no-
deva civilām tiesām. Tagad mēs saprotam, kāpēc
tiesās Andrievam Niedram nāca tik mīksts sprie-
dums, cilvēkam, kas atradās zem apsūdzības par
divkārtējām sazvērestībām pret Latvijas Republiku
(starpsaucieni), cilvēkam, kas divkārt rīkoja bruņo-
ta^ uzstāšanās pret mūsu republiku, kas rīkoja Lie-
pājas puču un bermondtiadi. Tagad mēs saprotam,
kāpēc notikusi žēlsirdība pret Andrievu' Niedru.
(E. Jaunzems no vietas: „Pret slepkavul") Es ne-
pakavešos pie visiem. . .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es saucu deputātu
Jaunzemu pie kartības. Viņa lietotie starpsaucieni
nav parlamentariski.

F. Cielēns (turpina): Es nepakavēšos sīkāki pie
visam tam peripetijām, caur kurām Niedras Liepājas
puča un bermondtiades lieta gājusi mūsu tiesu iestā-
des. Pie tām pietiekoši daudz ir kavējusēs mūsu
tauta, par tam pietiekoši daudz runāts no šīkatedra,
lai ve[pie tam atgrieztos. Ari tur bijusi kāda roka,
kas gājusi pretim Andrieva Niedras likteņa nodroši-
nāšanai, kas gādājusi par žēlsirdības izrādīšanu no
tiesas iestāžu puses. Rīgas apgabaltiesas spriedums
1924. gada decembra sakumā, kad Niedra bermond-
tiades prāvā tika attaisnots, ir izskaidrojams ar tām
pašam_ intrigām, kuras sākās ar Niedras ierašanos
Latvija. Un, beidzot, par abām lietām kopā Niedra
tiek notiesāts par Liepājas puču uz trīs gadiem cie-
toksnī un bermondtiades lietāuz 4 gadiem spaidu
darbos, bet pēdēja lieta, piemērojot amnestiju, viņš
tiek amnestēts. Paliek pāri no abām divām sazvē-
restībām, no divkārtējas valsts nodevības — trīs ga-
di cietoksnī, kas šai galvena! morāliski un politiski
atbildīgai personai

^
šinīs divās sazvērestībās ir pārāk

niecīgs sods, pārāk smieklīgs sods. Un par jaunu
mes redzam žēlsirdības izrādīšanu pret Andrievu
Niedru.

Un tagad, 1926. gada 29. martā, Valsts Prezi-
dents kopa ar tieslietu ministri izdevuši apžēlošanas
aktu, arkuru Andrievs Niedrapavisam atsvabināts no
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S ,- Es . domāju, ka velti te būs runāt, velti te būs
noskaidrot, kādā veidā tautā tiek uzņemts šāds žēl-sirdības, šāds apžēlošanas akts. Latvijas tautā tā-pat ķa 1924. gada decembrī, kad Niedra tika no ap-
gabaltiesas attaisnots, tagad atkal valda tāds pat ne-
miers un sašutums par šāda valsts noziedznieka ap-
žēlošanu. Mes jautājam, kādu motīvu dēļ, kādos ap-
stākļos Valsts Prezidents un tieslietu ministrs apžē-
lojuši Niedru? Lai redzētu visus tos apstākļus, kā-
dos tas ir noticis, atļaujat man uzskaitīt dažus priekš-
noteikumus, kuri dod norādījumu, vai Valsts Prezi-
dents un tieslietu ministrs tā drīkstēja vai nedrīk-
stēja rīkoties.

Ne sociāldemokrātiskā frakcija, ne es personīgi
nebūt nepiederam pie tādiem asinskārīgiem un ne-
žēlīgiem1 cilvēkiem, kuri nesaprot un negribētu sa-
prast zināmas politiskas , un vēsturiskās situācijās
apžēlošanas aktus un amnestijas aktus. Ir personas,
pret kuram_ valsts augstākā vara izrāda savu augst-
sirdību, izrada piedošanu, izrāda piespriestā soda at-
laišanu, izrāda nozieguma aizmiršanu un dzēšanu.
Bet neviens apžēlošanas akts, neviena amnestija, ku-
ra notikusi Latvijas republikas pastāvēšanas laikā,
nav bijusi domāta pret tiem galveniem idejiskiem
iedvesmotājiem, kas Latvijas republikas grūtākos
brīžos apzināti, ar nodomu un pilnā atbildībā, uzstā-
jušies pret Latvijas republiku. Sabiedriskā dzīvē
un politiskās cīņās notiek sadursmes, kur plašas tau-
tas masas cīnās un mirst par uzskatiem, par ideā-
liem, par interesēm. Šādi notikumi nāk, aiziet un
nāriet. Valsts nostiprinās. Valsts suverenā vara,
juzdama spēku un varenību, var piedot un aizmirst
atsevišķiem indivīdiem, atsevišķām personām! viņu
politiskos noziegumus un nodarījumus pret valsti.
Bet amnestēt tādas personas, kas stāvējušas sazvē-
restības priekšgalā pret valsti,par to sociāldemokrā-
tiskā frakcija nav uzstājušās Latvijas republikā.

Amnestijas akts, ko izdeva Satversmes Sapulce,
savā 12. pantā skaidri nosaka, ka «amnestija nav
attiecināma uz personām, kuras ierosinājušas vai
organizējušas — vadījušas 1903. g. sodu likumu 100.
pantā paredzēto noziedzīgo darbību, ka ari uz per-
sonām, kuras izdarījušas to pašu likumu 100. panta
paredzēto noziegumu, ja pēdējais bijis savienots ar
slepkavību vai smagu, vai ļoti smagu veselības sabo-
jāšanu, izņemot personas, kuras to izdarījušas uz tie-
šās priekšniecības pavēli; tāpat amnestija nav at-
tiecināma uz personām, kuras izdarījušas 100. panta
paredzēto noziegumu, brīvprātīgi piedaloties vācu
okupācijas varas vai Bermondta sazvērestības pret
Latvijas valsti. Šī amnestijas likuma 12._ pants nav
ticis grozīts, vai atcelts ne no viena turpmākos laikos
izdotiem amnestijasaktiem. Man liekas, ka republi-
kas prezidentam, Čakstes kungam, _ tapat_ tieslietu
miiīistrim, Petrevica kungam, vaiadze.ia zināt šo Sa-
tversmes Sapulces suvereno_ gribu, kura noteikusi
robežas amnestēšanai un apžēlošanai. (Sauciens pa
kreisi: «Slepkavu kompānija!")

Tālāk, mums visiem labi atmiņā ir Latvijas re-
publikas I. Saeimas sēde 1924. gada 12. decembrī,
kur par Niedru tika taisīta kvalifikācija ar 2/8 no vi-
sām Latvijas I. Saeimas balsīm. Tas bija 12. decem-
brī, neilgi pēc tam, kad Rīgas apgabaltiesa Niedru bij
attaisnojusi, kad Niedra uz dažu tiesas iestāžu lē-
muma pamata bija atsvabināts. Ta_d pirmā Saeima
ar 63 balsīm uzdeva valdībai_ nekavējoties apcietināt
Andrievu Niedru. Ko nozīmēja šis Saeimas lēmums,
par kuru balsojušas/

^
no visiem Saeimas locekļiem?

Tas nepārprotamā kārta nozīmēja, ka Latvijas su-
verenā vara nav aizmirsusi Niedras noziegumu un
nodevību pret Latvijas tautu un republiku. Tas bija
norādījums, ka tamlīdzīgi valsts nodevēji lai netiktu

t

pilnīgi brīvi no jebkāda soda vai atbildības Latvijas
suverenās tautas priekšā. Un šo lēmumu nedrīkstēja
nezināt Valsts Prezidents un tieslietu ministrs, jo no
tā laika pagājuši nepilni l/*. gadi.

Tālāk. Valsts Prezidents un tieslietu ministrs
savā apžēlošanas aktā atsaucas uz noteikumiem par
soda nosacītu atlaišanu. Piemērojot šos 1922. gada
12. janvāra noteikumus, viņi esot atraduši par vaja-
dzīgu Niedras likteni mīkstināt. Kungi, noteikumos
par soda nosacītu atlaišanu 1. pantā ir sekošs tei-
kums: „Ja apsūdzētam piespriež cietumu, arestu
vai naudas sodu, vai ievietošanu audzināšanas, la-
bošanas iestādē un tiesai ir pamatoti iemesli sagai-
dīt, ka notiesātais, ari sodu neizpildot, turpmāk ne-
vainojami uzvedīsies, viņai ir tiesība notiesātam no-
sacīti .atlaist_ soda izpildīšanu." Es pašlaik nepaka-
vešos pie tā, vai vispārīgi republikas prezidentam
piekrīt tiesības sodu nosacīti atlaist. Tas ir jautā-
jums par sevi. pie kura es negribu pakavēties. Pēc
mana ieskata Latvijas republikas prezidentam tādas
tiesības nav. Noteikumos ir teikts: „Ja tiesai ir
pamatoti iemesli sagaidīt, ka notiesātais turpmāk
nevainojami uzvedīsies." Es gribētu, lai tieslietu
ministrs kāpj uz šī katedra un savā un Valsts Pre-
zidenta vārdā paziņo, kur viņam ir šīs garantijas, ka
Andrievs Niedra uz priekšu nevainojami izturēsies
pret Latvijasrepubliku, pret latvju tautu, ka viņš cie-
nīs Latvijas demokrātisko republiku un ar godbijību
izturēsies pret tām asinīm, ko viņš izlējis. Mums vēl
spilgti ir atmiņā Niedras tiesāšana 1924. gadā, kad
Niedra tiesas zālē uzdrošinājās ņirgāties par Latvijas
republiku, ka 1918. gada 18. novembrī Latvijas re-
publika bijusi tāda «biedrība" ,kurā viņš neesot vēl
iestājies...

Mums ir. zināms, ka Andrievs Niedra tiesas iz-
meklēšanas un tiesāšanas laikā tā izturējies pret tie-
sas iestādēm, ka Rīgas apgabaltiesas I. kriminalno-
daļa taisījusi lēmumu nodot Niedru tiesāšanai par tie-
sas iestāžu apvainošanu. Te. garāmejot, lai tieslietu
ministra kungs atbild, kur palicis šis I. kriminalnoda-
ļas lēmums par Niedras nodošanu tiesāšanai par tie-
sas apvainošanu. Vai ari kāda intriganta roka nebūs
šo dokumentu likvidējusi un paslēpusi zem zaļā gal-
da? (Sauciens pa kreisi: .,Vichmanis>!")

_ Persona, kas savas tiesāšanas gaitā uzdrošinā-
jušos nekaunīgi zaimot Latvijas republiku un tanī
paša laikā izaicinoši uzturēties pret tiesu iestādēm,
nav tā persona, par kuru var sacīt, ka tā turpmāk
izjuresies un uzvedīsies tā, ka tauta un viņas suvere-
nas iestādes varētu piedot viņas noziedzības pret La-
tvijas republiku, pret Latvijas suvereno tautu.

Ja nu mēs redzam, ka mums priekšā stāv Sa-
tversmes Sapulces ierobežojošie noteikumi, Saeimas
lēmums no 1924. gada 12. decembra, tautas nemiers
par Niedras mīksto sodīšanu, Niedras ņirgāšanās
tiesu iestādēs par pašu tiesāšanu, ņirgāšanāsparLa-
tvijas republiku tiesas gaitā, tad kādu motilvu dēļ
Valsts Prezidents un tieslietu ministrs Nied'ram jau
tā mīksti piespriesto sodu tagad atlaiž? Latvijas
tauta nav zināmi šie motīvi.. Latvijas tautas nospie-
doša vairumā, līdz turpmākiem paskaidrojumiem
Niedras _apžēlošana tiks uzskatīta vienīgi un tikai kā
tagadējas valdošās koalīcijas atmaksa Kvellberga
kungam, Arveda Berga kungam, Kūķim, Sīmanim un
Firksam par to atbalstu, ko dod valdībai šie kungi,
kuri stāv pret Latvijas demokrātiju un Latvijas re-
publiku. Latvijas tauta, līdz turpmākiem ministru
prezidenta paskaidrojumiem, uzskatīs šo Niedras ap-
žēlošanasaktu nevis kā kādu cilvēciskas žēlsirdības
aktu, bet ka zināmu_ psicholoģisku izlīgumu ar tam-
līdzīgu _valsts _ nodevēju, valsts noziedznieku, kas pil-
nos speķa vira gados daudzkārtīgos gadījumos ne-
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pārtraukti pierādījis savu uzskatu nOdibinātību, sa-
vas gribas nelokāmību un savas nicināšanas izrādī-
šanu pretī Latvijas tautu un viņas republiku. Par
tādu apžēlošanas aktu Latvijas tauta politisko un ju-
ridisko atbildību prasīs no Valsts Prezidenta, no ties-
lietu ministra un no ministru prezidenta.

Šodien mēs nerunāsim tuvāk par to veidu, kādā
sociāldemokrātiskā frakcija nodomājusi saukt pie
tautas atbildības Valsts Prezidentu, Čakstes kungu,
kurš, par nožēlošanu, ievēlēts ari ar sociāldemokrā-
tiskās frakcijas balsīm. Tāpēc mēs jo sevišķi sajū-
tam pret šo personu vislielāko sašutumu, jo uzska-
tām viņa izturēšanos par nodevību pret tiem balso-
tājiem, kas viņu iecēla šinī augstā amatā, vēl jo se-
višķi tāpēc, ka Čakstes kungs sociāldemokrātiskai
frakcijai bij devis vārdu pirms savas kandidatūras
uzstādīšanas, pirms savas ievēlēšanas, ka viņš turp-
māk nespers tādus soļus, kādus viņš bij spēris I.
Saeimas valdīšanas laikā pret dažiem baroniem, kuri
bij notiesāti par 1919. gada slepkavībām, bet kuri
tika apžēloti. Šo vārdu viņš ir lauzis (E. Jaunzems
no vietas: «Nodevējs!") un sociāldemokrātiskā
frakcija prasīs atbildību par šī vārda laušanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Jaunzem, es saucu Jūs otrreiz pie kārtības. Ja Jūs
vēl lietosat tādus nepielaižamus starpsaucienus, būšu
spiests likt priekšā Jūs izraidīt no sēdes.

F. Cielētns (turoina): Šodien mēs tuvāk nerunā-
sim par to veidu, kādā mēs republikas Satversmē
paredzētā kārtā uzstāsimies pret Valsts Prezidenta
kungu. Šodien mēs runāsim par to politisko atbil-
dību, kādu Satversme paredz tieslietu ministrim un
ministru prezidenta kungam. Mūsu Satversmes no-
teikumiparedz, ka par visiem aktiem, ko izdod valsts
amata personas, tās nes politisku atbildību. Mūsu
Satversmes 51. pants nosaka Valsts Prezidenta sauk-
šanupie politiskas atbildības. 54. pants nosaka Valsts
Prezidenta kriminālo atbildību, bet 53. pants nosaka
atbildību, ko nes attiecīgais ministrs par Valsts Pre-
zidenta rīkojumiem attiecīgos gadījumos. Tur ne-
pārprotami teikts: «Visiem Valsts Prezidenta rīko-
jumiem jābūt līdzoarakstTtiem no ministru prezidenta
vai attiecīga ministra, kuri līdz ar to uzņemas visu
atbildību par šiem rīkojumiem, izņemot 48. un 56.
oantā paredzētos gadījumus." Mēs redzam, ka šinī
Satversmes nolikumā ir nosprausta tā atbildība, ko
par Valsts Prezidenta rīkojumiem nes attiecīgais mi-
nistrs. Izņēmuma gadījumi ir paredzēti 48. un 56.
pantos. Bet starp šiem izņēmuma noteikumiem nav
45. pants, kur iet runa par apžēlošanu. Ir nepārpro-
tami skaidrs, ka politisko atbildību šinī gadījumā va-
ram prasīt ari no tieslietu ministra un tādos pat ap-
mēros, kā no Valsts Prezidenta.

Sociāldemokrātiskā frakcija tāpēc griežas "'e
Saeimas ar priekšlikumu pieņemt interpelaciju, lai
pēc tam tieslietu ministrs noskaidrotu Niedras apžē-
lošanas motīvus. Tieslietu ministrim ir jākāpj uz šī
katedra un jādod šie paskaidrojumi tautai. Ja šie
motivi netiks celti priekšā no šī katedra, ja Saeima
neprasīs šo motīvu noskaidrošanu, tad tauta būs
spiesta domāt, ka ap Niedras apžēlošanu, ap viņa
atsvabināšanu no cietuma ir notikusi kāda tumša,
neglīta un zema lieta. Visa tā atmosfēra, kas sai-
stās ap Niedras atsvabināšanu no cietuma, visa šī
uzkrītošā slepenība, šī nakts sazvērnieciskā atmo-
sfēra, viss tas rāda. ka šis apžēlošanas akts šinī ga-
dījumā nav nācis no Valsts Prezidenta un tieslietu
ministra kā tautas žēlsirdības izpaudums, ar kuru
tiek aizmirsts kāds politisks noziegums. Tauta nav
te līdz runājusi. Taisni otrādi — diametrāli pretēji.
Šī apžēlošanano tautas ir turēta visā slepenībā, slēp-
ta Niedras atsvabināšana no cietuma. Es jautāšu
tieslietu ministrim, kāpēc ir bijusi visa šī slepenība?

Kadļ motivi ir tam? Kāpēc ir notikusi visa šī aizdo-
mīga rīcība, šī nicināšana pret Latvijas tautu, pret .
Latvijas republiku? Ja būtu pienācis tāds moments,
kad Niedras atsvabināšana būtu iespējama, tad to
vajadzēja izdarīt ar tautas ziņu, tautas vārdā, ar vi-
ņas piekrišanu, ar viņas sankciju. (Sauciens pa krei-
si: «Neskaidra sirdsapziņa!")

Mēs redzam, ka ap šo lietu saistās kaut kas
tumšs, nedrošs, pat gļēvs. Tad, kad Andrievs Nie-
dra jau bija apžēlots un atsvabināts, tad kāda avīze
raksta, ka iekšlietu ministrs izteicies viņas līdzstrād-

» niekam, ka par Niedras apžēlošanu viņš nekā nezinot,
amnestija varējusi nākt vienīgi no Valsts Prezidenta
caur tieslietu ministri. Tādu interviju iekšlietu mi-
nistra kungs dod 6. aprilī. Pie tam es konstatēju no
šī4tatedra, ka iekšlietu ministra kungs vai viņa piln-
varotā amata persona piedalījušās 29. martā apžēlo-
šanaskomisijā pie Valsts Prezidenta. Es konstatēju,
ka iekšlietu ministrs 31. martā devis rīkojumu ārlietu
ministrijas pasu nodaļas vadītājam, Rudzīša kundzei,
izdot Niedram ārzemes pasi, bet 6. aprilī iekšlietu
ministra kungs par to nekā nezin, slēpj šo aktu no
sabiedrības (saucieni: «Kauns!"), baidās, it kā no
atbildības par šoaktu un saka, ka par Niedras apžē-
lošanu viņš nekā nezinot. Es prasu ministru prezi-
dentam, vai viņam ir zināms tas. ka iekšlietu ministra
kungs ir nepatiesību izteicis atklātības priekšā?

Visa šī atmosfēra — slepenība, sazvērnieciskais
veids, nepatiesības paušana, griba apslēpt Niedras
apžēlošanas aktu, viss tas jo sevišķi pierāda, ka Nie-
dras apžēlošana nav notikusi tautas vārdā, sabiedrī-
bas vārdā, bet te noslēdzas tā intrigantu roka, kas
sāka darboties Niedram iebraucot, kas iet cauri visām
tiesu iestādēm un kas tagad noslēdzas aktā par soda
dzēšanu ar Niedras reabilitāciju Latvijas tautas
priekšā.

Saprotams, ka Latvijas tauta atmin tos laikus,
kad viņa cīnījās par Latvijas republiku, kad lēja asi-
nis par Latvijas republiku, kad viņa cīnījās par to-
reizējās Ulmaņa valdības atbalstīšanu pret Andrievu
Niedru un tāpēc viņa labi zin, kas ir Niedra. Latvi-
jas tauta tagad jautā valdībai, ministru prezidentam,
kurš nes atbildību par tieslietu ministra rīkojumiem,
un tāpat ari tām partijām, kas stāv aiz tagadējās val-
dības, vai viņas, vispirms, atzīst no lietderības vie-
dokļa Niedras apžēlošanu par pareizu un, otrkārt,
vai viņas sedz vislielākā valsts nodevēja apžēlošanu,
vai viņas, treškārt, uzņemas uz sevi atbildību par to
slepenību, kādā šī lieta notikusi? Vai viņas grib uz-
ņemties Latvijas tautas priekšā uz visiem laikiem
pilnu atbildību par Niedras apžēlošanu, viņa slepeno
sargāšanu, viņa slēpšanu no tautas un aizgādāšanu
uz ārzemēm? Sociāldemokrātiskā frakcija, iesnie-
dzot šo interpelaciju, cer un domā, ka šinī augstā
namā, varbūt, atradīsies vairākums, kas gribēs vis-
maz pacelt šo noslēpumainības, šo sazvēmiecības se-
gu, kas prasīs valdībai, lai viņa nāk un vīrišķīgā kār-
tā pasaka Niedras apžēlošanas motivus, lai nāk un
paskaidro tos apstākļus, kuros Niedra apžēlots, lai
nak un vīrišķīgi uzņemas atbļldību par tiem aktiem,
uz kuru pamata Niedra ir apžēlots, slepeni izlaists no
cietuma, aizvests uz ārzemēm. Ja augstais nams to
nedarīs un slepenības segu nepacels, tad mēs redzē-
sim, ka, par dziļu nožēlošanu, Latvijas republikas
Saeima ir radies vairākums, kas no savas puses
sankcionē Niedras apžēlošanu, kas no savas puses
pievienojas kritušo karavīru zaimošanai, no savas
puses pievienojas taisnības sajūtas bradāšanai ar kā-
jām, no savas puses sankcionē šīs slepenās morāli-
skas nodevības. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!"
Aplausi.)

Priekšs_ēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma iesnie-
dzēji apzīmējuši pieprasījumu par steidzamu. Vārdu
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par steidzamību lūdz deputāts Rudevics. Vārds de-deputatam Rudēvicām.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Cienījamie de-

putātu kungi! Te jau mans frakcijas biedrs izteica
tos motīvus, aiz kādiem iesniegts šis pieprasījums.Man pie tiem 5 minutu laikā nav jāatgriežas. Es pie-laižu, ka te ari citādi ieskati šinī jautājumā var val-dīt un citādi motivi attiecībā pret šo jautājumu, betsteidzamības pieņemšana ir tas, kas dod iespēju
debates šo pieprasījumu noskaidrot, kādi ieskati ir
tam rīcība un kādi ieskati ir ari citām frakcijām paī-
so jautājumu. Tapec, ņemot vērā to lielo uztrau-
kumu, kāds paša tauta valda sakarā ar Niedras apžē-
lošanu un viņa slepeno aizvešanu uz ārzemēm, esdomāju, tik daudz_varetu sagaidīt ari no tām frakci-jām:, kuras ir citādas domas, ka viņas atzīst pieprasī-jumu par steidzamu, lai pec tam varētu noklausītiesari motivus un galu galā ari valdības atbildi: aiz
kādiem iemesliem šis svarīgais akts noticis? Tāpēc
es nekavēšu jūsu laiku un domāju, ka sevišķi lielu
pierādījumu steidzamībai nebūs vajadzīgs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pret steidza-
mību deputātam Khvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putamkungi! Visā tanī politiskā kompleksā, ko mēs
apzīmējam 1ar vienu vārdu «niedrisms", jāizšķir vis-
maz divas lietas — tik tālu, cik tālu mums tā lieta
sabiedrības, politiķu un Saeimas priekšā nokārtoju-
ses. Pirmā kārtā krīt svarā parādību novērtējums
pec kodola, šī nozieguma kvalificējums tādos vārdos,
ka to cēla priekšā Cielēna kungs. Te es sevišķi uz-
sveru zemnieku bloka vārdā, ka mēs visā visumā
pievienojamies pilnīgi Cielēna kunga novērtējumam,
kā tas noziegums, ko izdarījis Niedra un tie, kas stāv
aiz viņa, ir nosodāms. Daudzreiz mums nācies uz-
stāties pret to un uzstāties ar visu stingrību. Man
pat gribētos teikt, vēl stingrāk, nekā to šodien dara
sociāldemokrāti, jo tos gadus atpakaļ, ko minēja
Cielēna kungs, mums no zemnieku savienības puses
nesalīdzināmi grūtāk, nesalīdzināmi sliktākā atmosfē-
rā nācās noteikti izšķirties ar savu interpelaciju, ka
jānostājas pret Niedras politiku un to mums nācās
darīt tādos apstākļos, kad mums aiz muguras neat-
radās sociāldemokrātu atbalsts, kad viņi nebija Tau-
tas Padomē. Mēs izšķīrāmies, pret to, ko mēs at-
radām Latvijas valstij, tautai un zemniekiem par
galīgi kaitīgu un nepieņemamu. Tālāk, tik ilgi, ka-
mēr mums bija teikšana valdībā, mēs iestājamies par
to, ka Niedram nav vietas Latvijā. Un tikai pēc tam,
kad zemnieku savienība atradās opozīcija, Zamueļa
valdības laikā, kuru atbalstīja kreisie_ sociāldemo-
krāti, Niedra atgriezās Latvijā. Vēl tajak, mes ne-
apmierinājāmies ar to un atbalstījām to interpelaci-
ju, kas bij vērsta pret to, kurš ir jūsu biedrs. Luk,
tur viņš sēž, kas aizstāv jūsu politiku Niedras lieta.
Mēs nosodījām to, ka Niedra griežas atpakaļ uz
Latviju un bijām pret to; lasāt, ko Petrevics toreiz
teica, kā viņš motivēja savu interpelaciju pret jums.
Vēl tālāk. Kad nāca Niedras tiesāšana, mes no sa-
vas puses darījām visu, lai caur presi atgādinātu
tautai to, kas noticis nedaudz gadus atpakaļ,_kas no-
ticis pie Cēsīm un kas noticis Rīga. Vel talak. Kad
Niedra bija izlaists ārā un staigāja pa Rīgas ielām,
mēs atkal bijām tie, kas noteikti uzstājas par to, lai
viņš tūlīt tiek ņemts ciet un izolēts no sabiedrības.
Tas, kungi, ir tas faktiskais novertejumsne vārdos,
bet darbos, kā ir nostājuses stiprāka no tam grupām,
kas ir tagad valdībā, ka nostājušas zemniecības gru-
pas, un toreiz valdību atbalstošas grupas. Tad val-
dības sastāvs bija apmēram tāds pat, ka viņšJr ta-
gad. Redzat, tas ir tas novērtējums, kādu mes do-
dam visai šai lietai pēc būtības, pec kodola. (Sau-

cieni pa kreisi: «Tas bij toreiz! Kādreiz!") Un nu,
kungi, iestājas otrs posms Niedras lietā, iestājas tas
posms, par ko 'jūs rakstāt interpelacijā, ka nav jā-
kvalificē šis noziegums pēc kodola, bet jūs sakāt
«ar Valsts Prezidenta un tieslietu ministra apžēlo-
šanas aktu valsts nodevējam Andrievam Niedram
atlaista viena soda daļa u. t. t„ u. t. t." un te, kungi,
iestājas otrs posms visā tanī Niedras lietā. Kungi,
pēc mūsu Satversmes tiesneši ir neatkarīgi un vienī-
gi likumam padoti — 83. pants un, tālāk, pēc 45.
panta nosacījumiem «Valsts Prezidentam — un vie-
nīgi Valsts Prezidentam, te par citiem neiet runa —
ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas
spriedums stājies likumīgā spēkā." Tās ir Valsts
Prezidenta likumīgās tiesības. Mēs varam būt da-
žādās domās par to, vai Niedru vajadzēja apžēlot,
vai nevajadzēja apžēlot, bet par pašu to faktu, vai
Valsts Prezidents ir rīkojies likumīgi, vai nelikumīgi,
divu domu nevar būt. Viņš ir rīkojies to likumu un
tiesību robežās, kādas viņam piešķir konstitūcija.
Tādēļ, man liekas, kungi, sajaukt te tos divus aktus
un mēģināt uzstādīt jautājumu valdībai, ko viņa da-
rījusi, lai aizkavētu šo Valsts Prezidenta tiesību iz-
lietošanu, ko paredz Satversme, protams, to var, bet
tas ir citāds jautājums, kas nav motivējams ar
faktisko lietas stāvokli.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Laiks
iztek!

A. Klīve (turpina): Tāpēc, ņemot vērā faktisko
stāvokli, ka Niedra ir apžēlots no Valsts Prezidenta,
apžēlots uz tā likuma pamata, kas Valsts Preziden-
tam šādu tiesību dod, apžēlots ar noteikumu, ka vi-
ņam jāatstāj Latvijas teritorija, mēs neredzam neko,
ko ar steidzamību varētu panākt. Vai Niedru griezt
atpakaļ? To laikam neviens negribēs, Tapec stei-
dzamība ir nevietā. Vēl vairāk viņa ir nevieta tā-
pēc, ka te mums pirmo reizi mūsu parlamentariska
praksē ceļas domstarpības par Valsts Prezidenta
rīcību. Taisni tāpēc, lai šo mūsu valsts galvas rī-
cību mēs varētu pie aukstām asinīm mierīgi apsvērt
un nevis sakarsētā atmosfērā, tāpēc stiedzamība ir
noraidāma pašas lietas labā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pieprasījuma steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas
būtu par steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret steidzamību. (Saucieni pa kreisi:
«Niedras koalīcija!") Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par steidzamību nodotas 47 balsis, pret
— 33, atturas 11. Steidzamība pieņemta. Tiek_ at-
klātas debates pie pieprasījuma pēc būtības. Vārds
deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Motivējot mūsu pieprasījumu, mans
frakcijas biedrs jau pakavējās galvenā kārtā pie ju-
ridiskiem motīviem un tiem priekšnoteikumiem, ku-
ri bija jāņem vērā pie šāda svarīga akta parakstīša-
nas. Bet mūsu frakcija neuzskata šo jautājumu ti-
kai par juridisku jautājumu vien. Tas nav jautājums,
kur būtu pielaistas juridiskas kļūdas vien. Ne tāpēc
vien mēs pieprasījumu iesniedzām. Mēs iesniedzām
savu pieprasījumu un protestējām pret šī tautas un
valsts nodevēja atsvabināšanu galvenā kārtā aiz po-
litiskiem motīviem. Kādā gadījumā un kad izlietot
šīs tiesības Valsts Prezidentam un attiecīgam mini-
strim, kuras viņiem piešķir likums? Es nestādos
priekšā iespējamību, ka ari tanī gadījumā, ja Valsts
Prezidents vai cita kāda amata persona pilnīgi liku-
mīgi, saskaņā ar likuma burtu, izlietotu savas tiesī-
bas, bet tomēr nodarītu ar to kādu ļaunumu, nebūtu
vietas pieprasījumam un nevarētu prasīt atbildību
par to, kāpēc šis svarīgais solis sperts, Mūsu Sa-
tversmes tanī pašā nodalījumā, kurā iet runa par to,
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ka Valsts Prezidentam ir tiesība apžēlot noziedznie-
kus, Valsts Prezidentam ir piešķirtas ari citas tiesī-
bas, kuras viņš var izlietot ar attiecīgā ministra līdz-
parakstīšanu. Ņemsim piemēram to, ka Valsts Pre-
zidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis
un kara laika ieceļ virspavēlnieku. Ja gribam no-
stāties uz ta viedokļa, uz kāda te daži nostājas, sa-
cīdami, ka juridiski, burtiski Valsts Prezidents savas
tiesības var izlietot, tadvaram pieņemt, ka kara lai-
ka — teorētiski tas iespējams, lai gan negribu izteikt
tādas aizdomas par mušu Valsts Prezidentu — kāda
amata persona, kurai ir tiesības iecelt armijas virs-
pavēlnieku, ieceļ par to Andrievu Niedru. Šinī ga-
dījumā rīkojums būtu jāparaksta ari kara ministrim.
Nu es jums jautāšu, vai Valsts Prezidents un attie-
cīgais ministrs būtu likumīgi rīkojušies, ja viņi tā
būtu darījuši? Man liekas,ka jūs teiktu,ka ne Valsts
Prezidents, ne kara ministrs nebūtu rīkojušies neli-
kumīgi, jo viņi būtu izlietojuši tiesības, ko viņiem dod
likums, jo tanī nav noteikts, kāda persona ieceļama
par valsts augstāko kara vadoni, par virspavēlnieku.
Kas nu var iznākt no šīs lietas, skatoties no lietde-
rības viedokļa, no politiskā viedokļa, ja jūs nostāja-
ties ša? Iznāk, ka par mūsu karaspēka virspavēl-
nieku loti atbildīgā un kritiskā brīdī var iecelt nevis
kādu atzītu un pazīstamu personu, bet kādu valsts
nodevēju. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs:
Valsts Prezidents un attiecīgais ministrs, šinī gadī-
jumā ārlietu ministrs, var iecelt sūtņus, pārstāvjus
citās valstīs. Stādāties tā tad nu priekšā, ka tiktu
ieceltas par sūtņiem nederīgas personas, kuras strā-
dās taisni pretējā virzienā, nekā to prasa valsts in-
tereses. Es te nepakavēšos pie citiem piemēriem,
bet gan aizrādīšu uz to iespējamību principā, ka
Satversmi un likumu, dažbrīd pat nepārkāpjot, var
izmantot pat ļaunprātīgā nozīmē. Tur, kur ar liku-
mu ir domāts aizstāvēt tautas intereses, var tās no-
dot. Likums nav vēl tas sargs, ja tās personas, ku-
ru rokās vjņš ir nodots, negrib izlietot to lietderīgi,
ka tas atbilst tautas prasībām un jau noteikti norā-
dīts ar Satversmes Sapulces amnestijas aktiem, ar
pašas Saeimas lēmumiem u. t. t. Tā tad nevar no-
stādīt jautājumutā, kā to daži mēģinājuši un mēģina
darīt, ka te it kā noticis tikai likumīgs akts un tāpēc
nav par to ko runāt. Uz šāda viedokļa nostāties mēs
nevaram. Te jau tika runāts par juridisko pusi un
ēs sagaidu, ka te par juridisko pusi būs vēl strīdi,
vismaz tanī nozīmē, vai tieslietu ministrs, vai ari at-
tiecīgais ministrs, kurš līdzparakstījis Valsts Prezi-
denta apžēlošanas aktu, ir atbildīgs, vai nav atbil-
dīgs. Es tikai atsaukšos uz mūsu Satversmi, kur ir
teikts, ka ministru prezidents un attiecīgais ministrs
ir atbildīgs, tur ir vēl teikts, ka ministrs nes visu
atbildību par_to rīkojumu, kuru viņš ir līdzparakstījis.
Savadi ari būtu, kad tik svarīgā gadījumā un, varbūt,
vel svarīgākos, kādus es minēju, izrādītos, kad Valsts
Prezidents izdevis kādu aktu, par kuru viņš poli-
tisku atbildību nenes un, ja izrādītos, ka politisko at-
bildību parto nevaram prasīt ari no valdības resp.
no attiecīgā ministra. Tad varētu izrādīties un no-
tikt piemēram tāda lieta, ko es jums teorētiski pie-
radīju par pUnīgiiespējamu, ka mūsu armijas priekš-
gala tiek nostādīta mūsu tautai un armijai naidīga
persona un mēs nevarētu sameklēt, no kā atbildību
prasīt. Tāds stāvoklis nav iespējams un ja tāda
Satversme mums būtu, tad biltu nekavējoši jāķeras
pie viņas pārlabošanas šinī ziņā,_ jo tas notikums sa-
kara ar Andrieva Niedras apžēlošanu neatliekami
prasa, lai te tiktu atbildība prasīta un lai tā atbildība
tiktu dota. Mes ta vien saprotam un varam saprast
mušu Satversmi, ka te visa juridiskā un politiskā at-
bildība krīt uz attiecīgo ministri un ja attiecīgais mi-

' -«*nistrs to darījis sava vārda, tad, saprotams, viņš
varēs nākt un pateikt to-, ka neviens cits nav līdz-
atbildīgs par to, ko viņš darījis. Es esmu pārlieci-
nāts, ja tāds gadījums patiešām noticies un ja ties-
lietu ministrs nāks un pateiks, ka tas patiešām tā
noticies, augsta nama rāsies un vajadzētu rasties
vienbalsīgam lēmumam pret viņu, ka viņš darījis ne-
pareizi, ka viņš par tik svarīgiem atbildīgiem poli-
tiskiem aktiem nav turējis par vajadzīgu pat mini-
stru kabinetu informēt. Es saku, ja tas tā būtu bijis,
bet nu tālākais jautājums ir: vai tas tā ir bijis, vai
tas ta ir iespējams? Fakti noteikti liecina, ka tas
ta nav bijis un galvenā kārtā es gribētu aizrādīt uz
toko šinī gadījumā atbildīgā valdība un viņas priekš-
stavji ir teikuši, ko līdz šim ziņojuši presei un visur,
gribu aizrādīt uz to nesaskaņu starp to, ko viņi cen-
tušies atklātībā paust un kas patiesībā noticis. Mēs
zinām, ka mums pastāv pie Valsts Prezidenta kāda
komisija, kuru sauc par apžēlošanas komisiju. Šinī
komisija piedalās 3 ministri — tieslietu, iekšlietu un
kara ministrs. Šinī komisijā piedalās priekšstāvis
no Saeimas, no Saeimas prezidija un no tiesu un
prokuratūras iestādēm, no senāta. Šī komisija no
kādiem 10 vai 11 cilvēkiem ir nodibināta priekš tam,
lai skatītu cauri visas apžēlošanas lietas un dotu pa-
domu Valsts Prezidentam, ko darīt. Un tagad es
jautāju, vai šai komisijai ir vispār kāda nozīme. Sa-
ka, ka viņa neesot juridiski atbildīga. Tas ir fakts,
viņa nav juridiski atbildīga, viņa nav nekāda oficiāla
komisija, no kuras mēs varētu juridisku atbildību
prasīt. Bet ja viņa ir nodibināta, tad acīm redzot
viņa priekš kaut kā ir nodibināta, kaut ari padomu
došanai. Un šī komisija pēc mūsu ziņām ir lēmusi
29. martā vienbalsīgi likt priekšā Valsts Preziden-
tam Niedru apžēlot. Tā tad te jau faktiska atbildība,
faktiska līdzzināšana, iepriekšēja sagatavošana
notikusi no valdības puses, no kuras tur ieiet viss
lielais vairums priekšstāvju. Šinī komisijā uz Valsts
Prezidenta jautājumu — vai es drīkstu apžēlot, kā-
das ir jūsu domas — valdība ar saviem 3 ministriem
atbildējusi, kaut ari neoficiālā kārtā, vienbalsīgi:
«Jā, mēs liekam priekšā Jums to darīt." Pēc tam
noņemt atbildību par to. kas ir noticis, man liekas, ir
gluži neiespējami. Tad paceļas vesela rinda jautā-
jumu sakarā ar to, ko runā par nezināšanu šinī ga-
dījumā. Ministru prezidents ir daudzkārt teicis:
..Eš. kā ministru prezidents, nezināju un man nebij
jāzin tādas lietas, vai taisās apžēlot Niedru, vai ne-
taisās to darīt. Tā nav mana darīšana." Iekšlietu
ministrs teica: «Es nekā nezinu. Es tikai izpildu rī-
kojumus pēc tam, kad tie izdoti." Tāpat citi mini-
stri kratījās nost no atbildības un teica: ..Es nekā
nezinu. Es pirmo reizi dzirdu par to." Tā to vis-
maz preses priekšstāvjiem apstiprināja centra mini-
stri. Ta tad mēs no valdības, uz kuru gulstas atbil-
dība, dzirdam, ka valdības anrindās valdījusi liela ne-
zinašana par to, ka tāda apžēlošana notikusi. Ja
mes tālāk meklējam, kas slēpjas aiz šīs nezināšanas,
tad atbilde skan: «Varbūt privātā kārtā, mums gan
teica viensotrs no apžēlošanas komitejas, bet mums
nebija jāzin." Uz to es gribētu atbildēt, pirm-
kārt, ka te nebija nekāda faktiska nezināšana, ka visi
ir zinājuši, vismaz tie ministri, kas bijuši klāt. Tas
ir pierādīts un neapšaubāmi konstatēts. Paceļas ti-
kai otrs jautājums, kurš_ ir formālas un juridiskas
daba_s: vai viņiem bij jazin, kaut ari viņi privātā
kārta zināja, vai vareja prasīt, ka viņiem jāzin, ari
juridiski? Te stājas spēkā Satversmes pants, kurš
nosaka, ka viņiem jānes atbildība, tā tad ari bija
jazin par to. Beidzot es gribētu jautāt, vai tad pa-
tiešāmvaldība, kura nav atbildīga Valsts Prezidenta
priekša pec mušu konstitūcijas, bet atbildīga parla-
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menta priekšā, vai viņa varētu nostādīt jautājumušinī gadījuma ta, ka «mēs nezinājām", «mums nebijajazin ? Man liekas, ka tāda jautājuma nostādīšanapati par sevi ir politisks noziegums, jo Saeima naviecēlusi valdību priekš tam, lai tādā svarīgā gadīju-ma, kuru viņas ministrs paraksta, viņa nekā nezinātu.Viņai tādi svarīgi gadījumi jāzin un jānes atbildībapar savu rīcību. Iznāk galu galā tā, ka valdības at-bildība un ministra personīgā atbildība pastāvNiedras ģimenes priekšā, lai Niedra nenomirtu cie-tuma, bet ne tautas un parlamenta priekšā — tur vi-
ņiem neesot atbildība jānes. Mums saka, ka mini-
stru prezidents ir izteicies: «Mēs gribējām žēlot.
Būtu ļoti nepatīkami, ka tas vecais vīrs, Andrievs
Niedra, nomirtu cietuma." Tā tad viņš acīm redzot
sajutis morālisku atbildību pret Andrievu Niedru, bet
morālisku atbildību pret savu tautu viņš absolūti nav
sajutis. Tas saka, ka nav zinājis un ja zinājis, tadprivāta kārtā, nevis ka ministru prezidents. Tā no-
stāda šo jautājumu par zināšanu un nezināšanu. Tā
ir Joti savada lietaun ta ir ļoti savāda jautājumano-
stādīšana un_ vairāk neko par to nevar teikt, ka tā
ir zināmā mēra šī jautājuma jaukšana, zināma pēdu
slēpšana tam, kas noticis, zināmas noslēpumainības,
miglainības un neskaidrības ienešana. Es ceru, ka
šo zināšanu un nezināšanu še vismaz pacentīsies
vairāk noskaidrot; bet ir vēl kaut kas. kas bija jāzin
valdībai, kas bij, protams, jazin ari Valsts Preziden-
tam un tas sevišķi jazin katram deputātam. Tā ir
šī jautājuma vēsturiskā un ari politiskā puse. Ja
daži grib iegalvot, ka viņi to dienu, to stundu nav
zinājuši, kad izlemts parakstīt Niedras apžēlošanu,
ja viņi to grib iegalvot uz ārieni, kamēr tauta vēl
nezināja, tomēr viņi nevar aizbildināties ar to lielo
vēsturisko nezināšanu, ar to politisko nezināšanu,
kāda nozīme ir šim atsvabināšanas aktam; jo mēs
taču gandrīz katrā runā, katrā pilsoņu runā, katrā
rakstā dzirdam, ka viņi iesāk ar to, ka tikko izcīnī-
juši lielas cīņas par Latvijas valsti, par Latvijas ne-
atkarību. Vai tad mūsu ministru kungiem un depu-
tātu kungiem no labā spārna, šos vārdus izrunājot,
nekad neienāk prātā: kas tās par lielām cīņām un
pret ko tās bija vērstas? Man liekas, ka viņi taču
atcerēsies un nevarēs aizbildināties ar nezināšanu
par to, kas noticis vēl tik nesenā pagātnē — tas vi-
ņiem taču būtu jāzin, ka tās lielās cīņas un tās uz-
varas, kas ir gūtas, ka tās ir gūtas pret to tautas
nodevēju, kuru tagad viņi apžēlo, kuru tagad viņi
grib pataisīt par vecu nevarīgu vīru, kurš vairāk ne-
ko nevar, kurš tagad tikai bauda žēlastību. Viņi ne-
drīkst aizmirst šīs lielās cīņasun to lielo laikmetu,
kurš saistās ar šīs personas vārdu. Es_domāju, ka
mums šeit augstā nama par to nevajadzētu runāt, jo
tā laikam katram vajadzēja būt ābeces patiesība,
ka Niedras vārds saistās ar vienu laikmetu Latvijas
un brīvības cīņu vēsturē un, runājot par Niedru, ne-
var vis runāt par kādu vecu vīru, bet jāatceras šis
laikmets. Bet es redzu, ka_ ir kungi šinī augsta na-
māvun sevišķi mūsu valdība, kuriem tasvel ir jāat-
gādina, kas tas ir par laikmetu un kas tas ir par cī-
ņām, kuras viņi paši piemin savas runas un ar_ku-
rām saistās Andrieva Niedras personība.. Es tapec
atļaušos pievest pāris vēsturiskus pierādījumus no
mūsu oficiāliem dokumentiem par šo laikmetu. Sis
laikmets, kurš bija ļoti kritisks priekšLatvijas valsts,
bija 1919. gada 16. aprilī, par kuru ziņoja Tautas Pa-
domes 12. maija sēde Liepāja. Mūsu protokolos
stāv rakstīts, ka Tautas Padomes prezidijs sniedzis
oficiālu ziņojumu par to, kas noticis laika no 16. ap-
rīļa līdz 12. maijam. Radušies lieli sarežģījumi, valsti
noticis apvērsums, toreizējais Niedras pučs Liepāja.
Starp citu aizrāda uz to, ka pec puča mušu valdība
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pa daļai arestēta, pa daļai padzīta un ka notikuši mē-
ģinājumi saprasties ar vācu partijām, kuras nav ie-
stājušās Tautas Padomē vēl toreiz, un ka šie mēģi-
nājumi nav izdevušies. Tālāk par to saka: „16.
aprilī notika pirmā šī saprašanās komisijas sēde, ku-
ra no vācu puses bija ieradušies Baltische National-
ausschuss'a deleģētie priekšstāvji — advokāts Reis-
ners, Melvills, Brūmmers, Samsons fon Himmel-
stjerna un viens virsnieks no landesvēra — frontes
delegāts." Tanī brīdī, kad runāja par saprašanos, ti-
cis ziņots, ka kara ostā atbruņoti latviešu kareivji,
izlaupītas kareivju un strādnieku mantas un nošauts
viens kareivis. Tālāk ziņots, ka aplaupīta valsts
kase, ka to saņēmuši sveši spēki, sargzaldats no-
šauts un kase paņemta ar varu. šie notikumi, šie
piemēri no oficiāliem protokoliem liecina, kas par
laikmetu Latvijā bij šis 16. aprilis. Šī laikmeta ak-
tīvo un mums naidīgo.svešo spēku priekšgalā, kā no
šiem pašiem dokumentiem redzams, nostājās
Andrievs Niedra. Reizē ar to šinī pašā laikā Latvijā
atradās vācu armijas daļas Goltca vadībā. Mēs, to-
reiz apvainotie, aizskartie, kuriem nebij spēka pre-
toties, griežamies pie Goltca. To darīja mūsu val-
dības oficiālās iestādes. Ko mums toreiz atbildēja
fon der Goltcs? Viņa atbilde bij ļoti raksturīga.
Piemēram, Liepājas gubernators oficiālā ziņojumā
atklātībai pasaka, ka pagaidu valdības arestēšana iz-
darīta bez viņa ziņas, bet vācu karaspēka pie-
dalīšanās^kaut gan Goltca kara iestādes ar savu rī-
cību pierādīja pretējo. To mums ziņo Tautās Pa-
domes protokoli. Tālāk šinī ziņojumā ir vairākas
vietas,kas skaidri un noteikti liecina par to,ka Goltcs
oficiāli pateicis, ka latviešu valdība esot gan no-
gāzta, jo esot sabuntojusēs kāda landesvēra daļa,
sabuntojusēs kāda viņu pašu karaspēka daļa, bet
viņi neko nezinot par šo puču. Kungi, vai šī nezi-
nāšana neatgādina tagadējās valdības nezināšanu?
Toreiz visiem bij skaidri zināms, ka tiek izvests dzī-
vē Strvka sazvērestības plāns uz visas linijas un ka
Goltca karaspēks, kas toreiz stāvēja Latvijā apmē-
ram 30.000 vīru lielumā, bij tā aizmugure, kas se-
dza Andrievu Niedru 16. aprija puča laikā. Tomēr
Goltcs mazgāja rokas nevainībā un teica, ka viņš
par šo lietu nekā nezinot. Tā, redzat, ir gluži tāda
pat nezināšana, kā jūsu nezināšana šodien, par ko
es jau plašāk_ runāju. Toreiz Klīves kungs pats kā
pirmais runātājs Tautas Padomes 12. maija sēdē, kad
valdīja vēl Niedras valdība, teica vārdus: „14., 15. i
un 16. aprilī vācu landesvēra nodaļas uzbruka la-
tviešu kareivjiem Liepājas kara ostā, izdarīja turpat
laupīšanas un nošaušanas. Tad visu Latvijā esošo
karaspēku virspavēlnieks fon der Goltcs, kuram tā
tad padots ari Baltijas muižniecības landesvērš —
aizbildinājās ar to, ka viņš no šiem noteikumiem ne-
kā nezin, bet nespēra nekādus soļus dumpinieku sa-
valdīšanai." Man šķiet, pietiek ar šiem protokoliem,
lar daudzmaz atgādinātu to laikmetu, kura priekš-
stavis un aktivs dalībnieks ir bijis Andrievs Niedra.
Tad, kad viņš tika izvirzīts kā viens no priekš-
stāvjiem, kurš ir gatavs nodot savu tautu un valsti,
tad aiz viņa muguras, tāpat kā tagad pie viņa at-
svabināšanas, slēpās, mazgāja savas rokas nevainī-
ba un teica «mēs nekā nezinām par to, tā ir jūsu
pašudarīšana, jūsu pašu lieta." Un Andrievs Niedra,
viltīgi smaidīdams, nāca toreiz un veda sarunas ar
Ulmani, teikdams: «Mēs jau varētu kādu kompro-
misu atrast starp jums un mums un starp Baltijas
baroniem, bet, protams, tikai tādā veidā, ka es va-
rētu izvest to politiku, kuru es gribu izvest iekšējā
politikā un agrarjautājumā." Redzat, ar šādu vil-
tību viņšnāca un teica: «Kad tas būs padarīts, tad
mes varēsim nosodīt puča dalībniekus." Tā tad vil-
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tībauz visas linijas no šī vecā vīra, kuru jūs esatapžēlojuši. Ta iesakās viņa politiskā karjera 1919.
gada 16. aprilī, kad bija izdarīts apvērsums, pučsLie-pāja, kas velak pārgāja ari uz pārejām Latvijas da-
ļām un turpinājās vairākus mēnešus. Redzat, šis
laikmets saistās ar Niedras vārdu. Mēs zinām, ka
mums ir personas, kuras saistās ar varoņdarbiem
laba nozīme un ir personas, kas saistās ar varoņ-
darbiem ļaunā nozīme. Darbi ir izcēluši personas un
tas izcilus personas, kas mūsu vēsturē saistās ar va-
roņu darbiem laba nozīmē priekš Latvijas tautas un
vēstures, tas taču jus neaizmirsīsat un nenostādīsat
vienkārši ka_ atsevišķas personas, vai būtu tie jaunivai veci, spēcīgi vai nespēcīgi. Jūs taču tās minatkopa ar viņu darbiem un laikmetu, kādā viņi darbo-
jušies un ko viņi ir padarījuši. Tādus jūsallaž minat
mušu kara vadoņus, pulkvedi Briedi, Kalpaku. Jūs
taču ne par personām vien runājat, bet par to laik-
metu, par tiem darbiem, kas notikuši tanī laikmetā,
par tiem lieiiem_ uzdevumiem, kuri viņu priekšā stā-
vēja, kuri pec jūsu domam ir labi un atzīstami. Jūs
ceļat tagad pieminekļus, taisāties celt pieminekļus
visiem brīvības cīnītajiem. Atvainojat par jautājumu
jums, kapec tagad, kad izcilus persona, kura ļaunā
nozīme Latvijai daudz ko nodarījusi, kura ir kā sim-
bolspar visu to ļauno,_kura_ir atzīta kā tautas no-devējs un valsts nodevējs, kapec jūs to personu gri-bat izslēgt no šī laikrneta, no tiem darbiem un pa-darīt to par vecu nespēcīgu vīru? Mēs tā nevaram
to lietu saprastun nevaram piekrist jūsu pilnīgai
nezināšanas izrādīšanai, neievērības izrādīšanai šai
personai, jo tas pec mušu domām ir pilnīgi savas
vēstures noliegšana un šinī gadījumā mūsu brīvības
ciņu vēstures noliegšana. Jus katrā vārda galā ru-
nājat par mušu varoņiem, kas gājuši cīņās par neat-
karīgo Latviju un viņas demokrātisko iekārtu, iūs
katru gadu sarīkojat gājienus uz Brāļu kapiem un
ar to gribat atdzīvināt to laikmetu, vismaz tā varētusaprast, ka jus gribat atdzīvināt, lai neaizmirstu to,
kasbijis grūts, kas bijis svarīgs, to jūs gribat atdzī-
vināt, atminēt vismaz zināmas svētku dienās. Jūs
gribat atminēt piemēram Cēsu kaujas dienas kā pie-
miņu tam, ka tur izdevās satriekt pirmo reizi baro-
nu karaspēku, landesveru. Tagad jūs izraujat no
visas šo ļauno faktu virknes Andrievu Niedru un sa-
kāt: „Mes viņu laižam vaļā." Mēs varam cienīt
pretiniekus, kuri nākuši atklāti, bet nekādi nevarammēģināt cienīt un apžēlot nodevējus un Andrievam
Niedram šinī gadījuma piekrīt šī riebīgā lomā La-
tvijas tautas vēsture — nodevēja loma. Urt iekams
vel neviens to nav aizmirsis tautā un sevišķi to nav
aizmirsuši tie, kuri pret Andrieva Niedras simbolizē-
to varu, pret landesveru, pret Goltca spēkiem cīnī-
jās un visiem, kas gāja kopa zem Niedras politiskās
vadības, tie nav aizmirsuši un ne uz acumirkli ne-
aizmirsīs to, kas ir noticis. Tāpat kā viņi nevar
aizmirst tos varoņdarbus, kurus viņi darījuši, viņi
nevar un negrib aizmirst tos ļaunos darbus, ko darī-
jis Niedra, ka nodevējs, kuram ir vienalga, kam viņš
Latvijas tautu būtu pārdevis. Viņš toreiz gribēja
pārdot Vācijai, kad bija Niedras pučs, un gribēja
pārdot Krievijai Bermondta afēras laikā. Tā tad
viņam bij gluži vienalga, kam, kad tikai latviešu
tauta nepaliek brīva un patstāvīga, kāda viņa grib
but tagad. Visa šī intriga, kas ap Niedras apžēlo-
šanu vijas, nav vis tik vienkārši ņemama. Apžēlo-dami lielāko tautas nodevēju un pārdevēju, jūs cērtat
pjiķi seja tiem, kuri ir bijuši varoņi šinī laikmetā,jus reize ar to zaimojattos, kuri cietuši šinī laikmetā.
Sevišķi tas ir jaņemverā, ja mēs, ja mūsu valdība,
ja mušu Saeima visas savas partijās grib uzturēttīru šo varoņu garu, kāds tas ir bijis kādreiz un kādu
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ta rīkoties. Tad nedrīkstēja apžēlot Andrievu Nie-
dru, jo tas apžēlošanas akts var mazināt uzticību vi-
sos tos, kuriem nākotne būs par neatkarīgo Latviju
jācīnās un jāaizstāv Latvijas demokrātija, Latvijastautas brīvība. Bez šaubām, tas lielā mērā mazinās
tautas uzticību, ciktalu valsts augstākā virsotnē un
valsts priekšgalā bus tādi vīri, kas tā skatās uz lie-tām, ka viņi šinī gadījurnaskatījušies uz Niedras ap-
žēlošanu, Tāpēc es_ domāju, ka valdībai, no kuras
mes šodien uz mušu Satversmes pamata pra-
sām politisku atbildību par šī akta parakstīšanu, val-dībai bija jazin ne tikai tas, kas faktiski notiek, tai-sījās notikt, ne tikai tas, ko juridiski prasa no viņas
likums, ne tikai tas, kas bija viņas pienākums šinī. gadījuma. Valdībai bija jazin ari vēsturiskā puse,
tas laikmets un darbi, kuri saistās ar Niedru. Ja vi-ņa tos būtu zinājusi un pareizi novērtējusi, tad viņa
nedrīkstētu dot padomu Valsts Prezidentam apžēlot
Niedru, līdzparakstot_ uzņemties visu atbildību par
šo aktu. Saka, ka tas esot Valsts Prezidenta tiesī-
bas, ko valdībai jaukties citu darīšanās. Es jau aiz-
rādīju, ka ta apžēlošanas komisija, nerunājot par
formālo un juridisko atbildību, kuru Satversme uz-
liek, ka apžēlošanas komisija taču priekš tam sastā-
dīta, lai no viņas prasītu padomu. Es gribētu, lai
naktu katedrī kāds un pateiktu: «Jā, mēs devāmpadomu Valsts Prezidentam nespert šo soli, bet viņš
pastāvēja uz to, ka tas ir Satversmē viņam paredzē-
tas tiesības un izlietoja tas." Es domāju,ka nevarēs
nākt kara, tieslietu un iekšlietu ministri un teikt:
«Mes devām viņam citu padomu, bet viņš to neievē-
roja. Viņam tas tiesības ir." Ja ir tiesība dot pa-
domu, tad viņu var dot ne tikai par apžēlošanu, bet
ari pret apžēlošanu, bet tas nav ticis darīts. Tas
tikai norada uz to, ka nevar aizbildināties ar nezinā-
šanu un ar to, ka nav bijis nekādas tiesības visu toaizkavēt; bet nav_ bijis gribas to aizkavēt, navbijis gribas to novērst. Ir bijusi taisni pretēja griba,
ir bijusi griba aizmirst visu, kas saistās ap Niedru,
aizmirst, ka tas var uztraukt tautu un ka tas var būt
tautai nepieņemams, — aizmirst visu un tikai glābt
Niedru. Tāda griba ir bijusi un tā griba ir dzīvē iz-
vesta un tapec mes prasām atbildi. Ja šī griba ir
izvesta aiz kādiem svarīgiem motiviem, kurus te var
atklāti pateikt, tad lūdzam nākat un pasakāt, bet ne-
slēpjaties aizlikumiem, vai likuma aplamiem tulko-
jumiem, ta mušu likumi tulkojami nav. Nākat un pa-
teicat, kādi iemesli bijuši Niedras atsvabināšanai.
Mes sapratīsim' ari to iemeslu, ja jūs teiksat, ka viņš
ir vecs vīrs un tapec jāatsvabina; mēs nepiekritī-
sim tiem motiviem, bet mes saprastu, ka jūs gribat
būt vīrišķīgi. Nākat, un pasakāt to; bet jūs visu
laiku prese un savas intervijās esat slēpušies aiz
greizas Satversmes tulkošanas. Protams, pēc būtī-
bas runājot, mes būtu nepilnīgi šinī lietā, ja mēs kaui
cik nerunāsim ari par to faktisko motivu, kas vēstu-
riski ir izaudzis un kas ir novedis mūsu labā spārna
pilsonību pie tadas_ paviršības, pie tādas nezināšanas,
un galu gala pie tāda akta, kāds izdarīts ar Niedras
apžēlošanu. Man liekas,' ka šie motivi ir lielā mērā
sociālpolitiskas dabas. Pastāv tāds teiciens, ka pa-
ēdušais needušo nesaprot, citiem vārdiem, tas, kas
dzīvo citādos apstākļos nekā viņa kaimiņš, dažbrīd
nespēj saprast tas jutas un tās domas, kas ir viņa
tuvākam, viņa kaimiņam._ Man liekas, ka tā tas lai-
kam gan bus noticis ar mušu pilsonību. Viņa pa šiem
neilgiem Latvijas pastāvēšanas gadiem ir izaugusi
viena ziņa, pieņemuses _ bagātībā, nodrošinājusi sev
zināmu saimniecisku stāvokli, bet par to palikusi ļoti
vajā gara un nespēcīga ar savām idejām. Te, man
liekas, sociālpolitiski šo jautājumu iztirzāiot, slēpsies
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Niedru, bet galīgi vel savu tiesību un savu nodroši-
nājumu nav sasnieguši. Viņi zin gan un nevar aiz-
mirst to laikmetu, kad viņi lēja savas asinis, kad viņi
bija pazaudējuši savas ģimenes locekļus un piederī-gos. To viņi nekad nevar aizmirst. Un kā lai viņi
to aizmirst, ja viņi gandrīz nekā materiālās nodroši-nāšanas ziņa nav saņēmuši? Ir daudz tādu šķiru,ir daudz taduiedzīvotaju slāņu mūsu tautā no mūsu
brīvības cīnītajiem, mušu atvaļinātiem karavīriem,
kuri nav ari zemi dabūjuši, par ko viņi karoja. Viņi
prasa kādu atlīdzību no Latvijas valsts par to, lai
tā nodrošinātu viņu materiālo stāvokli, ja jau tas
citiem kaut cik ir mēģināts nodrošināt, kaut ar ze-
mes gabalu. Bet viņi šo atlīdzību nevar dabūt. Sa-
kāt, ka lai viņi saprot, kā lai viņi piedod, ja viņi redz,
ka tie,_kas tagad ir gatavi piedot Niedram, taisās ap-
draudēt taisni tas tautas daļas labklājību un intere-
ses, kas nav ieguvusi nekā vai ir ieguvusi visai maz
brīvības cīņu laika, Te ir tas suns aprakts, kāpēc
liela tautas daļa, sevišķi Latvijas darba tauta uz-
traucas par šo gadījumu un kāpēc vienīgi pārtikusē
tautas daļa neuztraucas, garīgi būdama pilnīgi sa-
gatavota Niedras apžēlošanai. Viņai šis jautājums ir
tikai Niedras personas jautājums. Viņa iziet no per-
sonīgām īpašībām un tā ari Niedru novērtē. Bet
pārējā tautas daļa skatās no savu cīņu viedokļa, no
tā, ka šīs cīņas nav devušas viņai vēl neko, vai tikai
ļoti maz. Tāpēc viņa to nespēj saprast. Tai tautas
daļai, kurai nav vairs šo centienu, kura galīgi apsū-
nojusi, kuras idejas un garīgie centieni ir tik sekli, kā
tas tagad redzams mūsu mantīgākā pilsonībā, tai, bez
šaubām, draud garīgā nāve, tā padota izmiršanai,
tā nevar attīstīties. Tāpēc jāsaka, ka ir labi, ja tautā
tomēr ir vēl cilvēki, kuri spēj uztraukties par šādiem
gadījumiem un kuri prot izšķirt, kas labs, kas ļauns.
Ja viņi to nebūtu pratuši atšķirt 1919. gadā, kas Ir
niedrisms un kas ir latviešu tauta un Latvijas demo-
krātija, tad viņi nebūtu uzvarējuši niedristus un ne-
būtu sakāvuši bermondtiešus. Tikai tas palīdzēja
viņiem uzvarēt, ka viņi prata vilkt robežu starp to,
kas ir niedrisms, kas ir tautas nodevība un kas ir
pati tauta. Tas viņiem palīdzēja redzēt savus
ienaidniekus un tos sakaut, jo_, lai cīnītos ar saviem
ienaidniekiem, tie vispirms jāredz. Ar šo aktu, ar
šo lielo izlīdzināšanas, žēlastības aktu, ko jus attieci-
nāt uz Andrievu Niedru, ko jus esat izdevuši, ko ir
akceptējusi mūsu valdība, jūs gribat jzdzest to ro-
bežu, kas pastāvēja un vel šodien pastāv starp tautu
un niedristiem. Jūs gribat noslēgt mieru, bet tautas
acīs lasāms: «Vēl par agru." Ja jus to robežu ne-
protat vilkt, tad to bus jāvelk tautai un viņa tiks
novilkta tā, ka ne tikai Niedra, bet ari visi tie, kas
viņu apžēlojuši un attaisnojuši, paliks tanī puse, kur
agrāk bija Niedra, kaut ari pie_ citiem apstākļiem un
citā vēsturiskā laikmetā, tomēr šai robežai vajaga
būt un tā būs. Tāpēc jūs, kungi, sapratīsat, ka, pec
būtības runājot par šo jautājumu sakara ar Niedras
atsvabināšanu, mums ir _ svarīgs iemesls iesniegt
pieprasījumu, un mes tapec ļoti velētos dzirdēt iz-
smeļošas atbildes kā no Saeimas frakcijām, ta ari no
valdības, pie kurām mēs šeit varam griezties, lai

dotu atbildi uz visiem šiem jautājumiem. Vispirms,
kādu motīvu deļ parakstīts šis apžēlošanas akts no
tieslietu ministra? Vai tas ir bijis iepriekš zināms?
Ja nav bijis zināms, tad vai viņš ir mēģinājis izlietot
visus tos līdzekļus, kādi viņa rokās atrodas pēc li-
kuma .Jai aizkavētu šo apžēlošanas aktu? Te, var-būt, nāks un pateiks, ka ministrs nav stāvējis savu
uzdevumuaugstumos, nav sapratis, ko tas nozīmē.
Jājautā, kapec Niedras apžēlošana notikusi tik lielā
slepenība? Vai tad, ja kādu likumīgu aktu dara, va-
jadzīga kāda slepenība? Vai tad ir vajadzīgs ār-
lietu vai iekšlietu ministrijai slēpties, ja viņa izdod
kādam Latvijas _pilsonim ārzemes pasi? Vai ir pie-
laižams, ka šo ārzemes pasi gādā cietumniekam, kas
vel sežcietuma? Vai tas neizklausās pēc cietum-
nieka bēgšanas un bēgšanas pabalstīšanas? Vai val-
dībai, kurai ir_ pietiekoši varas un spēka, es gribētu
teikt, kurai būtu pietiekoša autoritāte valstī, morā-
liska autoritāte, vai tai būtu jāķeras pie tādiem lī-
dzekļiem,ka slepenības? Acīm redzot bija kaut kas
jāslēpj un ne no ka cita, ka no tautas. Tas runā par
sliktu mušu valdībai, ka viņa saņēmusi rīkojumu,
kuru parakstījis Valsts Prezidents, un tieslietu mi-
nistrs izpilda to visa slepenībā. Tas liek domāt, ka
pie visas šīs intrigas ir ņēmusi dalību ari mūsu val-
dība. Viņa_ sagatavoja Niedram ārzemes pasi, ka-
mēr viņš vel bija cietumā, nodeva to piederīgo ro-
kas, nezinādama, kādā ceļā piederīgie izlietos šo
dokumentu. Viņa sagatavoja valsts satiksmes lī-
dzekļus priekš tam, Jai pārvestu Niedru, atkal visā
slepenība, unlai aizgādātu viņu uz ārzemēm. Priekš
kam un kapec viss tas? Tas liek domāt, ka val-
dība tik neapdomīga nav, ka viņa nesaprastu, kā
tauta skatās uz Niedru. Viņa saprot labi, viņa sa-
prot, ka tauta noskaitīsies par šo gadījumu, ka tauta
uztrauksies, ja Andrievu Niedru no cietuma laidīs
lauka, un tāpēc viņa slēpa no tautas šo notikumu.
Protams, ka tādai valdībai, kura tik svarīgus aktus
slēpj no tautas, nevar būt nekādas politiskas un mo-
rāliskas autoritātes tauta, jo šodien tā slēpa Niedru,
aizgādāja viņu prom un nezin, ko viņa pūlēsies no-
slēpt tautas priekša rītu. Vai var būt uzticība pret
tādu valdību? Mes zinām ari, kas valdību iespaido
šinīvirziena, un lai nerunā par to, ka tas nav. Tas
ir ta, ka valdība _tiek_ iespaidota no tiem spēkiem,
kuri ari 1919. gadā stāvēja par Niedru, no tiem, kuri
toreiz vel, kad tika vestas sarunas starp Niedru un
Ulmani, atradās ārpus tām partijām, ārpus Tautas
Padomes un ārpus tiem spēkiem, kas atzinuši Latvi-
jas valsti. Tie spēki ari tagad izpauž savu, kaut ari
nelielo iespaidu valstī, ļoti lielā mērā tagad izpauž
uz valdību un spiež tagad uz tiem nesaprotamiem
uiijieattaisnojamiemun uzticību nebaudošiem soļiem.
Mes zinām, kas tie ir. Tie ir mūsu vācu frakcija no
laba spārna, tie kungi, kuri savā sirdī un dvēselē
stāv par to, lai ne tikai Niedra, bet lai visa tā sistē-
ma, par kuru viņš cīnījās,_ nododams tautu un valsti,
lai tā tiktu ievesta Latvijā. Tā, lūk, stāv jautājums
unjus redzat, ka «Latvijas Sargs", kura idejiskie
brāļi, politiskie draugi un priekšstāvji sēd šeit Sa-
eima
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un valdības koalīcijā, ņirgājas, ka Niedra esot

jau ārzemes. Viņš saka, «Jūs varat tagad «pūst
pīlītes", Niedra ir prom un ko jūs viņam vairs pa-
darisat." Un viņš ir prom nevis veseļošanās nolūkā,
ne, viņš nākšot atpakaļ, kad Latvijā izbeigšoties tas
«ultra demokrātisms". Šie kungi, kuri tā ņirgājas
par to, kas ir noticis, kuri solidarizējas ar Niedru,
kuri drukāja viņa rakstus vēl nesen, tie kungi sēž
jūsu koalīcija un viņiem ir daudz draugu jūsu koalī-
cija, viņi prasīja no Valsts Prezidenta, viņi prasīja
no valdības un jus piekrītat tam. Un lai nebūtu kāds
skandāls, lai patiesi to varētu izvest un dot ganda-
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rījumu tiem, kuri tagad jūsu valdību atbalsta, jūs tai-
sījāt to lietu slepeni. Tas ir tas motivs, kāpēc jūs
to darījāt. Bet janu jus to esat darījuši un visi, kas
to grib attaisnot, visi, kas grib uzņemties ari uz
priekšu risku par soļiem, kurus valdība var spert
tik neatbildīgus priekš tautas, lai nāk šodien un pa-
saka, ka viņi skatās uz šo lietu, lai nāk tās frakcijas,
kas aizstāv Niedru, lai nak tās, kuras domā, ka Nie-
dra nemaz nav noziedznieks, lai nāk un pasaka at-
klāti— atklātība un vīrišķība ir laba lieta, un tādiem
pretiniekiem, ja viņi ir ko noziegušies, kas atklāti
ved savu cīņu, kas neslēpjas aiz stūriem, tiem kād-
reiz var piedot, bet tādiem, kuri skaitās pie visze-
mākās noziedznieku kategorijas, pie nedevējiem,
tādiem gan nevajadzētu piedot un vēl ar tik lielu
pazemošanos, tik lielu pretimiešanu, tik lielu lunci-
nāšanos, tik lielu mūsu autoritātes kājām mīšanu, kā
to mūsu valdība izdarījusi. Mēs gaidām, ļoti gaidām,
lai viņa nāk un pasaka, lai mums atbild, ja viņai ir
ko atbildēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dišleram.

K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku
frakcija): Augsti godātie tautas vietnieki! Niedras
apžēlošanas akts ir apskatāms no diviem viedokļiem:
no politiskās lietderības viedokļa un no likumības
viedokļa. Es domāju, par politisko lietderības jautā-
jumu nenāktos daudz runāt. Man liekas, ka šī akta
politiskā nelietderība pietiekoši pierādīta ar to sa-
šutumu, ko šis akts izsaucis tautā. Liekas, ir diez-
gan skaidrs, ka nav vēl aizmirsts, nevar tikt aiz-
mirsts un nedrīkst tikt aizmirsts tas sašutums, kas
nesen atpakaļ tika izsaukts tautā, kad Andrievs
Niedra atgriezās Latvijā, un vēl lielāks sašutums sa-
cēlās, kad Niedra tika atsvabināts no apcietinājuma
pret drošības naudu. Latvijā neviens to nav aiz-
mirsis un nedrīkstēja aizmirst ari tās augstās amata
personas, kuras piedalījās šī akta izdošanā. Nav
jāaizmirst, ka pēc tam, kad Niedra tika atsvabināts
no apcietinājuma pret drošības naudu, tad ar spe-
ciālu Saeimas lēmumu, pamatotu uz 1917. gada 2.
augusta likuma, kurš tika viņam piemērots, tas tika
apcietināts. Pēc tam viņš notiesāts, sācis izciest
cietokšņa sodu un tagad apžēlots. Te būtu jājautā
no lietderības viedokļa: kas ir grozījies šinī neilgā
laikā? Vai ir kādi pierādījumi, ka Niedra nācis pie
sava nozieguma nožēlošanas? Liekas, ka tādu pie-
rādījumu nav, jo par tādiem taču nevar ieskatīt tos
no pikantām anekdotēm iztaisītos stāstus, kuri cie-
tumā rakstīti. Citādus pierādījumus neredzam. Vai
būtu domājams, ka Niedra atstājis savu bravurīgo
izturēšanos, ar kādu viņš uzstātās tiesāšanas laikā,
kad viņš pat nekautrējās izturēties nicinoši pret La-
tviju un Latvijas tiesām un mest apvainojumus pazī-
stamiem Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem, kas sēž
šinī augstā namā. Viņš nekautrējās teikt, ka tiem
vajadzētu sēdēt viņa vietā. Niedras apžēlotājiem
vajadzēja zināt, ka šis akts izsauks tautas sašutumu
un apvainos tautas taisnības sajūtu; un tāds akts,
pats par sevi saprotams, ir politiski nelietderīgs akts.
Bet man liekas, ka vēl svarīgāks mums varētu būt
otrs jautājums, t. i. likumības jautājums: vai šis akts
ir nevainojams no likumības viedokļa. Man šķiet,
ka ari par to varētu runāt, un es īsumā gribētu pa-
kavēties pie šī akta likumības jautājuma. Vispirms,
kas attiecas uz pašu apžēlošanu, protams, ka notie-
sāta noziedznieka apžēlošana ir neapšaubāma Valsts
Prezidenta tiesība._Par to neviens nešaubās, un ja
te būtu tikai vienkārša notiesāta noziedznieka apžē-
lošana, izdarīta pilnīgi likumības robežās, tad varētu
but runa tikai par lietderības pusi, tad nepaceltos
jautājums par likumību. Bet, man liekas, ka mums

visiem ir diezgan skaidrs, ka tas nav tikai vienkāršs
apžēlošanas akts vien — tas ir akts, kurš sevī sa-
tur kaut ko vairāk. Ka mes tālāk redzēsim, šis akts
satur sevī divusaktus: jurisdiktivo aktu, kas attie-
cas uz pašu apžēlošanu, un administratīvo aktu, at-
tiecība uz Niedras izraidīšanu jeb lēmumu, likt
Niedram priekša atstāt Latvijas robežas. Kas attie-
cas uz apžēlošanu, tad šī apžēlošana ir domāta kā
soda nosacīta atlaišana, jo vismaz šinī aktā pašā ir
atsaukšanas uz 1922. gada 12. janvāra,noteikumiem
par soda nosacītu atlaišanu. Tā tad liekas, ka tās
amata personas, kas sastādīja vai rediģēja šo aktu,
ir ieskatījušas, ka Niedra tiek apžēlots, viņam sodu
nosacīti atlaižot, un_ protams, viņa izbraukšana uz
ārzemēm domāta kā noteikums, zem kura viņš tiek
apžēlots, Es te gribētu aizrādīt, ka tas patiesībā ir
vel neizšķirts jautājums, vai Valsts Prezidentam ir
tiesība apžēlot noziedznieku, pielietojot soda nosa-
cītu atlaišanu. Te būtu jāaizrāda, ka soda nosacīta
atlaišana un notiesāta noziedznieka apžēlošana ir
divi pec būtības dažādi tiesiski institūti, kurus nevar
sajaukt vai likt vienu otra vietā. Un ja likums pie-
šķir Valsts Prezidentam tiesību apžēlot notiesātus
noziedzniekus, tad tas nebūt vēl nenozīmē, ka viņam
pieder ari tiesība sodu nosacīti atlaist. Ja nu no
teorētiskas puses šis jautājums drīzāk izšķirams tā,
ka Valsts Prezidentam nav tiesības pielietot soda
nosacītu atlaišanu, ja tas likumā skaidri nav pateikts,
tad paskatīsimies, ko saka par to pats likums, tas
normatīvais akts, uz kuru atsaucas apžēlošanas akts,
proti, 1922. gada 12. janvāra noteikumi par soda no-
sacītu atlaišanu. Šo noteikumu 1. pantā mēs lasām,
ka tiesa, ja viņai ir pamatots iemesls sagaidīt, ka no-
tiesātais, ari sodu neizpildot, turpmāk nevainojami
Uzvedīsies, viņai ir tiesība, t. i. tiesai ir tiesība notie-
sātam nosacīti atlaist soda izpildīšanu. Tas pats at-
kārtojas citos pantos. Ir skaidri redzams, ka visur
iet runa par tiesu. 3. panta piemēram ir teikts: pa-
sludinot spriedumu, tiesa paskaidro nosacījumus,
zem kuriem tiesa piespriesto sodu neizpildīs. Atkal
tiesa, ta pati instance, tiesas zālē, pasludinot sprie-
dumu, turpat ari paziņo notiesātam, zem kādiem no-
sacījumiem sods tiek atlaists. Tāpat 4. pantā un
tālākos mēs redzamā ka runa ir tikai un vienīgi par
tiesu, kura ir notiesājusi noziedznieku un tagad at-
rod par iespējamu uz šo noteikumu pamata viņam
sodu nosacīti atlaist. Te nekur nav teikts, ka ari
kāda cita_ iestāde vai amata persona, kāds cits or-
gāns varētu sodu nosacīti atlaist. Tā tad būtu jānāk
pie slēdziena, ka Valsts Prezidents, kurš taču nav
tiesas instance, nevar sodu nosacīti atlaist. To var
tiesa, bet ne Valsts Prezidents, kurš tiesas instance
nav.

Bet nu iesim vēl tālāk. Ja mēs pieņemam ari,
ka Valsts Prezidentam ir tiesība pielietot soda no-
sacītu atlaišanu, t. i. apžēlot notiesātos noziedznie-
kus, vai_mīkstināt tiem sodu, sodu nosacīti atlaižot,
tad tomēr ir_ skaidrs, ka Valsts Prezidentam tādā
gadījuma ir jāpieturas tikai pie šī paša likumīgā akta,
pie noteikumiem par soda nosacītu atlaišanu. Viņš
nevar tur ielikt iekšā kaut ko savu, viņš nevar tur
kaut ko ierediģēt, kam nav likumīga pamata. Reiz
uz šo aktu atsaucas, reiz viņu min pašā Niedras ap-
žēlošanas aktā, tad pie tā ari vajaga pieturēties, ja
mes pat pieņemtu, ka Valsts Prezidentam ir tiesība
sodu nosacīti atlaist. Bet ko mēs redzam šo notei-
kumu 1. pantā? Mēs tur redzam uzskaitītus gadī-
jumus, kad var pielietot soda nosacītu atlaišanu,
proti, tikai gadījumos, kad apsūdzētam piespriests
cietuma, aresta vai naudas sods. Niedra nav notie-
sāts ne arjiaudas, ne ar aresta, ne ar cietuma sodu,
bet notiesāts uz trim gadiem cietoksnī, kā tas atkal
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skaidri pateikts tanī pašā Niedras apžēlošanas aktā.Bet cietokšņa sods ir atsevišķs, īpatnējs sods, unnav tas, kas ir cietuma sods. Tas skaidri pateikts
mušu sodu likumu 2. panta 5. punktā, ka cietokšņa
sods ir atsevišķs sods. Tā tad Niedram pavisam ne-varēja pielietot ari soda nosacītu atlaišanu, jo viņš
nav notiesāts cietuma, bet cietoksnī. Ja nu pie-
ņemtu ari to, ka Valsts Prezidents varēja apžēlot
Niedru, viņam sodu_nosacīti atlaižot un ja pieņemtu,
ka viņš būtu notiesāts cietumā, kā tas patiesībā nav,
tad tomēr jāsaka, ka Valsts Prezidentam vai tām
amata personām, kas sastādīja un rediģēja apžēlo-
šanas aktu, atkal vajadzēja turēties pie noteikumiem
par soda nosacītu atlaišanu Šo noteikumu 4. pants
paredz, ka tiem. kas notiesāti ar cietuma sodu, tiesa
var sodu nosacīti atlaist, nepiemērojot to piecu gadu
laika; piecu gadu laikā personu, kurai sods nosacīti
atlaists, tiesa var nolikt zem uzraudzības, viņai se-
kot,_vai viņa neizdara kādas jaunas noziedzības, bet
nekāda ziņa nevar viņu izraidīt uz ārzemēm, kur
viņai nevar sekot, kur viņa ir pavisam bez uzraudzī-
bas,_ kur nav zināms, ko viņa dara. Tā tad pat šinī
treša gadījuma, ja pieņemtu, ka Valsts Prezidentam
bij visas likumīgas tiesības pielietot soda nosacītu
atlaišanu, tomēr vajadzēja šos nosacījumus pielietot
tādus, kādi tie ir noteikti likumā, nolikt Niedru zem
uzraudzības tepat Latvijā, bet nekādā ziņā neizraidīt
viņu uz ārzemēm. Nevar taču pie soda nosacītas
atlaišanas pielietot kaut kādus īpatnējus noteikumus,
kam nav nekāda likumīga pamata. Tad jau mēs va-
ram nonākt pavisam savādā stāvoklī, ka katrā at-
sevišķā gadījumā sodu atlaiž zem sava atsevišķa
īpatnēja noteikuma. Man liekas, no šiem nedaudziem
aizrādījumiem ir skaidrs, ka vispirms jau nebij liku-
mīga pamata pielietot Niedras apžēlošanai noteiku-
mus par soda nosacītu atlaišanu. Un ja ari būtu
bijis likumīgs pamats šos noteikumus pielietot, tad
tomēr viņi nav likumīgā kārtā pielietoti. Tālāk,
ja nu mēs nonākam pie Niedras apžēlošanas akta
otrās dalās, tad jāsaka, ka tas ir administratīvs lē-
mums. Pirmā daļa ir jurisdiktivs akts par Niedras
apžēlošanu, bet otrā daļa ir administrativs lēmums,

' un proti, administratīva orgāna lēmums, likt Niedram
priekšā atstāt Latvijas teritoriju līdz turpmākam.
Tagad nu paskatīsimies, kāds likumīgs pamats būtu
šim aktam, šim administratīvam lēmumam. Liku-
mīgs pamats var būt tikai viens, tas ir visiem zinā-
mais Kerenska laika likums, izdots _1917. gada 2.
augustā. Šī likuma 1. panta 1. punkta ir teikts, ka
kara un iekšlietu ministriem kooūn ir tiesība per-
sonas, kuras apdraud valsts un sabiedrisko drošību,
arestēt un turēt apcietinājuma līdz turpmākam. 2.
punktā teikts, ka šīm personām var likt priekša iz-
braukt uz ārzemēm noteikta laika un tāda kārta,
izbraucot uz ārzemēm, viņas glābjas no aresta. Ka
redzams, to varēja pielietot tikai tas amata perso-
nas, kuras ar šo likumu uz to ir pilnvarotas, proti,
kara ministrs, sazinoties ar iekšlietu ministri, citiem
vārdiem, kara un iekšlietu ministri kopēji un ne-
viena cita amatpersona nevarēja to pielietot, ne
Valsts Prezidents, ne tieslietu ministrs, ne cits kāds
ministrs. Tā tad likumā ir noteiktas amata personas,
šinī gadījumā kara ministrs un iekšlietu ministrs,
kuras var pieņemt lēmumu, izdot administratīvu
aktu, ar kuru likt priekšā kādai _ personai noteikta
laikā atstāt valsts teritoriju. Kā mes zinām, tad
savā laikā tāds lēmums jau tika pieņemts no kara
ministra un iekšlietu ministra, kuri uz Saeimas pašas
priekšlikumu piemēroja Niedram 1917. gada 2. au-
gusta likuma 1. panta 1. punktu. Niedra tika ņemts
apcietinājumā un paturēts tur līdz turpmākam. Sis
kara un iekšlietu ministra lēmums dibinājās uz 1917.

gada 2. augusta likumu un uz Saeimas pašas lēmumu,
un šis administratīvais akts vēj līdz šim laikam nav
atcelts, vismaz atklātībai nekas par viņa atcelšanu
nav zināms. Tā tad. ja mēs pieņemam, ka Niedras
apžēlošana būtu notikusi atsevišķā aktā, tad, pro-
tams" tas būtu pinlīgi likumīgi. Tādā gadījumā tālāk
paceltos jautājums, ko darīt ar apžēloto Niedru, kurš
savā laikā ne tikai notiesāts, ne tikai izcieta sodu uz
tiesas sprieduma pamata, bet pret kuru savā laikā
uz likumīga pamata administratīvā kārtībā pieņemts
lēmums par viņa turēšanu apcietināšanā, un tāds lē-
mums nav līdz šim atcelts. Ja nu attiecīgie ministri,
kara un iekšlietu ministri, būtu nākuši pie slēdziena,
ka Niedru, šo apžēloto pilsoni, ir bīstami turēt brī-
vībā, ja viņi būtu gribējuši viņam likt priekšā atstāt
Latvijas teritoriju, tad likumīgā ceļā tas būtu jādara.
Kara un iekšlietu ministriem vajadzēja sazināties,
viņi varēja pieņemt attiecīgu lēmumu un vispāri pie-
lietot 1917. gada 2. augusta likumu, kura 1. panta i.
punkts ir jau pret Niedru savā laikā ticis pielietots.
To lēmumu varēja grozīt un kara un iekšlietu ministri
varēja likt Niedram priekšā atstāt Latvijas teritoriju,
bet šķiet, ka tādu lēmumu viņi varēja pieņemt tikai
sazinoties ar Saeimu, uz kurās lēmuma pamata An-
drievs Niedra bija ievietots apcietinājumā. Bet tas
ir tālākais jautājums. Liekas, ka tik tālu no juridi-
skās puses būtu skaidrs, ka Niedras apžēlošanas
akts satur sevī divus aktus, jurisdiktivo aktu par
apžēlošanu un administratīvo aktu. ar kuru liek
priekšā Niedram atstāt Latvijas republikas teritoriju
līdz turpmākam. Un ja pirmajā aktā var apšaubīt
soda nosacītas atlaišanas likumību, tad otram aktam
pavisam trūkst likumīgā pamata. Jādomā, ka Valsts
Prezidents pats tādus aktus nerediģē, viņus nesa-
stāda. Jādomā, ka tādi akti tiek rediģēti kanclejā,
un iādomā, ka par viņu saturu zin personas, kuras
piedalīiušās atsevišķā apspriedē par apžēlošanu.
Jādomā,ka viņām šī akta saturs bija zināms, un tiem
trim ministriem, kuri bijuši klāt apspriedē, vajadzēja
zināt, vai šādam aktam ir likumīgs pamats. Vis-
maz par šī akta juridisko pamatu vajadzēja painte-
resēties tam ministrim. kurš šo aktu kontrasignējis
Viņam vajadzēja zināt, ka viņš uzņemas atbildību par
aktu. kuram trūkst likumīga pamata.

Tālāk, ja mēs paskatāmies uz šī akta izpildīšanu,
tad ari tur ir dažas neskaidrības un rodas jautājumi
par dažām pielaistām nelikumībām. Es negribētu
uzstāties par to. ka te ir notikušas kādas lielas neli-
kumības, bet vismaz es gribētu aizrādīt uz dažiem
jautājumiem,kas var radīt dibinātas šaubas, vai pie
šī akta izpildīšanas ir ievēroti attiecīgie likuma no-
teikumi. Protams, nelikumīgs akts nevar kļūt liku-
mīgs caur to. ka dzīvē tas tiek izvests likumīgā kār-
tā, pielietojot visus likuma noteikumus; bet nu aktu,
kurš jau nēc sava satura nav likumīgs, var ari dzīvē
izvest tādā kārtā, ka netiek ievērots viss tas, kas
pie likumīga akta izvešanas ir jāievēro. Vispirms,
attiecībā uz Niedras apžēlošanas -aktu. mūsu krimināl-
procesa likumu 946. oants paredz, kā tādu aktu iz-
vest dzīvē. Šis pants nosaka, ka šāds apžēlošanas
akts jānodod caur tieslietu ministri izpildīšanai tai
tiesai, kura taisījusi spriedumu par šīs personas no-
tiesāšanu. Tā būtu likumīga kārtība pie apžēloša-
nas akta izvešanas dzīvē — caur tieslietu ministri
nodot akta izvešanu dzīvē tai tiesai, kura taisījusi
spriedumu. Šķiet, ka administratīvas amata perso-
nas te nevarēja iejaukties, nevarēja pārkāpt šī li-
kuma noteikumu, nevarēja pēc sava ieskata izvest
dzīvē šo aktu. Tā tad tas būtu viens uzskats par to,
ka ir notikusi nelikumīga apžēlošanas akta neliku-
mīga izvešana dzīvē. Tālāk, ja administratīvas per-
sonas izved dzīvē apžēlošanas aktu, tad vajadzēja
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apstāties pie lēmuma par Niedras arestēšanu, kas
tika pieņemts likumīgā kārtā, dibinoties uz 1917. ga-
da 2. augusta likumu un uz Saeimas lēmumu. Tad
vajadzēja sadurties ar šo lēmumu un mēģināt liku-
mīgā kārtā to grozīt, sazinoties ar Saeimu. Bet tas
nav noticis. Beidzot ari pie ārzemes pases izdoša-
nas Niedram nav ievēroti likumīgie noteikumi. Kā
zināms, pēc noteikumiem par ieslodzītiem cietumā,
pase atrodas cietuma kanclcjā. Tas pats par sevi
saprotams, jo ja pase atrastos pie ieslodzītā un vi-
ņam izdotos aizbēgt, tad viņam būtu ceļi vaļā uz vi-
sām pusēm. Tāpēc apcietinātā pase glabājas cie-
tuma kanclejā un tiek izsniegta, kad viņš cietumu
atstāj likumīgā kārtā, tas ir, kad apcietinātais vai nu
sodu izcietis, vai atsvabināts uz apžēlošanas pamata.
Ārzemes pase tiek izsniegta, iesniedzot iekšzemes
pasi. Pasu likumā ir pants, ka personām, kuras at-
rodas zem tiesas vai izmeklēšanas, vai nav beigušas
sodu izciest, var izdot ārzemes pasi tikai ar attie-
cīgas tiesas piekrišanu. Liekas, ir skaidrs, ka iestā-
dei, kura izdeva ārzemes pasi Niedram, tiesas at-
sauksme nav bijusi. Viņa rīkojusēs, varbūt, uz sa-
vas administratīvās priekšniecības rīkojuma pamata.
Bet tas nav bijis likumīgais ceļš, jo iestādei, kura iz-
deva ārzemju pasi, bija zināms, ka Niedra notiesāts,
ka viņš atrodas apcietinājumā, un ja tika pieprasīts
izdot viņam ārzemes pasi, vajadzēja tiesas atsauksmi,
lai būtu pilnīga skaidrība šinī lietā. Ja pieņemsim,
ka Niedram izdeva Latvijas pilsoņa pasi pie viņa
atsvabināšanas no cietuma pīkst. 2 dienā un naktī
tanī pašā datumā viņš aizbraucis, tad šķiet, ka šinī
laikā ārzemes pasi viņš likumā noteiktā kārtībā da-
būt nevarēja. Tā tad ari pie šī akta izvešanas dzīvē
— es negribu teikt, cik tās nelikumības ir lielas —
tomēr notikušas nelikumības. Akts, kurš pats pēc
sava satura nav bijis likumīgs, ari dzīvē izvests ne
tādā kārtībā, kā likums prasa.

Tālāk mēs nonākam pie jautājuma, kas ir atbil-
dīgs par šo nelikumīgo aktu un par tām nelikumībām,
kas pielaistas pie viņa izvešanas dzīvē. Par pašu
aktu, par viņa saturu un likumību atbild kontrasig-
nējušais ministrs — tas ir skaidrs no mūsu Satver-
smes noteikumiem. Bet apžēlošanas akta izdošanā
piedalījušies ari citi orgāni. Te jau tika minēts par
apžēlošanas komisiju jeb sevišķu apspriedi apžēlo-
šanas lietās. Tā ir iestāde, no kuras juridjsku atbil-
dību nevar prasīt, jo tā ir tikai padomdevēja.bet ne
lēmēja iestāde. Tā ir gan autoritatīva iestāde, ar
kuras domām, bez šaubām, Valsts Prezidentam ir
iārēķinājas. Savā laikā tika dots paskaidrojums no
Valsts Prezidenta sekretariāta, ka Valsts Prezidents
kādu apžēlošanu, kura bij izsaukusi nemieru sabie-
drībā, izdarījis uz šīs komisijas vienbalsīgi pieņemta
priekšlikuma pamata: tāda kārtība pastāvot ari ci-
tās valstīs, un ko tādas komisijas liekot priekša, to
ari valsts galva pieņemot. Ja ari Niedras lietā šīko-
misija vienbalsīgi ir likusi priekšā apžēlošanu, bez
šaubām, Valsts Prezidents uz pastāvošās praktikas
pamata, uz pastāvošo tradīciju pamata ir ar to rēķi-
nājies. Viņš varēja ari ar to nerēķināties, apzino-
ties, ka viņš ir šī akta izdevējs un parakstītājs un
ka uz viņu gulstas atbildība tautas priekšā par to,
bet, protams, ka grūtāki būtu Valsts Prezidentam
noraidīt komisijas vienprātīgu priekšlikumu nekā
tam piekrist. Tomēr nav jāaizmirst, ka komisija ir
tikai padomdevējs orgāns, no kura juridisku atbil-
dību mēs prasīt nevaram; šis orgāns nes tikai mo-
rālisku atbildību sabiedrības priekšā, bet ne juridisku
atbildību. Bet īstā juridiskā un politiskā atbildība,
atbildība visā visumā gulstas pēc mūsu Satversmes
noteikumiem uz kontrasignējošo ministri. Kas attie-
cas uz Valsts Prezidentu, tad pēc Satversmes no-

teikuma viņš nenes politisku atbildību par savu rī-
cību. Ar to es negribu aizstāvēt ieskatu, ka Valsts
Prezidents ir pilnīgi neatbildīgs, jo republikā nav
nevienas pilnīgi neatbildīgas amata personas. Kādu
stāvokli amatpersona valstī neieņemtu, viņa tomēr
republikā, tiesiskā valstī, ir atbildīga likuma un tau-
tas priekšā, Pilnīgi neatbildīgu valsts varas orgānu
mēs atrodam tikai monarķijā. Tās ir monarchs,
kurš nav atbildīgs likuma priekšā, ko viņš ari ne-
darītu. Valsts Prezidents ir atbildīgs par savu dar-
bību. Es atrodu, ka pat mūsu Satversme dod pa-
matu Valsts Prezidenta atbildībai, jo tur ir pants,
kurš paredz, ka ari Valsts Prezidents var tikt saukts
pie atbildības gan tiesas ceļā ar Saeimas piekrišanu,
gan'ari uz Saeimas lēmuma pamata var tikt atlaists
no amata. Bet es negribētu teikt, ka Valsts Prezi-
dents ir katru reizi atbildīgs līdzās kontrasignējošam
ministrim, jo kontrasignacijas institūts ir taisni do-
māts tā, ka te atbildība tiek pārlikta no valsts galvas
uz kontrasignējošo ministri. Valsts galva, kāds re-

' publikā ir republikas prezidents, ir viens no tiem
orgāniem, kuriem vajaga stabilizēt valsts aparāta
darbību un valsts iekārtu. Viņš nevar tikt ātri un
viegli pārvēlēts vai atstādināts no amata. Tāpēc
katrā gadījumā darīt tūlīt Valsts Prezidentu atbil-
dīgu, man liekas, ka tās nav ari mūsu Satversmes
īstās domas un ka tas daudzos gadījumos nav poli-
tiski lietderīgi. Protams, ja kādu gadījumu ieskata
par tik svarīgu, ka te nepietiek ar ministra atbildību
vien, tad stājas spēkā ari Valsts Prezidenta atbildība
par to aktu, kuru viņš parakstījis. Vai atsevišķā
gadījumā lieta ir tik svarīga, par to lemj Saeima,kura
var ieskatīt lietu par tik svarīgu, ka nepietiek _ ar
ministra atbildību, bet ir vajadzīgs, lai stātos spēkā
ari paša Valsts Prezidenta atbildība. Tā tad par
paša akta saturu, man liekas, pirmais un galvenais
atbildētājs ir tas ministrs, kurš aktu ir kontrasignējis,
atstājot tālāk atklātu jautājumu par to, vai te vēl
būtu citas atbildīgas personas. Tās tikai tālāk, pēc
kontrasignējošā ministra, varētu tikt pievilktas pie
atbildības. Kas attiecas uz nelikumībām pie šī akta
izpildīšanas, tad te vajadzētu lietu noskaidrot. Būtu
jādzird valdības paskaidrojumi un no tiem mēs, var-
būt, redzētu, kādas te ir tās atbildīgās amata perso-
nas, kuras pielaidušas nelikumības akta izpildīšanā.
Atbildības jautājums sarežģījas pa daļai caur to, ka
apžēlošanas apspriedē bez tieslietu ministra piedalī-
jušies vēl vairāki citi ministri. Vismaz avizēs aiz-
rādīts, ka piedalījušies ari kara ministrs un iekšlietu
ministrs. Tā tad te varētu pacelties jautājums, vai
šie trīs ministri, kuri piedalījušies apspriedē, ir rīko-
jušies paši uz savu galvu, uz savu personīgu atbil-
dību, vai viņi ir rīkojušies saskaņā un saziņā ar mi-
nistru kabinetu. No tā varētu rasties tālākais jau-
tājums par to, kas ir atbildīgs — vai pietiek tikai ar
tieslietu ministra atbildību vien, vai ir atbildīgi vēl
kādi citi ministri, vai, varbūt, atbildīgs viss ministru
kabinets, visa valdība. Ar vienu vārdu sakot, no vi-
siem šiem aizrādījumiem, es domāju, ir redzams, ka
vajadzīga skaidrība kā attiecībā uz šī akta saturu un
tā izdošanu, tā ari attiecībā uz viņa izvešanu dzīvē.
Te ir vairākas lietas, kur trūkst likumīga pamata gan
pašā akta saturā, gan pie viņa izpildīšanas, tāpēc
vajadzīga noskaidrošana, vajadzīga plaša un izsme-
ļoša valdības atbilde, kas ienestu skaidrību visos šinīs
jautājumos. Varbūt, te jāmēģina labot to, kas iz-
darīts nepareizi, varbūt, jāspersoļi. lai turpmāk mūsu
tiesiskajā valstī tādas lietas neatkārtotos, ka tiek iz-
doti nelikumīgi akti un nelikumīgā kārtā izvesti
dzīvē. Es domāju, tas viss ir pietiekošs pamats tam,
lai šo pieprasījumu pieņemtu un lai valdība ar savu
atbildi ienestu šinī lietā vajadzīgo skaidrību, Savas
frakcijas vārdā izsakos par pieprasījuma pieņemšanu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamMīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntniekupartija):_ Godātie deputātu kungi! Mūsu frakcija

šinī jautājuma noteikti nosoda notikušo Niedras ap-
žēlošanas aktu, jo līdz ar šo aktu uzmodinātas poli-
tiskas kaislības. Līdz ar šo aktu nodarīta pārestība
tiem brīvības kara kritušiem karavīriem, kuri gāja
cīņa pret_ niedrismu. Pašlaik šādam apžēlošanas
aktam mušu valstī_ nebija vietas. Mēs neatzīstam
ari to slepenību, kāda norisinājies viss šis akts. Šī
slepenība bijusi tik liela, ka pat ministru kabinets
visa visuma nav par šo aktu bijis informēts un sle-
penības prasība izgājusi

^
no Valsts Prezidenta. Ār-

kārtēja slepenība jautājumu nostādījusi pavisam
greizi un novedusi pie tiem kļūmīgiem rezultātiem,
kādu priekša acumirklī stāvam. Tādi gadījumi, bez
šaubām, var atkārtoties ari turpmāk. Lai uz priekšu
tas nenotiktu, mums vajadzētu pieņemt lēmumu, ka
amnestijas komisija, kura tādos gadījumos sapulcē-
jas kopa _ ar Valsts Prezidentu, netiktu turēta tādā
slepenība, bet lai purns katra svarīga politiska lē-
muma tiktu informēts pilnā mērā ministru kabinets,
ari Saeimas frakcijas. Pretējā gadījumā mēs atkal
varam nonākt tādā pašā kļūmīgā stāvoklī, kādā acu-
mirklī atrodamies. Jāņem tomēr vērā, ka Valsts
Prezidents rīkojies savas varas robežās, ka viņš nav
pārkāpis konstitūcijā noteiktās pilnvaras, jo repub-
likas Satversmes 45. pantā sacīts: «Valsts Prezi-
dentam ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem
tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā." Bez tam
jāņem vērā, ka Niedra ir jau pāri visiem kalniem,
ka mēs šeit varam runāt, cik gribam, varam taisīt
lēmumus, kādus gribam — atgriezt Niedru un iebāzt
atkal cietumā nav iespējams. Tāpēc, ja šeit sociāl-
demokrāti runā par niedrismu, par niedrismaaugšam-
celšanos, tad tā ir tikai tīša politisku kaislību kuri-
nāšana. Ja še valdībai pārmet, ka tīšām, nelikumīgi
atsvabināts politisks noziedznieks, ar to, ka tieslietu
ministrs nav pretojies Valsts Prezidenta gribai —
es uzstādītu jautājumu, vai no kreisas puses nenaktu
interpelacija, ja piemēram, amnestijas gadījuma kā-
dam kreisam politiskam noziedzniekam — tieslietu
ministrs būtu pretojies valsts galvas gribai un nebūtu
līdzparakstījis Valsts Prezidenta aktu? Mes, _ jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku frakcija, neatbalstam ne
niedrismu, nedz ari tās pretvalstiskas konsekvences,
kas aiziet pār mūsu parlamenta kreiso spārnu, bet
cenšamies ieturēt pēc iespējas objektivitāti un rau-
dzīties uz lietas apstākļiem tā, kādi viņi patiesība ir,
neizmantojot ne sakarsētu politisku atmosferu,_nedz
citus līdzīgus paņēmienus. Šim gadījuma, ka jau
teicu, labot neko vairs nav iespējams. Tovar tikai
nākotnē, novēršot nesaskaņas, kurasparedzētas mūsu
Satversmē. Mēs pirmo reizi stāvam šāda savada
notikuma priekšā. Ja varam ko runāt, tad tikai par
turpmāko, līdzīgos gadījumos, lai tādi neatkārtotos.
Tāpēc vajadzētu Saeimā ne tik daudz strīdēties ap
interpelaciju, bet galvena kārtā rūpēties, lai tas pret-
runas un nesaskaņas, kuras te centas attēlot depu-
tāts Dišlers un ko mēģina dažādos virzienos iztulkot
laikraksti, (kuri lauž šķēpus un nespēj vienoties) —
lai to vienu par visām reizēm nokārtotu, un turpmāk
tad mēs būtu no šī gadījuma mācījušies un valstij
celtos labums. Tā kā še nekas vairs nav grozāms,
mēs' — jaunsaimnieku frakcija — neatrodam nekāda
noteikta iemesla, nedz vajadzības sociāldemokrātu
iesniegto interpelaciju atbalstīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniiiš: Vārds deputātam
Bergam.

A Bergs (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Priekšrunātāju lielāka daļa, kuri

ņēmās motivēt šī pieprasījuma steidzamību un viņa
saturu, apstājās ļoti plašā mēra pie Niedras personas
un Niedras lietas. No viņu puses tas ir diezgan sa-
protami, jo šinī ziņā viņi turpina tikai to, ko viņi pa-
gājušo svētdienu iesākuši Amatnieku biedrībā un
būtu ļoti neloģiski, ja šodien, kur, pateicoties valdī-
bas gādībai, še ir uzstādīts radiofons un tādā kārtā
publika ir daudz lielāka, nekā bij Amatnieku biedrībā,
jo klausās ne tikai tie, kas bij Amatnieku biedrībā
kopā, bet visi radiofona abonenti un radiofona «zaķi",
būtu neloģiski, ja jūs neturpinātu tālāk to, ko pagā-
jušo svētdienu Amatnieku biedrībā esat sākuši. No
jūsu puses tas ir saprotami un jūs varētu tikai pa-
teikties valdībai par radiofonu, kas uzstādīts, bet ne-
vis viņai darīt nepatikšanas ar pieprasījumiem.
(Sauciens pa kreisi: «Niedras dvēsele šeit runā!")
Atļaujat, ka es jūsu priekšzīmei nesekoju. Man lie-
kas, ka Niedras persona un Niedras lieta, kuru jūs
tik plaši tēlojāt, šeit lomu nespēlē. Niedra ir no-
tiesāts noziedznieks, par viņu tiesa ir taisījusi savu
spriedumu, teikusi savu vārdu un mums par Niedru,
kā par noziedznieku, nav ko runāt. Viņam savs sods
ir noteikts. Par viņu kā politisku personu un par
visiem notikumiem, kas ar viņu saistīti, ari nav ko
runāt. Šie laiki ir pagājuši, viņi vairs neatkārtosies.
Nevar vairs atkārtoties tā politiskā kombinācija, uz
ku-ru Niedra balstījās. Ja Latvijai kaut kas draud,
tad ne no tās puses, no kuras Niedra nācis. Politiska
ziņā Niedra ir beigta persona, kura mūs neinterese.
To rādīja ari otras Saeimas vēlēšanas, kur viņa pie-
kritēju skaits bij viegli saskaitāms. Pēc mušu domam
jautājums, kas grozās ap jūsu interpelaciju, ir tīri
tiesisks jautājums, un pie tam vēl diezgan tiesiski
teorētisks jautājums. Ko mēs ari nedarītu, kādus
lēmumus mēs ari netaisītu, faktiski nekas nav gro-
zāms. Niedru atkal likt atpakaļ cietumā nav iespē-
jams. Apžēlošanas akts, kāds viņš ari nebūtu, ir no-
ticis akts un tāds paliek. Mums te ir darīšanas ar
teorētisku jautājumu, protams, ar politisku nokrāsu.
Bet ari šī politiskā puse jāizšķir saskaņā ar likumiem.
Likums ir tas, kas šķir taisnību un netaisnību. Ja
likumu par taisnības un netaisnības šķīrēju neuzskata,
tad paliek tikai vara, nepaliek parlamentārisms, bet
paliek cīņa. Tik tālu mēs negribam noiet, kamēr
pastāv parlaments Latvijā. Likumības jautājums ir
viss, ap ko lieta var grozīties. Man jābūt šinī ziņa
diezgan teorētiskam, jo mūsu Satversme satur tikai
zināmas tēzes, zināmus pamatjēdzienus, zināmus no-
rādījumus, bet viņā ir daudz pretrunu, un neskaidrību,
kuras var atrisināt tikai teorijas gaismā. Un teorija
taču ari nav nekas cits, kā loģiska, sakarīga un siste-
mātiska mūsu Satversmes pantu tulkošana. Runā-
jot teorētiski, ir jāsaka, ka Valsts Prezidents repub-
likās ir monarcha pēcnācējs. (Saucieni pa kreisi:
«Klau, klau!") Tur nav ko saukt: «klau". Tas jā-
lasa vēsturiskos notikumos. Jūs zināt, ka 1875. ga-
dā, rakstot Francijas satversmi, notika stipra cīņa
starp monarķistiem un republikāņiem. Tur gluži at-
klāti monarķijas pretinieki debatēs teica: jūs gribat
monarķiju radīt apslēptā veidā. Tas ir lasāms attie-
cīgās grāmatās. Valsts prezidents dažās zemēs, cik
tas savādi neizliktos, dažās republikās ir mazāk ap-
robežots savās tiesībās nekā monarchs. Ja salīdzi-
nām Anglijas ķēniņu ar Savienoto Valstu prezidentu,
tad nākas ļoti grūti izšķirt, kuram ir lielāka vara un
spēks. Vēsturiskā attīstība iet tā: no neaprobežota
monarcha uz aprobežotu monarchu un vēl tālāk uz
valsts galvu, kurš jauir aprobežots visās valsts funk-
cijās. Jūs zināt, ka šķiro trejādas valsts funkcijas:
jurisdikcijas, administratīvās un likumdošanasfunk-
cijas. Jūs zināt, ka piemēram pie mums likumdošanā
Valsts Prezidents — un tā tas ir gandrīz visās re-'



31 Latvijas Republikas 11. Saeimas ārkārtējas sesijas sēde 1926. gada14. aprilī. 32

publikās — ir visstiprākā mērā ierobežots — viņš
var uzlikt tikai savu veto, un viņš likumus publicē.
Tā ir visa viņa vara likumdošanā. Jūs zināt, ka
valsts galva republikās mēdz būt stipri aprobežots
pārvaldes darīšanāsun te ir tā ļoti interesantā parā-
dība, ka Ziemeļamerikas prezidents šinī ziņā pavisam
nav aprobežots, bet Anglijas karalis ir ļoti ierobe-
žots. Tā tad šinī ziņā nav principielas izšķirības
starp monarķiju un republiku, bet visu noteic pastā-
vošais likums. (A. Veckalns no vietas: «Tā lek-
cija priekš radio zaķiem!") Tā lekcija varētu ari
jums noderēt, jo tās lietas liekas jumsir pilnīgi sve-
šas, Tagad ceļas jautājums, kāds akts ir tas, kurš
mūs acumirklī interesē, kāds akts ir apžēlošana. Es
nemēģināšu uzspiest savu autoritāti, bet atļaujat mi-
nēt kādu starptautisku autoritāti franču profesoru
Duguit. (Starpsauciens pa kreisi.) Jā un šeit šis
Duguit pasaka: «ja grib būt loģisks, tad vajaga atzīt,
ka apžēlošana ir jurisdikcijas akts:" Viņš iztirzā, vai
apžēlošana uzskatāma par administratīvu aktu un no-
nāk pie negatīvas atbildes; viņš tālāk jautā, vai ap-
žēlošana ir politisks akts un atbild, ka ari nē, un nāk
pie slēdziena, ka apžēlošana ir jurisdikcijas akts.
Viņš brīnās, kā šīs lielās tiesības ir valsts preziden-
tam atstātas. Ulpes kungs tam gan nepiekrīt, bet
manā pusē stāv starptautiski atzīts zinātnieks un tas
saka «apžēlošanas tiesības, kuras tagad pieder valsts
prezidentam, nav citādi izskaidrojamas pēc mūsu
domām, kā vēsturisks pārpalikums. Republikas
prezidents šinī ziņā ir agrāko absolūto ķēniņu pēc-
nācējs. Viņš ir ķēniņu mantinieks un apžēlošanas tie-
sības viņam pieder pēc principa, ka no ķēniņa iziet
visas jurisdikcijas tiesības." Tā tad zinātne atzīst, ka
pie apžēlošanās mums ir darīšana ne ar ko citu, kā
ar jurisdikcijas aktu. No tiem aprobežojumiem, ku-
rus, kā es jau aprādīju, savā attīstības gaitā ir izbau-
dījis valsts galvas institūts, viens aprobežojums ir
tas, ka valsts galva ari tanī sfērā, kura viņam ir at-
stāta un kur viņam atļauts darboties, tomēr ir ap-
robežots ar to, ka viņš nevar gluži patstāvīgi darbo-
ties, bet vajadzīga kontrasignacija, ministra līdz-
parakstīšana. Tā mēs nonākam pie otra jautājuma,
kurš ari ir vienīgi teorētisks jautājums, Ko nozīmē
kontrasignacija, kura ari mūsu Satversmē ir noteikti
un ļoti stingri paredzēta. Tā ir vajadzīga visiem
valsts prezidenta rīkojumiem — ievērojat, kungi,
rīkojumiem — un ministrs, kas to parakstījis līdzi,nes
visu atbildību. Tādi ir mūsu kontrasignacijas notei-
kumi. Es tomēr negribu apstāties šeit pie jautājuma,
vai visam tam, ko Valsts Prezidents dara, ir vaja-
dzīga kāda ministra atbildība, kontrasignacija. Lik-
tos, ka Satversmes 53. pants šinī ziņā ir ļoti stingrs,
strikts un noteikts. Prasa līdzparakstu visam. Bet
faktiski mēs to tomēr neredzam. Ari Dišlera kungs
kādā savā rakstā aprāda, ka te jāatšķir akts no rī-
kojuma. Kontrasignacija, līdzparakstīšana vajadzīga
nevis aktam, bet ir vajadzīga tikai rīkojumam. Tālāk
Dišlera kungs aprāda, ka apžēlošana pēc būtības ir
akts, bet rīkojums tikai tik daudz, cik viņš griežas
pie kādas amata personas, prokurora, cietuma priekš-
nieka u. t. t. Un ari mūsu praksē tas tā ir praktizēts,
ka nebūt nevis par visu, ko Valsts Prezidents dara,
ir atbildīgs un to līdzparaksta kāds ministrs. Ņem-
sim piemēram tādu aktu, ka Valsts Prezidents ap-
ciemo kādu svešu zemi un tur kādu runu. Piemē-
ram, atbrauc Igaunijas valsts prezidents un mūsu
Valsts Prezidents apmainās ar viņu runām. Vai tas
ir praktizēts, .ka šīs runas, kurām var būt liela po-
litiska nozīme, ari līdzparaksta vai cenzē kāds mi-
nistrs. Bez šaubām šīm runām ir liela nozīme. Jūs
zināt, piemēram, kā slēdza Antanti starp Krieviju un
Franciju. Tad tikai apmainījās ar runām cars un

prezidents. Un ari tām runām, ko mūsu Valsts Pre-
zidents tur, var būt ļoti liela politiska nozīme. To-
mēr mēs gan būsim skaidrībā par to, ka neviens mi-
nistrs nav uzdrošinājies un ari neuzdrošināsies turp-
māk šīs runas cenzēt, iepriekšēju izrakstu ņemt un
parakstīt tik politiski svarīgus aktus, kādi var būt
šādas runas. Bet pie šī jautājuma negribu nemaz
apstāties. Piekrītu tam, ka apžēlošanas aktam jābūt
parakstītam ari no kāda ministra, Bet ko nu nozīmē
šī līdzparakstīšana? Vispirms gribu atbildēt uz to
negatīvi. Viņa nekādā ziņā nenozīmē to, ka līdzpa-
rakstošais ministrs var atstāt kādu iespaidu uz paša
akta saturu. Tas viņam nav iespējams, jo raksta
saturs izriet no Valsts Prezidenta un minļstrs var ti-
kai teikt, vai viņš to paraksta līdz vai nē. Uz pašu
raksta saturu viņš nevar atstāt nekādu iespaidu. At-
ļaujat atsaukties uz kādu starptautiski atzītu artori-
tati profesoru Jellineku, kurš «Algemeines Staats-
recht" 686. lapas pusē saka, ka līdzparakstīšana
«Ziehen der richtunggebenden monarchischen Funk-
tion Schranken, bestimmen sie aber keineswegs in
ihrem Inhalt." Tā tad ir tikai zināmi aprobežojumi,
bet uz pašu saturu līdzparakstošais_ ministrs nevar
atstāt nekādu iespaidu. Rodas jautājums, ko tad šī
līdzparakstīšana nozīmē. Uz to varu _ atbildēt, ka
līdzparakstot ministrs apliecina, ka zināmais akts ir
likumīgs un ka viņš uzņemas to izpildīt. Šinī ziņa
tieši ir vajadzīgs viņa līdzparaksts, jo aktam seko iz-
pildīšana, tas vēršas pret tiem, kuriem tas jāizpilda,
Visi izpildošie orgāni ir padoti izpildu varai, mini-
strim. Piemēram, ja gribami gluži konkrēti runāt,
prokurors, resp. cietuma priekšnieks, kuram jāat-
svabina apžēlotais, kurš to izlaiž no cietuma, _nemaz
nepazīst Valsts Prezidenta parakstu, bet pazīst tikai
sava, tieslietu ministra parakstu. Viņš klausa tikai
tam, jo ir viņam padots. Tāpēc ir vajadzīga kontr-
asignacija, bet neko vairāk tā nenozīmē. Lai būtu
atļauts ņemt kādu salīdzinājumu, kas, varbūt, jums
vairāk saprotams, jo ikdienišķā dzīvē atkārtojas bie-
žāk. Ņemsim gadījumu,kur tiesa taisījusi kādu sprie-
dumu. Uz šī sprieduma pamata izdod izpildu rakstu,
kuru paraksta, varbūt, ari ne tas tiesnesis, ne tas
tiesas sastāvs, ne tas tiesas priekšsēdētājs, kuri taisī-
juši lēmumu, bet pavisam citas personas, pie kam
līdzparaksta sekretārs. Un apžēlošanas aktu šinī
ziņā var pielīdzināt tam izpildu rakstam, pavēlei pa-
dotai iestādei, kurai viņš jāpilda. Par to gādā mi-
nistrs, par to viņš ir atbildīgs un tāda ir ari tā nozīme
viņa parakstam zem Valsts Prezidenta akta. Es at-
kal negribu palikt bez atsaukšanās uz kādu autori-
tāti. Viena no uzlecošām svaigznēm juridiskā pa-
saulē, valsts tiesībās ... (F. Cielēns no vietas: „Mu-
solini!") Musolini kā valsts tiesību zinātnieks, var-
būt, Jums pazīstams, man nē. Jūs varat, varbūt, uz
viņu atsaukties, bet apmierināties šoreiz ar to, ka
es atsaukšos uz Kelsenu, kuru Jūs taču ari laikam
pazīstat. Viņš saka tā: „Im Gegensatz zu dem
unverantwortlicļhen Monarchen steht der Minister, an
dessen Gegenzeichnung aile Akte des Monarchen
gebunden sind, unter Verantwortlichkeit. Verant-
wortlich ist er dem Parlament, und zwar fūr die
Gesetzmāssigkeit seiner Rechtsakte, einschliesslich
der zusammen mit dem Monarchen gesetztem Akte."
Citiem vārdiem, ministrs ir atbildīgs, līdzatbildīgs,
par to man šaubas nav, bet šī atbildība aprobežojas
ar likumību. Ministrs parakstās tikai par to, ka akts
i r_ likumīgs un ne par ko citu. Ja jums vajadzīgs vēl
kāds apliecinājums, kurš ir vēl stiprāks, tad atļaujat
man_atsaukties uz to pašu Duguit, kuru minēju. (F.
Cielēns no vietas: «Latvijas Republikas Satversme
ir galvenais!") Gluži pareizi. Bet Satversme ir
jāiztulko un jānostāda teorijas gaismā. Mūsu Sat-
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versmes noteikumi par Valsts Prezidenta funkcijām.ir rakstīti zem Francijas konstitūcijas iespaida Kat-ram, kas interesējās savā laikā par formulējumu
kādu mes devām Valsts Prezidenta funkcijām, ir zi-nāms un tas nebija noslēpums ari satversmes komi-
sijai, ka projektu norakstīja no Francijas konstitūci-jas, la tad, ka teorija iztulko Francijas konstitū-ciju, to pilna mēra var attiecināt ari uz mūsu kon-
stitūciju. Bet franču konstitūciju profesors Duguit
izskaidro tādā kārtā: «mēs domājam, ka akts, kuršizdara apžēlošanu, nevar vilkt sev līdz politisku at-
bildību no ministra puses parlamenta priekšā, jo ap-
žēlošanas tiesības ir personīga prerogative, kuru
bauda valsts galva." Tā teorija iztulko pantu, kurš
gandrīz burtiski pārņemts mušu konstitūcijā. Tagad
atliek jautāt, ko parlaments vispārīgi var darīt un
no kuras puses viņš var interesēties par tiem aktiem,
kurus kontrasignejis kāds ministrs. Uz to teorija
dod atbildi, ka parlaments var gan interesēties par
tādu aktu. Ja ministrs parakstījis Valsts Prezidenta
aktu. kam pašam par sevi ir spēks, tad ministra pa-
rakstam ir tāda nozīme, ka parlaments var prasīt,
vai_ ministrs zināmo aktu pareizi izpildījis. Tas pats
citētais Kelsens saka: Dem Parlament steht somit
die Rechtskontrole darūber zu. ob seiu als Gesetz
!reāusserte Wille von den Ministern vollzoeen wird."
Tā tad varam no ministra prasīt, vai viņš ir parak-
stījis likumīgu aktu un vai šo likumīgo aktu likumīgi
izpilda. Lūk, tas ir tas, ko parlaments pēc teorijas
var darīt pie Valsts Prezidenta akta, kā viņš var iz-
rādīt savu interesi par apžēlošanas aktiem (starp-
saucieni). Jums nepatīk šis akts un nepatīk viņa
izpildīšana. Jūsu pieprasījuma punkti vēršas galvenā
kārtā pret šī akta izpildīšanu: kāpēc tāda uzkrī-
toša slepenība u. t. t. Un jāsaka, ka tas ir vienīgais,
kas jūsu pieprasījumā ir princinieli dibināts. Mēs
varam Saeimā kontrolēt tikai akta izpildīšanu. Tā
ir mūsu funkcija. No šīs ni'ses jūsu pieprasījumu vie-
nītri varētu atzīt par tiesiski iespējamu, par loģisku.
(.1. Višna no vietas: ..Kāda žēlsirdība!") Bet cik
viņš varētu būt principieli loģisks, tik praktiski viņš
ir aplams. Pārmet slepenību. Par slepenību Jums
ir sevišķs jēdziens. Jūs sakāt, ka «Niedra nozagts",
slepeni aizvests u. t. t. Fs nesmbu apstāties oie jau-
tājuma, vai tādi izteicieni lietojami oar aktu. kuru
Valsts Prezidents likumīgi izdevis. Es nedomāju, ka
Valsts Prezidents varētu nodarboties ar cilvēku no-
zagšanu no cietuma un uz tādiem izteicieniem arene-
ralpi-okuroram būtu vērība iāeriež, jo tie parādījušies
avizēs. (A. Veckalns no vietas: ..Vel trīs mēneši
algu uz priekšu vajadzēja izmaksāt, kamēr kase ir
nauda!") Ka te būtu notikusi kāda noslēpumainība,
par to taču nevarētu but ne runas, jo visas amata
personas, kurām lieta jāzin, to ir zinājušas, un tapec
novar runāt , ka tā lieta ir sļepta. Ja nav ticis zva-
nīts pie lielā zvana, tad_ tapec_ akts taču nav neliku-
mīgs. Tā slēpšana dažādi mērojama. Ja avižu re-
porieriem nepaticis, ka tie nav dabūjuši zināt par
aktu. tad tā ir citā lieta, bet no_ parlamenta noslēpu-
mainības, vismaz tādas, nar kādu jūs šeit runājat,
nav. Zināma uzmanība šinī gadījuma ir bijusi vieta,
io citādi varētu sae-aidīt ekscesus. _ Amatnieku bie-
drības sapulcē pagājušo svētdien, ka jus paši rakstāt,
publika bija gatava uz visu. ari uz to, uz ko starp-
saucienos aicināja, t. i. augstu amatpersonu pakār-
šanu. Kas tad nu būtu noticis, ja būtu lietota pārak
liela atklātība? Tā būtu novedusi pieeksesiem, kam
varētu būt ļoti smagas sekas. Tāpēc ir ļoti gudri
darīts no Valsts Prezidenta kunga, ka viņš ir gādājis
par to ka Niedras vairs še nav. Bez tam. par to
slepenību un par to, ka ministru kabinets neka nezi-
nāja. Atļaujat, kungi, man atgādināt diezgan pikantu

lietu. Es ari stāvu par to, ka ministru kabinetam,
visiem ministriem jābūt savā starpā solidāriem. -Es
to neaizstāvu tikai teorētiski, bet es to jau savā laikā
gluži konkrēti aizstāvēju ari jūsu priekšā. Es atgā-
dināšu tiem deputātiem, kuri savā laikā sēdēja pir-
mās Saeimas laikā publisko tiesību un valsts pārval-
des iekārtas komisijā. Tur neviens cits, kā es biju
tas, kas lika priekšā, ka starp tām funkcijām, kuras
dotas ministru kabinetam, būtu ari tas, ka katram
ministrim jāceļ priekšā kabinetam visi gadījumi,kur
viņš dod savu līdzparakstu Valsts Prezidenta rīko-
jumam. Es to liku priekšā (G. Reinhards no vietas:
«Te nu bija!") un to atraidīja komisija un atraidīja
ari Saeima ar jūsu balsīm, jūs nedevāt piekrišanu, ka
atsevišķam ministrim vajaga solidarizēties ar pārē-
jiem ministriem ministru kabinetā. Jūs nostājāties,
ka katrs ministrs var rīkoties uz savu roku. Ja jūs
to atļaujat, tad saprotams, ministrim ir atļauts kādu
lietu turēt slepenu no saviem' kolēģiem. Ja tanī ap-
spriedē, kura ir bijusi pie Valsts Prezidenta, Valsts
Prezidents vēlējies turēt kādu lietu kā noslēpumu,
tad ministrim ir pienākums klusu ciest. Citādi tas
būtu, ja jūs būtu pieņēmuši manu priekšlikumu. Tad
katram ministrim būtu jāceļ ministru kabinetā priekšā
ziņojums par rīkojumu, kuru viņš taisās līdzparak-
stīt. Tādā gadījumā viņš būtu teicis: «Nē, Valsts
Prezidenta kungs, es nevaru par to klusēt, man li-
kums uzliek par pienākumu to ziņot ministru kabi-
netā." Jūs, kas esat šādu iespējamību radījuši, pār-
metot, ka slepenība ir notikusi, paliekat gluži. ne-
konsekventi. Jūs meklējat un docents Dišlera kungs
līdz ar jums meklēja, kā Niedram pase izdota, vai
tik tā likumīgi izdota. Kāpēc viņa izdota nelikumīgi?
Ja valsts iestāde zin, ka kādam cilvēkam, kaut ari
viņš atrodas cietumā, būs iespēja braukt uz ārzemēm
un iepriekš sagatavo pasi, vai tas ir pārkāpums?
Ārzemes pase varēja atrasties centrālcietuma kanc-
lejā. Pats docenta kungs atzina, ka tas ir ļoti sīks
jautājums. Tas ir ne tikai sīks, bet ari nesvarīgs.
Var priecāties, ka mūsu iestādes kārtīgi strādā un
ātri izdod ārzemes pases. Ja nu mēs stājamies pie
pašas jūsu interpolācijas, tad jūs prasāt pirmā kārtā:
aiz.kādiem motiviem tieslietu ministrs parakstījis
Niedras apžēlošanas aktu? Motivi, protams, ir per-
sonīga lieta, kuru tikai ministra kungs pats var no-
skaidrot. Bet man liekas, ka še var būt tikai viens
motivs, un tas pats par sevi tik saprotams, ka par
viņu nemaz nav jāprasa. Es jums pierādīju, ka te
ir darīšana ar Valsts Prezidenta likumīgu aktu un
to ministrim vajaga parakstīt. Ja viņš nebūtu pa-
rakstījis, tad viņš būtu vainīgs, ka zināmai personai,
kura pēc Valsts Prezidenta akta jāizlaiž no cietuma,
jāsēž ilgāk. Viņš nebūtu izpildījis savu amata pie-
nākumu un tas ir noziegums, tā ir savu amata pie-
nākumu neizpildīšana. Jūs jautājat sava pieprasī-
juma otrā punktā, kas esot darīts, lai aizkavētu Nie-
dras apžēlošanu un atsvabināšanu no cietuma. Tas
ir jautāiums. uz kuru nevajaga atbildes. Aizkavēt
Valsts Prezidenta likumīgu aktu ministru kabinets
nevar un nedrīkst, jo tā būtu Satversmes pārkāp-
šana. Jūs prasāt tālāk, uz kāda pamata izraidīšana
notikusi? Šinī ziņā jūs nonākat diezgan _ savādā
stāvoklī. Niedras izraidīšana — es neapstāšos pie
jautājuma, cik tā likumīga vai nelikumīga — ir Nie-
dras lieta. Ja Niedra ir nelikumīgi izraidīts, viņš
var griezties ar sūdzību, kur tas pienākas (P. Dukurs
no vietas: «Viņšpieteiksies ari!") Viņš varētu piln-
varot, pat no ārzemēm kādu cilvēku, celt "iemērām
civilsūdzību pret Valsts Prezidentu vai tieslietu mi-
nistri. To varētu darīt Niedra, ja piekrīt jūsu teori-
jai, ka viņš savās tiesībās aizskarts. Bet jūsu in-
teresēs taču nav Niedru aizstāvēt! Vai Niedras
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interesēs jūs_ esat šo pieprasījumu iesnieguši? Jūs sakāt: «Kontrasignacija ir valsts galvas akta līdz-
prasat, uz kāda sprieduma pamata viņš ir izraidīts, parakstīšana no kāda ministra, pie kam līdzparak-
Es gribētu teikt, ka uz jūsu sprieduma pamata, jo Jūs stītājam ministrim tiek uzlikta atbildība par šī akta
taisījāt lēmumu, ka pret Niedru lietojams 1917. gada likumību." Tā tad te ir nevis politiska, bet tie-
2. augusta Kerenska likums. Šis likums nosaka se- siska atbildība par likumību. Jūs neesat nākuši pret-
košo: diviem ministriem ir tiesības likt priekšā runā paši ar sevi tikai tamdēļ, ka tagad esat izvai-
kādai kaitīgai personai izbraukt uz ārzemēm un ja rījušies pateikt, kāda atbildība tiek prasīta no mi-
viņa neizbrauc, to paturēt cietumā. Tagad jūs vēr- nistra, vai republikas prezidenta līdz ar ministri,
šatpieprasījumu

^
par to, ko paši savā laikā esat no- Bet no Jūsu agrākā raksta ir skaidrs, ka politisku

sprieduši. Uz jūsu sprieduma pamata, izpildot jūsu atbildību no ministra Jūs negribat prasīt. Paliksim
velēšanos Niedra vairs nav Latvijā, bet ārpus Latvi- tad ari pie tā, jo tas, man liekas, ari būs tas parei-
jas robežām. (Sauciens pa kreisi.) Ar dažām pie- zais. Augsti godātie deputātu kungi! Es esmu galā
zīmēm lai luan ir atļauts griezties pret docentu Diš- ar saviem izskaidrojumiem. Man liekas, ka jūsu sa-
lera kungu, jo daži viņa aizrādījumi man liekas visai sutums — atļaujat teikt, — gluži īsts man neliekas,
dīvaini. Viņam iznāca tā, ka pirmā kārtā esot at- Atļaujat aizrādīt, ka līdz ar Niedru ir apžēlots cil-
bildīga tā komisija pie Valsts Prezidenta, kura ir vēks, kurš darījis gluži to pašu, tikai pirms viņa —
spriedusi par Niedras apžēlošanu, jo tā esot tik auto- Borkovskis. Par Niedru jūs runājāt ar lielu sašu-
ritativa komisija, ka Valsts Prezidents nevarēja viņai tumu, par Borkovski jūs nerunājāt nevienu vārdu,
nepaklausīt. Tā var runāt no visādiem viedokļiem, Vai jūs mērojat ar divējādiem mēriem? Vai tas,
bet no tiesiskā viedokļa nē. Tā ir privātā kārtā sa- kurš pirmais darījis, ir mazāk vainīgs un morāliskā
aicināta komisija, kura nevienā likumā nav pare- ziņā mazāk sodāms nekā tas, kurš vēlāk darījis to
dzēta, ar viņu var rēķināties vai nerēķināties, tā pašu? Par Borkovski jūs nerunājāt nevienu vārdu,
nekādu atbildību nevar nest. Tad docenta kungs Tā tad jūsu sašutums ir gluži personīgs. Augsti go-
stipri uzbudinājās par to, ka apžēlošanas akta izpil- dātie deputātu kungi! Kas še patiesībā notiek?
dīšana esot pēc viņa domām nepareiza. Niedra ne- Niedras lieta mūs nevar interesēt, tanī neko grozīt
esot atsvabināts caur tiesu, bet administratīvi. Bet nevaram. Mums ir darīšana — es ceru, ka būšu
amnestijas piemērošana un apžēlošana ir divas pa- to aprādījis, — ar pilnīgi likumīgu Valsts Prezidenta
visam dažādas lietas. Apžēlot var tikai notiesātu aktu, par kuru strīdēties nav vērts, jo viņā kaut ko
noziedznieku, un apžēlošanu izpildīt var tikai tā per- grozīt nemaz nav iespējams. No vienas puses šis
sona, kuras rīcībā notiesātais atrodas. Bet notiesā- likumīgais akts, kas dibinājās uz mūsu Satversmi, no
tais noziedznieks, kas izcieš sodu. atrodas nevis tie- otras puses tā nepatika, vai kā jūs izsakāties, ne-
sas rīcībā, bet prokurora rīcībā un tikai prokurors miers, ko jūs tiešām diezgan augstās liesmās esat
varēja dot rīkojumu par apžēlotā noziedznieka izlai- mēģinājuši sakurināt. Tikai tas neiziet no tautas, bet
sanu no cietuma. Man ir brīnums, ka vareja_ but gan iziet no jums, Tā tad vienā pusē stāv mūsu
citādas domas. Tālāk docenta kungs konstruē ta, Satversme, otrā pusē — jūsu sakurinātais nemiers,
ka valsts galva tikai ir atbildīgs par visiem saviem bet vidū — Saeima. Tagad mums jāizšķir vai mums
rīkojumiem. Nu. docenta kungs, man liktos, ka šinī būs sekot mūsu Satversmei, stāvēt uz likumības pa-
ziņa Jus nonākat stiprā pretruna ar Satversmes 53. matiem, vai ari padoties nemiera, ielas iespaidam,
pantu, kurš katru politisku atbildību no_valsts galvas Satversme, vai iela, tas še ir tas jautājums.
puses taČU konsekventi Ull galīgi izslēdz. JŪS mi- PnVIrSsprtetāfc P Kalniņš- Vnrrk rlpnnraramnat to pantu, kurš nosaka, ka Saeima zem apstākļiem „ , ™ekssedeta]* P. Kalniņš. Vārds deputātam
var ierosināt Valsts Prezidenta atlaišanu, var viņu oicmamm.
atlaist un tur atronat Valsts Prezidenta atbildību. V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks): Ne-
Bet tā taču nav atbildība. Atbildība nozīmētu to, ka varu piekrist tam šīs nopietnās lietas uztvērumam,
varētu Valsts Prezidentu šurp atsaukt un viņam kā ar kuru nupat nāca deputāts Berga kungs. (J. Višņa
ministrim prasīt, aiz kādiem motiviem viņš lietu tā no vietas: «Tas bija priekš radio zaķiem!") De-
un tā izšķīris. Atbildības prasīšana nozīmē to, ka putats Bergs ar lielu pārākuma apziņu centās pār-
atbildība ari jādod. Bet nevar būt šaubu par to. ka vērst par kaut kādu vieglu komēdiju to nopietno
Valsts Prezidentu atsaukt šurp un no viņa atbildību jautājumu, kura dēļ mēs esam sasaukuši Saeimas
prasīt nevar. Valsts Prezidenta, un valsts galvas ārkārtēju sesiju. Es nevaru piekrist tam lietas uz-
atbildība taču, docenta kungs, bez šaubām atkrīt, tvērumam pēc būtības, ka te no Valsts Prezidenta
Galīgi nesaprotama ir tā teorija, kuru Jūs ari vakar- ar tieslietu ministra kontrasignaciju ir izdarīts ap-
dienas avizē attīstījāt, ka atbildīgs ir zem apstākļiem žēlošanas akts, kurš liecina par Valsts Prezidenta
ari tieslietu ministrs. Viņš viens pats būtu atbildīgs humānām sajūtām, par to, ka Prezidents vēlējies no
nesvarīgās lietās, bet svarīgās lietās varētu ķerties cietuma atsvabināt slimu vecu vīru, kuram cietums
ari pie valsts galvas. Tā tad abi divi viņi atbildētu var palikt par kapu, vīru, kura politiskā nozīme ir
svarīgās lietās, nesvarīgās lietās ministrs viens pats. izbeigušās, kurš palicis par politisku līķi un nav La-
Uz ko Jūs to dibināt, docenta kungs? Tādas izšķi- tvijai vairs bīstams, ka ir pienācis laiks piedot grē-
rības taču mūsu Satversmē un nekādā likumā nav. kus, kurus savā laikā viņš izdarījis. Es nevaru pie-
Jūs sakāt, ka Saeima izšķir, kas ir svarīgs un kas ir krist tam ari no formālās puses, un proti, ka šeit vie-
nesvarīgs gadījums. Nē, to mēs nevaram izšķirt, nīgi atbildīga ir pēc Satversmes neatbildīga persona,
Vienam ir viens gadījums svarīgs, otram otrs svarīgs, proti, Valsts Prezidents un ka tieslietu ministrs ir
To var tikai likums izšķirt, un tāda likuma mums tikai tā persona, kas apliecina Valsts Prezidenta pa-
nav. Atbildība tikai viena var būt. BetJās atbil- rakstu, apliecina, ka Valsts Prezidentam bija tiesība
dības dabu, docenta kungs, kādu Jūs gribējāt uzlikt šo aktu izdot, lai pēc tam tas tiktu realizēts. Ari šinī
tieslietu ministrim, Jūs tuvāk neapzīmējāt. Jūs ar jautājumā es nevaru piekrist Berga kungam un viņa
gudru ziņu neteicāt, ka tā ir politiska atbildība. Da- uztvērumam un vispāri tam uztvērumam, kas nāk
žus gadus atpakaļ, Jūs esat noteikti izteikušies, ka no labā spārna. Es un mana frakcija neesam tanīs
kontrasignējošais ministrs nenes politisku atbildību, uzskatos, ka Andrievs Niedra ir tā persona, kas La-
Lai atļauts atgādināt Jūsu rakstu no 1922. gada 3. tvijai vairs nav bīstama, ka ir pienācis laiks viņam
numura «Tieslietu Ministrijas Vēstnesī" 109. lapas visu piedot. Mēs esam tanīs uzskatos,ka mēs tautas
puse, kur Jus, runājot par kontrasignacijas institūtu, reprezentatīvā iestādē nedrīkstam aizmirst tos lau-
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numus, kādus Latvija s tautai un valstij savā laikānodarījis Andrievs Niedra. To darām ne tādēļ kagribētu atriebties, bet tāpēc, ka uzskatām, ka ir jā-
pastāv zināmai taisnībai un ka tam cilvēkam, kas
pret Latviju ir grēkojis, zināmos noziegumus pastrā-
dājis, ka tam ir jāizpērk savi noziegumi. No Andrie-
va Niedras uzstāšanas ir cietusi Latvijas valsts
un visi Latvijas pilsoņi. Tiem ir tiesība prasīt, lai
viņu taisnības jutas tiktu apmierinātas un lai noziedz-
nieki, kuri pret Latvijas valsti ir grēkojuši, saņemtu
pelnīto atmaksu par izdarīto noziegumu. Es neesmu
tanīs ieskatos, ka ja nebūtu Andrieva Niedras, tad
nebūtu Liepājas 16. aprija puča, ja nebūtu Niedras,
tad nebūtu Cēsu kauju un nebūtu Bermondta dienu.
Bez šaubām, visas šīs parādības būtu notikušas ari
bez Andrieva Niedras. Viss viņa lielais grēks ir tas,
ka viņš, latvietis būdams, sniedza savu roku avan-
tūristiem, ka viņš ar savu rakstnieka vārdu sedza
sazvērnieku plānus. Virs bija tas, kas ienesa plaisu
latviešu tauta, tāda veidā radot un sekmējot nolūkus,
kui;i bija versti pretLatvijas tautu un pret Latvijas
jauno valsti. To grēku mēs nevaram piedot un ne-
piedosim. Jo Andrievs Niedra bija tas, kas tautas
vārda uzstājas un rīkojās par ļaunu Latvijas tautai.
Andrievs Niedra ir atbildīgs par tām asinīm, kas li-
jušasuz Rīgas ielām pēc vācu karaspēka ienākšanas
Pīgā, pie _Cēsīm un tad, kad Bermondts apšaudīja
Rīgu; tāpēc mēs varam prasīt atmaksu par tām, un
man liekas vēl nav iestājies tas brīdis un neviens
nevar teikt, ka Niedras grēki ir aizmirsti, ka mēs šo
«slimo veco vīru" drīkstam atsvabināt no cietuma,
lai cietums viņam nepaliktu par kapu. Jāsaka, ka
mums cietumos ir daudz tādu noziedznieku, kuri ir
slimi, kuriem cietums drīz vien var palikt par kapu
un priekš dažiem tas ir palicis par tādu. Tādēļ mēs
tomēr šos slimos cietumniekus no cietuma neatsva-
binām, mēs viņu nevaram atsvabināt. Vēl jo vai-
rāk tādu cilvēku . ,uz kura sirdsapziņas guļ tik svarīgi
grēki un noziegumi, kādi ir Andrievam Niedram.
Mēs nevarējām viņam slimības dēļ atvērt cietuma
durvis, ņemot vērā viņa grēkus pret Latvijas valsti
un Latvijas tautu, kuri ir nepiedodami. Šinī ziņa
apžēlošanas akts tautas taisnības sajūtu ir apvainojis.
Tagad no formālās puses. Šeit pastrīpots, ka nedz
tieslietu ministrs, nedz valdība par Valsts Prezidenta
rīkojumiem atbildību nenes. Šis rīkojums nācis no
Valsts Prezidenta, tas pamatojas uz Valsts Prezi-
denta prerogatīvām. Viņš politisku atbildību nenes.
Mums nav nevienas personas, no kuras varētu prasīt
gandarījumu par to taisnības sajūtas aizkaršanu, kura
izdarīta pret latviešu tautu. Arveda Berga kungs
operēja ar zinātniekiem, ar nopietniem zinātniekiem
un centās pierādīt, ka tieslietu ministrs savu pa-
rakstu nevarēja liegt un ja viņš būtu savu parakstu
liedzis, viņš būtu saucams parto pie kriminālas at-
bildības. Liekas, ka pieejot klāt šim konkrētam jau-
tājumam, tomēr nevaram vadīties vienīgi no teorijas,
bet jāvadās no mūsu konstitūcijas burtiska_ teksta.
Tikai tanī gadījumā, ja konstitūcijas burtiska teksta
būtu neskaidrība, mēs varētu ka palīglīdzekli pielie-
tot teorijas, kuras šinī gadījuma varētu dot savu iz-
šķirošo vārdu, bet mūsu konstitūcijas teksts šinī
jautājumā ir skaidrs un nepārprotams. Valsts Prezi-
dents par savu darbību politisku atbildību nenes, vi-
siem rīkojumiem jābūt līdzparakstītiem no ministru
prezidenta vai attiecīga ministra, kuri reize ar to uz-
ņemas visu atbildību par šiem rīkojumiem, izņemot
divus gadījumus, kad Valsts Prezidents nosaka nā-
košo valdību un kad Valsts Prezidents atlaiž Saeimu.
Ja šeit šinī panta pirmā daļā iet runa par Pohtisko
atbildību un šinī otrā daļā iet runa par visu atbildību,
tad visu atbildību nevar atšifrēt tikai ta, ka par to

runāja Berga kungs, tikai ar juridisko atbildību, bet
šeit šinī vārdā ietilpst ari politiska atbildība, par
kuru runā 53. panta pirmā daļa. Liekas, ka ir
skaidrs, ka jaše augstākā vara atsvabināta no poli-
tiskās atbildības, līdz ar to tā pilnā mērā pāriet uz
tā ministra pleciem, kurš Valsts Prezidenta rīkojumu
kontrasignējis un, liekas, tas stāvoklis ir pareizs tam-
dēl, ka ari faktiski tieslietu ministrs var zināmos
gadījumos paralizēt Valsts Prezidenta rīcību, ja viņš
to atzīst par valstij nepieņemamu. Un šeit tieslietu
ministrs var savu parakstu liegt, zināms līdz ar to
demisionējot un jautājumupārnesot Saeimā. Saeima,
kā augstākā valsts vara par ministru kabinetu, par
Valsts Prezidentu, var ienest skaidrību konfliktā, kas
ir izcēlies starp Valsts Prezidentu un attiecīgu mi-
nistri. Un ja šeit patiešām tieslietu ministrs būtu
vēlējies spert solus pret Niedras apžēlošanas aktu,
viņam nemaz nevajadzēja savu parakstu liegt; viņam
vajadzēja tikai nostādīt Valsts' Prezidentu tādas ie-
spējamības priekšā, ka paraksts tiks liegts un ap-
žēlošana nebūtu notikusi. (Saucieni pa kreisi: «Pa-
reizi!") Bet nebūtu pareizi, ja vienīgo vainīgo re-
dzētu tieslietu ministra personā. «Man šķiet, ka vaina
ir meklējama tālāk, un man liekas,ka nepareizs būtu
uzskats izteikt neuzticību tikai tieslietu ministrim
un atsvabināt no politiskas atbildības ministru kabi-
netu kā tādu. Tanī sevišķā apspriedē, kuru Valsts
Prezidents no savas gribas ir nodibinājis, piedalās
bez tieslietu ministra ari iekšlietu ministrs un kara
ministrs. Tā tad kabinets ir diezgan lielā mērā rep-
rezentēts. Kabinetam ir iespēja savu vārdu teikt, un
līdz ar to patiešām viņš varēja brīdināt Valsts Pre-
zidentu par sekām, kuras iestāsies, ja Valsts Prezi-
dents soers šo vismaz nepārdomāto soli. Bet mēs
zinām, ka šī apspriede lēmumu pievēmusi vienbal-
sīgi. Tādējādi, liela daļa no ministru kabineta nes
atbildību šinī lietā. Es nepielaižu to iespējamību,
ka kabineta galva un pārēiie ministri nebūtu bijuši
"informēti par to. ko Valsts Prezidents nodomājis da-
rīt. Es nepielaižu, ka Ulmaņa kabineta valda tāda
anarķija, ka 3 ministri piedalās apspriedē un balso par
kādu jautājumu, pie kam ministru prezidentam nav
nekas par to zināms. Cik es pazīstu Ulmaņa kungu,
tad viņš var diezgan stingri turēt kabinetu savas
rokās un nepielaižu, ka bez viņa ziņas ministri būtu
šo lēmumu taisījuši un bez viņa zinas tieslietu mi-
nistrs būtu zināmu rīkojumu parakstījis. Bet, man
liekas, būs nepareizi, ka mēs šeit vainosim kabinetu
vienu pašu. Man liekas, ka atbildība krīt ari uz vi-
sām Saeimas tagadējās koalīcijas partijām. Šinī
pašā apspriedē bez minētiem ministriem piedalījās ari
divi kungi, kuri parasti sēž te uz tribinas, proti, divi
Saeimas viceprezidenti. Šinī apspriedē piedalījās
viceprezidents Rancana kungs un viceprezidents
Alberinea kuncs. Man tomēr šķiet, ja Alberinga
kungs šinī sēdē piedalītās — viņam tiesības bija pie-
dalīties — tad viņš sankcionēja šosoli. Tas liek man
domāt, ka zemnieku savienībā noticis zināms lūzums,
zināma izlīgšana ar Saeimas galējo labo spārnu un
vācietību, jo kopā ar Niedru amnestēts Borkovskis,
un tas visai šai lietai piedod citu nokrāsu, jo par Bor-
kovski nav zināms, ka viņš būtu vārgs un slims.
Raksturīgi, ka zemnieku savienība veda asu cīņu
pret Niedru, ne tikai vārdos, bet ari darbos. Un vēl
tanī brīdī, kad notika pirmais mēģinājums mīkstināt
Andrieva Niedras likteni, Zāmuela valdības laikā, tad
zemnieku savienība pabalstīja maziniekus. kuri toreiz
iesniedza interpelaciju pret Andrieva Niedras likteņa
mīkstināšanu. Bet tagad pēdējās vēlēšanas pierādī-
jušas, ka Andrievs Niedra zemnieku savienībai vairs
nav bīstams, viņai vairs nevar konkurēt. Tagad iz-
rādās, ka viņam var piedot. Kad kokurence atkrīt,
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tad 'zemnieku savienība atrod par iespējamu šeit
kopa ar pārējiem parakstītājiem sist latvju tautai
seja to pliķi, ko viņa tagad situsi. Tāpat var atbil-
dību prasīt no centra partijām. Viņas tagad taisa
skaistu žestuj «mes neko nezinām, mūsu ministri
nebija informēti." Man rodas šeit zināmas šaubas
— centra partijas ļoti bieži mēdz atrunāties ar ne-
zināšanu. Es atceros to gadījumu, kad uz šīs pašas
tribinas es atbalstīju interpelaciju tanī pašā Niedras
lieta!. Tas bija Zāmueļa valdības laikā, kurš bija
ministru prezidents. Viņš atbildēja: «es neko ne-
zinu" . Šoreiz atkal nezināšana. Galu galā priekš
ka jus, centra kungi, savus ministrus sūtat valdībā?
Vai priekš tam, lai viņi tur sēdētu un nekā nezinātu?
Man liekas, ka jūs vēl varat savu stāvokli labot, bet
tad jums vajaga būt drosmei atzīt, ka šeit ir notikusi
nepielaižama pārskatīšanās, tad jums ir jāprasa, lai
šī valdība aiziet, lai mēs varētu dibināt jaunu valdību
uz jauiūem pamatiem, valdību, kura latvju tautai pli-
ķi vaigā nedos. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nonācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā
sapulce! Tiem, kas Niedras jautājumam gribētu
viegli tikt pāri. atsaucoties uz to, ka te mums ir da-
rīšana ar veselībā vārgu cilvēku, par kura politiku
jau ir taisīts nāves spriedums, es gribētu jautāt vie-
nu: iekš kam tad pastāv Niedras noziegums? At-
bilde ir tā, ka Niedras noziegums ir bijis vērsts pret
latviešu tautas un pret Latvijas valsts dzīvības
interesēm un kā tāds šis noziegums savā ļaunajā no-
zīmē nevar mainīties, viņš nevar mazināties gadu un
apstākļu maiņā. Valsts Prezidentam Satversme gan
dod noziedznieku apžēlošanas tiesību, bet šī apžēlo-
šanas tiesība ir jāsaprot tā, ka Valsts Prezidentam ir
jābūt par tautas taisnības sajūtas tulku, lai vajadzī-
bas gadījumā koriģētu to taisnības sajūtu, kāda ir 1 i-
k ii m a tulkotājiem tiesu iestādēs. Man. kā Ziemeļ-*
latvijas cīņu aculieciniekam, to cīnu aculieciniekam,
kuras tauta izcīnīja taisni pret Andrieva Niedras no-
ziedzību, no šīs vietas ir jāliecina, ka Valsts Prezi-
dents ir bijis šinī gadījumā visai slikts tautas taisnī-
bas apziņas tulks, ia viņš jau tā visaugstākā mērā hu-
māno tiesas spriedumu ir padarījis it kā par neesošu,
apžēlodams šo visai smago valsts noziedznieku.

Bet šinī brīdī es varu ari nerunāt oar Valsts
Prezidenta tiesībām, jo zināmā mērā Valsts Prezi-
denta aktu sedz Satversmes 53. pants. Bet man sa-
vas frakcijas uzdevumā noteikti ir jāgriežas ar jau-
tājumu pie tieslietu ministra, tādēļ ka viņš ar savu
kontrasignacijas aktu ir uzņēmies to, ko viņš ne-
drīkstēja uzņemties, neaptaujājies pie saviem kabine-
ta biedriem un nesazinājies ar tām frakcijām, kuras
šokabinetu atbalsta. Šī atbilde man no tieslietu mi-
nistra ir jāprasa tādēļ, ka Satversmes 53. pants ne-
pārprotami uzliek viņam atbildību par šo soli. Bez
tieslietu ministra kontrasignacijas Niedra nebūtu ti-
c is izlaists no centrālcietuma.

Ja nu Jūs, tieslietu ministra kungs, esat šokontr-
asignacijas aktu izdarījis, tad tās izskaidrojams tikai
divējādi: Vai nu Jūs esat bijis pilnīgā nezināšanā par
Latvijas valsts tapšanas vēsturi, esat bijis pilnīgi ne-
zināšana par tām cīņām, kādas likumdošanas iestā-
des notikušas ap Niedru, par un pret Niedru, t. i. ar
citiem vārdiem, Jus_ esat pilnīgs politisks ignorants;
vai ari ir otra varbūtība, t. i. ka Jūs atzīstat Niedras
noziedzīgo nodarījumu par attaisnojamu un līdz ar to
Jus ar šonoziedzībuesat solidarizējušies. Nav iespē-
jams atrast vel kādu trešo izskaidrojumu, atsaucoties
te uz Satversmi mēģināt ar advokāta veiklību izskai-
drot, ka to mēģināja Berga kungs, ka konstitūcijas

53. pants tieslietu ministrim nekādu atbildību ueuz-
. liekot,- ka kontrasignacija šinī gadījumā nozīmējot
vienīgi tik daudz, kā piemēram, ka kādas iestādes
sekretārs apliecina kāda dokumenta kopijas parei-
zību. Atvainojat, kungi, tādi advokāta knifi Saeimā
nevienu nevar pārliecināt.

Savā laikā mums bij gadījums ar kara ministri
Birkenšteinu, kurš bij devis kādu zināmu rīkojumu,
ar kuru to pašu Niedras lietu izņēma no kara tiesas
kompetences 'un nodeva civiltiesai. Kad kara mi-
nistrs Birkenšteins redzēja, ka toreizējās koalīcijas
viena daļa nesolidarizējās ar viņa soli, viņš aizgāja.
Par nožēlošanu, tagadējam tieslietu ministrim un tai
frakcija] yai tai frakciju apvienībai, kura viņu sūta
tagadējā kabinetā, šīs politiskās smalkjūtības trūkst.
Tapec mana frakcija apelē pie augstā nama, lai aug-
stais nams ar savu nepārprotamo atbildi pasacītu šim
kungam, kas viņam jādara.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Berga kungs še iesāka ar monar-
ķiju. Tas ir. saprotams, tas Berea kungam piedienas,
jo ja ari monarķija viņas vecā veidā mūsu. dienās ir
kļuvusi nepieņemama, tad viņas jaunais veids, tas,
kas pastāv Itālijā Musolinijas veidā, acīm redzot, ir
tas, kas Berga kungu sevišķi interesē. Tāpēc nav
ko brīnīties, ka viņš pie mūsu konstitūcijas izskaidro-
šanas, pie mūsu konstitucionālās prakses nodibinā-
šanas ķeras ar monarķistiskiem principiem un cenšas
izskaidrot mūsu demokrātisko Satversmi no monar-
ķijas _viedokļa. Liekas, ka pie mums Latvijā, kur
spēkā ir demokrātiskā satversme, gan nebūtu vietas
tās pantu tulkošanai ar monarķijas principiem!, bet
būtu pielietojami demokrātijas principi. Tāpēc es
pie mušukonstitūcijas tulkošanas jau no paša sākuma
nostāšos uz pilnīgi pretēja viedokļa, uz demokrātijas
viedokļa, tā viedokļa, uz kura mūsu Satversme uz-
būvēta. Berga kungs šeit mēģināja operēt ar lielām
autoritātēm no zinātnes puses un domājās pilnīgi pie-
rādījis savu vārdu pareizību. Jautājums grozās ap
to, vai apžēlošana, kura ir kritusi no Valsts Prezi-
denta,' jāparaksta līdz attiecīgam ministrim un ja jā-
paraksta, tad kādu atbildību nes tieslietu ministrs ar
savu hdzparakstīšanu. Nu pakavēsimies ari mēs pie
teorijas un ari pie tās pašas franču teorijas, uz kuru
atsaucas Berga kungs. Berga kungs teica, ka pants
par prezidenta

^
apžēlošanas tiesībām un kontrasigna-

ciju ir norakstīts no Francijas republikas satversmes
un tas, kā viņš teica, kas zīmējas uz Francijas repub-
likas satversmi, esot pilnā mērā attiecināms ari uz
mušu Satversmi. Lai man būtu atļauts ņemt kādu
citu zinātnieku, valsts tiesību teorētiķi Esmenu, ari
francūzi, kurš ir ne mazāk ievērojams, kā Berga kun-
ga pievestais Duguit. Esmens šinī jautājumā skatās
gluži pretēji, neka Bergakunga citētais Duguit. Prof.
Esmens sava darba «Ochobiihh uaHa.ua rocynapcT-
BCHHoro npasa, t. II 102. Ipp. saka tā: V^pejinTejib-
iiue saKOiibi 1875 r. ne o6ji3HBaioT'i> npesiiHeirra
pecny6jiHKH, KaKt odaarJBajiu ero īrEKoropbie līst
npenmencTBOBaBiiiHKij KOi-icTiiTvuifi, ocym.ecTB;iHTb
CBoe npaiso noMiiJiOBani» TOJibKO nocrfe npenBapii-
TejIBHarO COB-EIUailiH Ct HSB'ECTHbIMH nOJIHOIOCTIIBlMII
jiHuaMH hjih yHpe3KiieiiiHMii. TaKasr npenocropoJK-
nocTb cjrfejiajiacb deanojieanofi, TaKt KaKt T-fe žkc
peaj^ibTaTbiHOCTuraioTcanpaBiraaMii napjiaMenrcKaro
ofjpaaa npaBJienia. JļeKpen,, o6ī>HBJiaioinift noMii-
JiOBanie, nonoSiio bc-em-b ocrajībiibiM-B aKTaMt npe-
aiineiiTa, nojoKein. 6bīTb CKp-fenjient noaniicbio on-
HOro H31. MHHHCTpOBt."

Ari es atļaušos to pārtulkot latviešu.valodā, kā
to darīja Berga kungs, pārtulkodams Duguit: «Satver-
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smes likums no 1875. gada neuzliek par pienākumu
republikas_ prezidentam, kā tas bija dažās agrākās
konstitūcijās, izpildot savas apžēlošanas tiesības,iepriekš aprunāties ar zināmam amata personām vai
iestādēm. Šī uzmanība, šī aprunāšanās ar citām per-
sonām un iestādēm ir palikusi tagad nevajadzīga, jo
parlamentariska valsts iekārta tagad
garantē to pašu. Dekrēts, kurš paziņo par apžēlo-
šanu, tāpat ka visi citi prezidenta akti, ir parakstāms
no viena ministra/' Tā tad franču teorija un ari
prakse-šodien ir tāda, ka apžēlošanas akts, kuru dod
republikas prezidents, līdzparakstāms no attiecīga
ministra. Agrāk tas bijis savādāki. Agrākās Fran-
cijas konstitūcijās ir bijis tāds noteikums, ka apžē-
lošanas aktu prezidents var izdarīt tikai tad, ja viņš
ir iepriekš sazinājies ar likumdevējiem, apžēlošanas
tiesības nepiederēja viņam vienam pašam, bet notika
saziņa ar likumdošanas iestādi. Tas pats Duguit,
kāda cita vieta komentēdams Francijas konstitūcijas
pantu — katrs valsts prezidenta akts ir parakstāms
no attiecīga ministra — sakaj «Tas ir vispārējs no-
teikums, kurš nepielaiž nekādus izņēmumus. Viņš
piemērojams pie visiem, aktiem, kurus izdod prezi-
dents. Zem juridiskiemaktiem jāsaprot vispirms
vjīa dekrēti, pat tādi,kuri iziet no viņa diskreciona-
ras varas, pat apžēlošanas akti". Tā tad noteikti
sacīts, ka apžēlošanas aktiem jābūt līdz parakstītiem
no attiecīga ministra, Ejot vēl tālāk, mēs nonākam
pie monarķijas un republikas. Berga kungam šis
Duguit ieskats ļoti patīk un to citē ari «Brīvā Zeme",
līdz ar to tas patīk ari zemnieku savienībai. Duguit
(citēju pēc Br. Zemes) saka: «Apžēlošanas tiesība
ir īstenībā valsts galvas prerogatīva. Mēs tomēr
nedomājam, ka var darīt ministri atbildīgu par to, jo
apžēlošanas tiesība ir palikusēs par valsts galvas
personīgo prerogatīvu." Vārds «prerogatīva" nāk
no vecām monarķijām un ari no tās, kura kādreiz
bijusi mums ļoti tuva un no kuras mēs esam daudz
cietuši, t. i. no Krievijas monarķijas. Tur vienmēr
runāja par prerogatīvām, tāpat kā citās monarķijas.
Tagad par to runā citā vietā — Itālijā, tā saucamā
jūsu Musolinijā. Demokrātiskā valsts iekārtā «pre-
rogatīvas" vairs nav. Tas zinātnieks, tā_ autoritāte,
kuru citē Berga kungs — Duguit _— runāpar «pre-
rogativām" un mūsu demokrātiska iekārta nav pie-
lietojams. Atvēlat man_ vēlreiz citēt jau agrāk no
manis minēto franču zinātnieku Esmenu, kurš ari, ka
es nupat noskaidroju, tulko franču konstitūciju; viņš
runā pavisam citu valodu un minētas grāmatas 190.
lpp. saka tā: B Tenepb y>Ke aejibsa 6hjio 6bi samu-
maib bo Opaimiii reopiio, no,no6Hyio rofi, Koropaa
BblflBliraeTCH HHOrfla BT> KOHCTHTyuioHHbIX-fc MO-
napxiHXT> H COrjiaCHO KOTOpofi H3B-ECTlIbie 3KTH
cocTaBJiflioT'b. K3K-B 6h ocHOBHyio npeporaTiiBy ma-
sti rocynapcTBa,, a noroMy hm-bioti, ciuiy 6e3-fe
MHHiicTepcKoā CKpisnH h ne BJieKaron. sa corjoS
MHHHCTepcKofl oTB-feTCBeiiiiocTH". Es pārtulkošu to lat-
viski. „Tagad jau — Mimiicrpbi oiB-BTCTBeiiiibi bt>
iieii sa bcb 6e3T> ncKJiioieHiH aKTbi npesnueirra
pecny6juiKJi, flaffie sa cboc codcTBeHHoetiaauaHeHie —
vairs nevarēja aizstāvēt Francijā to teoriju, kuru
dažreiz aizstāv konstitucionāla monarķija, un sa-
skaņā ar kuru zināmi akti tiek uzlūkoti it ka par
valsts galvas personīgo prerogatīvu un_ var tikt iz-
doti bez attiecīga ministra paraksta un tāpēc neprasa
ari ministra atbildības." Redzat, no demokrātijas
viedokļa skatoties, Esmens saka, ka tagadēja, pē-
dējā laika Francijā, republikāniskā Francija nevar but
runa par prerogatīvuun katram aktam ir jabut lidz-

parakstītām no ministra. Tālāk viņš saka «Ministrs
atbild bez izņēmuma par katru republikas prezidenta

aktu '" Tā tad kā redzat, šis zinātnieks, Esmens,

kurš ir ne mazāk "azīstāms kā Duguit, ir nostājies
neuz monarķistiskā, bet uz demokrātijas viedokļa.
Mūsu Satversme pēc sava. gara un satura ir pilnā
mērā demokrātiska un ja to tulko, tad nevar tulkot
no vecā monarķistiskā, bet gan no jaunā demokrā-
tiskā viedokļa. Un tādu tulkošanu pielieto Esmens.
Liekas, ka ari augstais nams tikai tādai tulkošanai
drīkstētu piekrist. Kas zīmējas uz mūsu Satversmi,
tad lielā mērā mēs turējāmies pie tās izstrādāšanas
pie Vācijas satversmes, kura ari ir demokrātiska, un
daudzi mūsu Satversmes panti ir gandrīz vai no-
rakstīti no vācu republikas satversmes. Kas zīmē-
jas uz vācu satversmi, tad ari tur mūs šodien intere-
sējošā jautājumā ir pilnīga skaidrība. Attiecīgais
pants Vācijas satversmē, kur iet runa par apžēlošanu,
skan apmēram tāpat, kā mūsu pants. Tur tas saka:
(Dr. F. Giese. Die Reichsverfassung vom 11. August
1919, 181. lpp.). «Apžēlošanu dod Valsts Prezidents,
bet amnestiju sevišķs likums." Komentējot šo pantu
Dr. Giese tanī pat 181. lpp. noskaidro apžēlošanas
tiesības jēdzienu un saka: «Die Ausūbung des
Begnadigungsrechts ist ein Regierungsakt (ein Akt
der Justizhoheit, aber nicht der Rechtssprechung),
der der ministeriellen Gegenzeichnung bedarf." Tā
tad pēc vācu satversmes apžēlošanas akts ir valdī-
šanas akts un tam ir vajadzīgs attiecīgā ministra pa-
raksts. Nu nāk tālāk par ministru atbildību. Pēc
vācu satversmes, kā te ir sacīts, ministri, kas pa-
raksta līdz attiecīgo aktu, ir atbildīgi taisni par pašu
aktu pēc tā satura un nevis, kā Berga kungs mēģi-
nāja tulkot, no tā viedokļa, vai akts ir likumīgs. Ir
cits jautājums par zināma likuma izsludināšanu, kur
Vācijā ari vajadzīgs ministra paraksts. Tur ministrs
neuzņemas atbildību par likuma saturu, bet vienīgi
par to, vai likums izdots saskaņā ar konstitūciju.
Berga kungs teica, ka tieslietu ministrim nav tiesī-
bas neparakstīt apžēlošanas aktu, ko izdevis Valsts .
Prezidents; ja ministrs to nebūtu darījis, tad viņu
varētu saukt pie kriminālas atbildības. Ari tas nav
pareizi pēc vācu teorijas. Pēc vācu teorijas ministrs,
parakstīdams apžēlošanasaktu, līdz ar to izsaka tam
savu piekrišanu ari pēc būtības un tikai ar ministra
līdzparakstu šis akts iegūst savu likumīgo spēku.
Bez ministra līdzparaksta Valsts Prezidenta izdotam
rīkojumam vai aktam likumīga spēka nav. Tas pats
Dr. Giese saka, ka ja ministrs tam nepiekrīt, viņam
pieder demisijas tiesības. Ja mūsu tieslietu ministrs
Niedras apžēlošanas aktam nevarēja piekrist, viņam
bija tiesība vai nu atteikties no tieslietu ministra po-
steņa vai ari caur ministru prezidentu ziņot Saeimai:
Valsts Prezidents taisījis lēmumu par Niedras apžē-
lošanu, mēs viņam piekrist nevaram. Viņš no mums
prasa līdzparakstu. Mēs noliekam savas pOnvaras,
ieceļat tādu ministru kabinetu, kurš var tādu Nie-
dras apžēlošanas aktu parakstīt. Ja augstais nams
tādu kabinetu neieceļ, tad Valsts Prezidents ar savu
lēmumu par apžēlošanu paliek sēžot un šis akts ne-
var tikt izpildīts. Tādi ir faktiskie apstākļi Vācija,
tādi ir faktiskie apstākļi Francijā, un tā_da ir valsts
tiesiskā, konstitucionālā teorija, un nebūt viņa nav,
kā stāsta Berga kungs, ka viņa tulkojums ir neap-
strīdams. Ir taisnība, Berga kungs, ka valsts prezi-
denti ir radušies kā monarchu pēcteči; bet taisnība
ir ari tas, ka sen jau arvien vairāk un vairāk visas
valstīs valsts prezidentu vara ir tālu attalinajuses no
kādreizējās monarchu varas. JūsBerga kungs, ci-
tējat Jellineku. Tanī vietā, kur Jus šo citējumu ņē-
māt, bija runa par monarķiju un nevis par demokrā-
tisku valsts iekārtu. Tā tad atkal šeit iet runa par
monarķiju. No monarķijas viedokļa, protams, to
var attaisnot, bet ne no demokrātiska viedokļa. Lai
man ir atļauts konstatēt, ka Berga kunga tulkojums



43 Latviju s^Republikas 11. Saeimas ārkārtē jās sesijas sēde 1926. g a d a 14. a p r i 1ī. 44

sakrīt ar monarķijas, bet ne demokrātijas viedokli.
Atļaujat tagad no teorijas pāriet uz mūsu Satversmes
noteikumiem. Par ministru kontrasignaciju iet runa
53. panta. Šeit jau mans kolēģis Cielēns norādīja,
ka attiecīgais 53. pants nepārprotami nosaka, kādiem
Valsts Prezidenta aktiem un rīkojumiem ir vajadzīga
ministra kontrasignacija. To pašu pastrīpoja ari
Holcmaņa kungs. Te ir noteikti teikts, ka Valsts
Prezidenta rīkojumiem jabut līdzparakstītiem no mi-
nistru prezidenta vai attiecīgā ministra, kurš līdz ar
to uzņemas visu atbildību par šiem rīkojumiem, iz-
ņemot 48. un 56. panta paredzētos gadījumos. Tā
tad tikai divos, še paredzētos gadījumos, ministra
līdzparaksts nav vajadzīgs. Tagad atvēlat, Berga
kungsja ta var izteikties, pērt Jūs ar Jūsu pašu
grieztam rīkstēm. Mums ir bijusi runa Satversmes
Sapulce par šo pašu pantu. Redzēsim, kā, Berga
kungs, Jus viņu tulkojāt toreiz un kā Jūs viņu tul-
kojat šodien. Atļaujat Jums to vietu nolasīt no Jūsu
stenogramas. Mūsu Satversmes projektā, kuru ap-
sprieda Satversmes Sapulce, tagadējais 53. pants
atbilst tur 51. pantam. Sekretārs ivanovs nolasa
51. pantu, kurš skan tā: «Valsts Prezidents par savu
darbību politisku atbildību nenes. Visiem Valsts
Prezidenta rīkojumiem vajaga būt līdzparakstītiem- no
ministru prezidenta vai attiecīga ministra." Tagad
Berga kungs_ nak ar pārlabojumu. Viņš liek priekšā
pantu apzīmēt taisni ta,ka. tas mūsu Satversmē irpie-
ņemts, ka izņēmumu no šī panta iztaisa 56. pants, kuriet runa par ministru prezidenta uzaicināšanu, kā aritas pants, kur ietruna par Saeimas atlaišanu. Tā tad
divi panti būtu jāizņem no šī 53. panta, kur kontr-
asignacija no attiecīga ministra nebūtu vajadzīga.
Tagad atveļat, Berga kungs, nolasīt, kā Jūs to mo-
tivējat. Berga kungs Satversmes Sapulcē saka tā:
«51. pants starp citu nosaka, ka visiem dokumentiem"
— Iudzu, ievērojat — dokumentiem — «vajaga būt
līdzparakstītiem

^
no ministru prezidenta vai attiecīgā

ministra, bet mušu konstitūcijas projektā ir gadījumi,
kur tādus līdzparakstus acīm redzot nevar dot. Tāds
gadījums ir 54. pantā, kurš nosaka, ka ministru ka-
binetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts Pre-
zidents. Ta tad tanī brīdī, kad uzaicināšana notiek,
ministru prezidenta nav, tāpēc ka vecais ministru
prezidents demisionējis. Viņš savu līdzparakstu dot
juridiski nevar un faktiski negribēs, jo tas taču no-
zīme, ka viņš uzņemas politisku atbildību par jaunā
prezidenta izvēlēšanu." Redzat, Berga kungs, tā tad
Jus atrodat, ka šo pantu ir jāizņem no 53. panta, jo
šeit kontrasignacija nav vajadzīga. Atvēlat, Berga
kungs, griezt ari Jūsu vērību uz vārdu «rīkojumiem",
kurus Jus sevišķi lūdzat ievērot. Te, 53. pantā ir
sacīts, ka Valsts Prezidenta r īk o j u m i e m ir jābūt
līdzparakstītiem. Redzat, ka Jūs te tos rīkojumus
esat sapratuši. Kaut_ gan iepriekšējā pantā sacīts, ka
rīkojumiem_ jabut līdzparakstītiem, ļoti mierīgi
Jus tomēr runājat par visiem d o k u m e n t i e m, ku-
riem jabut līdzparakstītiem; tā tad Jūs nedodat rīko-
jumam teorētisku formulējumu, bet izlasījušies
iepriekšēja panta par rīkojumiem, runājat tālāk par
dokumentiem,_ka tiem jābūt līdzparakstītiem. Vēl
talak Jus runājat par šiem pašiem dokumentiem un
par to.kas tad ir īsti līdz jāparaksta un kāpēc 56.pants jāizņemno 53. panta. Te jūs sakāt tā: «Pārisvārdus atbildei' Cielēna kungam. Viņš vispirms
teica, ka Valsts Prezidents, uzaicinādams jaunu mi-
nistru prezidentu, neizdara nekādu juridisku aktu,
kuram vajaga līdzparaksta. Tas esot tikai sarunas.
Es tam nevaru piekrist. Man liekas, ka jāizšķir divi
momenti. Vispirms notiek sarunas frakciju priekš-
stavjiem ar viņu līderiem un tur noskaidrojas valdo-
šas domas un uzskati. Tas ir neoficiāls akts. Pēc

tam notiek nākama ministru prezidenta uzaicināšana
un tas jau ir formāls akts, tas rada juridiskas attie-
cības; ja reiz kāds ir _ uzaicināts, tad Valsts Prezi-
dents^nevar ar to nerēķināties. Nevar otru personu
aicināt, kamēr pirmā nav atteikusēs. Otrkārt, mi-
nistru prezidents,kas ir aicināts no Valsts Prezidenta,
aicina savukārt citas personas sev par biedriem ka-
bineta locekļiem. Tas ir juridisks akts, ko nevar uz
zila gaisa. iecelt._ To vajaga juridiski formulēt, tam
vajaga but fiksētam, tas ir juridisks akts, kam ir
vajadzīga rakstiska forma. 1ada ir mūsu līdzšinējā
prakse un tādai viņai ari vajadzētu palikt." Tā tad
Jus, Berga kungs, nerunājāt par rīkojumu, bet par ju-
ridisku aktu, kam ir juridiskas sekas. Acīm redzot,
ja Jus ta nostājaties, tad ir skaidrs, ka vārds «rīko-jums" nav formulējams tanī nozīmē, kā Jūs to šodien
domājat, betja ka Justo sapratāt toreiz Satversmes
Sapulce. Vel talak Jus sakāt, ka domstarpības pēc
butības_ ar Cielenu neesot, jo ari Cielēns Satversmes
Sapulce atzinis, ka jauna ministru prezidenta uzaici-
nāšanai ministra līdzparaksts nav vajadzīgs. Cie-
lēns doma, ka tas esot pats par sevi saprotams, ka
nav vajadzīgs līdzparaksts, bet Bergs turpretim saka,
ka 51. pants prasa visur_ līdzparakstu un tāpēc būtu
jāmin ari izņēmums, Talak viņš saka, ka nesaprot,
kapec Cielēns taisās balsot pret viņa priekšlikumu,
viņš saka, ka 53. pants prasa visur līdzparakstu un
tapec tur, kur tas nav vajadzīgs, jātaisa izņēmums.
Berga kungs, to visu es konstatēju pēc Jūsu steno-
gramam. Jus esat atzinuši, ka ja 53. pantā nebūtu
šo divu izņēmumu, tad it visur būtu vajadzīgs mi-
nistra līdzparaksts. Ta tad šaubīties par to, vai pie
apžēlošanasministra līdzparaksts ir vajadzīgs vai nē,
nevar. Tad talak ir runa par rīkojumiem. Redzē-
sim, ka jus esat to sapratuši. Nevienā citā vietā
mušu Satversmes izstrādāšanas materiālos neiet
runa par rīkojumiem. Šis pants, kas kā sarkans pa-
vediens.negrozīts iet cauri gandrīz no paša sākuma
mušu Satversmes komisijas dokumentos, noteikti
norada, ka tur nekādas sevišķas runas par to, kas
ir rīkojums, nav, bet vienīgā motivācija šim pantam
ir Satversmes Sapulces stenogramas. Vienīgi uz to
var atsaukties. Ir bijuši strīdi Satversmes Sapulcē
starp Bergu un Cielenu. Pēdējais toreiz aizstāvēja vēl
pretēju uzskatu, bija citas domās nekā Berga kungs,
bet toreiz tomēr tika pieņemts Berga kunga priekš-
likums. Viņš skan ta: «Panta beigās pielīkt vārdus
— izņemot 48. un 56. pantos paredzētos gadījumus."
Sis priekšlikums tika pieņemts un tas ir iekšā. Vēl
jāaizrāda uz vienu lietu un tā ir sekošā — jūs runā-
jat par parakstu. Cielēna kungs Satversmes Sa-
pulce iesniedza priekšlikumu ievest šinīs pantos tei-
kumu — runājot par kontrasignaciju, ka līdzparaksts
vajadzīgs: «kuri līdz ar to uzņēmās visu atbildību
par šiemrīkojumiem." Kad to apsprieda, tad Arveds
Berga kungs ceļa iebildumus un sacīja, ka sevišķs
norādījums, ka ministrs uzņemas atbildību, nav va-
jadzīgs, jo tas esot saprotams pats par sevi; ja mi-
nistrs ko parakstot, tad par to ari atbildot. Berga
kungs gan uzstājas pret šonoteikumu, bet to tomēr
pieņēma. Ta tad tagad ministra atbildība par savu
līdzparakstu ir noteikta Satversmē. Es domāju, ka
esmu pietiekoši pierādījis, ka pēc mūsu Satversmes
stenogramam un pec mušu Satversmes gara ir
skaidrs, ka 53. pants nepārprotami nosaka, ka Valsts
Prezidenta aktam ministra līdzparaksts vajadzīgs un
ka viņš līdz ar to par savu parakstu atbild. Vai tā
ir atbildība, ka Berga kungs domā, tikai par likumību,
par saskaņu ar Satversmi jebreizē ari politiska atbil-
dība? Pec Vācijas un Francijas satversmēm kontr-
asignejošais ministrs uzņemas atbildību par attiecīgo
aktu pec būtības, ne tikai par to, vai attiecīgais akts



Jļ^liJ^iR iP»HlJiilJLlaeimaS ārkārtējās sesijas sēde 1926. gada 14. aprilī. W

SloSnas SSTir ^īSS?°
Paša sakuma aP-zelosanas hetasjr tāda kartība, ka no tieslietu mi-

ne* !"n SlST^-,ViņŠ tēlošanai piekrīt ™ine un ari tam komisija, kur iet runa par apžēlošanuministrs ķa ģenerālprokurors ir klāt. Ja Sistrsceltu iebildumus un sacītu, ka viņš neparakstīs lfizapžēlošanas aktu, tad Valsts Prezidents tādu aktunemaz netaisītu. Šeitkonsekvences ir skaidras: vainu aiziet tieslietu ministrs un nāk tāds, kas paraksta
ItļtiesSfA

rezide,ltaakts **«* izpildīts, nevarstatīts speķa. Ari par so jautājumurunā vācu profe-sors Gieze, kuru mēs šeit jau esam citējuši un atzi-nusi par autoritāti, ari tas atzīst, ka ministrs atbildne tikai par formālo likumību, bet pēc būtības, parvisu saturu. Viņš var savu parakstu ari nedot. Tā-da gadījuma par ministra rīcību spriež parlamentskura priekša viņš nes atbildību. Šeit nevar atrunā-tvesar to, ka tikai Valsts -Prezidentam pieder tiesībaapzeloL Mūsu Satversme ar gudru ziņu ir paredzēts,tāpat ka tas ir Francijas un Vācijas satversmē, kakontrasignejušais ministrs atbild pēc būtības Tādsir demokrātiskas satversmes gars, Tāpat to saprotari profesors Gieze. Ja mes runājam par līdzparak-stīšana parlamentariska valstī, tad ministrs ValstsPrezidenta akta parakstīšanu stāda atkarībā no par-
lamenta vairākuma, no valdības. Tā tad tieslietu mi-
nistrs nebūtu nācis zem atbildības, ja viņš šo aktu
nebūtu parakstījis. Šeit man vēl Berga kungam jā-
norada viena lieta. Viņš sacīja, ka taisni sociālde-
mokrāti ir vainīgi pie ta,ka par katru aktu, kuru pa-
raksta kāds ministrs, netiek ziņots kabinetā, Mēs
esot attiecīgu pārlabojumu, ko viņš lika priekšā mi-
nistru kabineta iekārtas likumā, noraidījuši. Tas irpareizi, to pantu mes noraidījām. Bet mēs devām
citu pantu vieta, kurš ir vēl stingrāks nekā jūsu
priekša celtais. Tas ir ministru kabineta iekārtas
likuma 10. pants, kurš nosaka, ka ministru prezidents
no katra ministra var prasīt atkāpšanos no amata,
jaari Saeima ministrim nav izteikusi neuzticību. Tā
tad ministru prezidentam ir tiesība prasīt, lai attie-
cīgs ministrs atkāpjas. Šīs tiesības viņam dod li-
kums. Tagad es jautāšu, vai ministru prezidenta
kungam tieslietu ministra solis bij zināms vai nē?
Tieslietu ministrs to no šī katedra nav teicis, bet no
avīzēm mums ir zināms, ka ministru prezidents Ul-
maņa kungs ir zinājis tieslietu ministra soli, Niedras
apžēlošanas lietā zinājis, ka viņš gatavojas apžēloša-
nas aktu parakstīt. Tieslietu ministrs ir prasījis mi-
nistru prezidenta domas un pēdējais pret Niedras ap-
žēlošanu iebildumus nav cēlis. To tieslietu ministrs ir
apliecinājis pa telefonu avižu priekšstāvjiem, kad tie
viņamir prasījuši. Tagad Ulmanispaziņo: «Toes ties-
lietu ministrim teicu nekā ministru prezidents,bet kā
privāta persona." Atšķirt to, kurā brīdī ministru
prezidents un tieslietu ministrs grib viens otru uz-
skatīt par privātpersonu, mums nākas grūti, tā ir
viņu pašu darīšana. Bet viens ir skaidrs, ka ministru
prezidents ir zinājis, ka Niedras apžēlošanas akts ir
jāparaksta. Ja nu ministru prezidents nebūtu pie-
kritis tam, ko viņam tieslietu ministrs privātā kārtā
teica, ka viņš gatavojas tādu aktu parakstīt, tad viņš
varēja pateikt: «es šādam aktam nepiekrītu, un ja
jūs viņu parakstāt, tad rēķināties ar to, ka jums no
kabineta jāizstājas." Jeb otrādi: «vai Jūs tādu aktu
gatavojaties parakstīt?" Ja tieslietu ministrs atbil-
dētu ar jā, tad ministru prezidents varētu teikt: „Es
pieprasu Jūsu atkāpšanos". Tā vajadzēja rīkoties
ministru prezidentam

^
Ulmaņa kungam, ja viņš pec

būtības Niedras apžēlošanai nepiekristu. Bet Ul-
maņa kungs grib mazgāt savas rokas nevainība. No
labās puses Ulmaņa kungam un zemnieku savienībai
spiežas virsū kristīgie nacionālisti. Uz laukiem ir
daudz veco saimnieku, kuri spriež: tas Niedra ne-

maz tik slikti nav domājis; zemnieku savienība savā
laika izgudroja kādu tur demokrātisku Satversmi,
bet Niedra lļka priekša citu t. i._ vēlēšanas pēc
kārtam. Sanāk visi strādnieki kopā un sūta vienudaļu, tad lielgruntnieki otru daļu, mazgruntnieki trešodaļu un rūpnieki ceturto. Ja tā būtu, tad nekad ne-vajadzētu baidīties no ta, ka sociāldemokrāti dabūtukādreiz vairākumu Saeimā. Tad būtu tādas vēlēša-nas, kādas bija pagastu valdēs. Vecie zemnieki uzlaukiem doma, _ ka ta nemaz nebūtu slikti. Kad ir
visparejas velēšanas, tad ļoti jāpūlas, lai saimnieki
dabūtu vairākumu pagasta valdēs. Vecos laikos sa-nāca desmit kalpi un viņiem visiem bija līdzvērtīgs
viens saimnieks. Tādi saimnieki uz laukiem ir, untapec Ulmaņa kungs doma, lai viņi neaizietu pie
Berga kunga un Reinharda kunga, tad pret Niedru
jāizturas saudzīgāki, nav jāceļ iebildumi pret viņa
apžēlošanu. Luk, kur ir izskaidrojums. * Ulmaņa
kungam ir bail no sociāldemokrātu pārsvara šinī
augsta nama un līdz ar to visas dzīves noteikšanā.Tāpēc viņš doma, ka jasak raudzīties uz labo pusi.Ja tas ta ir, tad, protams, viņšpret Niedras apžēlo-
šanu iebildumus nevar celt, kaut gan tas pats Niedrasava laika uzdzina Ulmaņa kungu uz «Saratovu".
Bet redzat, laiki grozās, un grozās ari politika, gro-
zās ari tagadēja ministru prezidenta Ulmaņa kunga
un visas zemnieku savienības ieskati. Tur ir tā at-
slēga un to mani frakcijas biedri Rudevics un Cie-lēns ļoti noteikti pastrīpoja. Bet no otras puses Ul-maņa kungam ir ļoti neērti to skaidri pateikt, jo viņš
ar vienu aci skatās ari uz jaunsaimniekiem, jo tie
jaunsaimnieki, kuri ir karojuši par mūsu brīvību,nāks un prasīs: «Ka tas nākas? Mēs esam karo-jušipar Latvijas neatkarību, bet Ulmaņa kungs ta-gad apžēlo Niedru?" Bet kad Ulmanis aizies pie
jaunsaimniekiem, viņš teiks: «mes stāvam par jaun-
saimniekiem un esam pret Niedras apžēlošanu. Ja
kas noticis, tanav mušu darīšana. Valsts Prezidents
ir atbildīgs un Valsts Prezidentu ievēlējuši sociāl-
demokrāti." Bet kad Umanis aizies pie niedristiem,
viņš apgalvos pretējo. Man liekas, Ulmaņa kungs,
ka_ šo divkosīgo politiku Jums neizdosies izspēlēt;
mes to centīsimies atsegt tiem jaunsaimniekiem, ku-
rus Jus gribat savos tīklos ievilināt. Nē, Ulmaņa
kungs, Jus nesat atbildību par Niedras atsvabinā-
šanu, un Jums vajadzeja_ zināt, ko dara Jūsu ties-
lietu ministrs, it sevišķi tapec, ka viņš Jums to pra-
sīja. Ja Jus esat atbildējuši tieslietu ministrim, ka
viņš to var darīt, ja Jus viņam to neesat aizlieguši,
ja Jus neesat izmantojuši ministru kabineta iekār-
tas likuma. 10. pantu, kurš Jums dod tiesības prasīt
kura katra laika ministra atkāpšanos, tad Jūs Nie-
dras apžēlošanu esatpēc būtības sankcionējuši. Esat
tik vīrišķīgi, un atzīstat to no šī katedra, tad vis-
maz mes varēsim izturēties pret Jums ar pietiekošu
cieņu. Es saprotu, ka tas aprindas, kuras aizstāv
Niedru, kuras uzņēmušas Niedras aizstāvēšanu uz
sevi, ka viņas šeit atklāti par to iestājās. Mēs uz
viņam varam skatīties kā uz cienījamu pretinieku;
bet ja jus to negribat atzīt, tad tā nav vienas lielas,
nopietnas partijas cienīga izturēšanās. To vajadzēja
atklāti darīt. Jūs tagad gribējāt izdarīt tā, ka vilks
ir paēdis uh kaza vesela. Ta nav vienas nopietnas
partijas politika. Kas zīmējas uz pašu tieslietu mi-
nistra kungu, tad man jāsaka, ka tieslietu ministra
kungs, līdzi parakstot_ Niedras apžēlošanu, nav do-
mājis ta, ka to te mēģināja attēlot Berga kungs.
Berga kungs teica, ka viņš tieslietu ministra kunga
motivus nezinot,bet varot iedomāties, kā tas viss no-
ticies. Proti, tieslietu ministrs parakstījis apžēloša-
nas aktu un ar to -tikai konstatējis, ka šis akts tie-

. šam nak no Valsts Prezidenta. Nē, Berga kungs,
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es nedomāju, ka ģenerālprokurors ir tik slikts jurists
šinī lieta.., Es_ domāju, ka viņš ir drusku labāks
jurists un labāki saprot konstitūciju nekā Jūs. Kā
pierādījums tam, ka viņš nav domājis, ka paraksts
viņam jādod tikai tapec, lai rādītu savai prokuratū-
rai un cietuma priekšniekam, ka tas tiešām ir Valsts
Prezidenta_ rīkojums, noder sekošais. Viņš ir ska-
tījies citādāki. Viņš sapratis, ka tas ir politisks jau-
tājums un tapec prasījis ministru prezidentam, kāministru prezidents skatās uz šo lietu, kuru viņam
jāparaksta. Ja jau tieslietu ministra kungam būtu
jāparaksta šis akts tikai tanī nolūkā, lai apliecinātu
ka tāds ir tiešam Valsts Prezidenta lēmums, tad jau
viņam nevajadzēja prasīt padomu no ministru pre-
zidenta, ka pēdējais uz_ to skatās. Liekas, ka tik
daudz — vai zināmu lēmumu Valsts Prezidents ir
taisījis vai ne, to tieslietu ministrs ari bez ministru
prezidenfa padoma varēja izdarīt. Bet tieslietu mi-
nistrs ir bijis tik gudrs, ka viņš viens uz savu atbil-
dību nav gribējis atbildību ņemt. Viņš saprata, ka
tas ir politisks jautājums, politisks solis, ko viņš sper,
ka par to atbildību līdz ar viņu nesīs ari ministruprezidents. Tapec viņšpirms paraksta ir griezies pie
ministru prezidenta, kaut ari neoficiālā kārtā, gribē-
dams dabūt,viņa sankciju. Tieslietu ministra kun-
gam taču bija zināms ministru kabineta iekārtas li-
kuma 10. pants, ka ja viņš izdarītu kaut ko tādu,
kam ministru prezidents nepiekrīt, tad viņu var at-
laist no viņa posteņa. Tāpēc, paredzot, ka te ir
politiska lieta, viņš griezās pie ministru prezidenta.
Ja reiz ministru prezidents ir pasacījis, ka tā navviņa darīšana — jus ar to oficiāli pie manis negrie-žaties, — tad līdz ar to varēja saprast, ka ministru
prezidents tam netieši piekrīt. Šinī gadījumā, pro-
tams, ka tieslietu ministrs, ta ari ministru prezidents
irsapratuši ļoti labi, ko viņi dara, viņi pašai lietai pēc
būtības ir piekrituši. Citādi tas nemaz nevarēja būt.
Tieslietu ministra kungam

^
kurš šinī augstā namā

reprezentē galējo labo spārnu, reprezentē ne tikai
Berga kunga Musolini frakciju, bet reprezentē vēl
talak kristīgos nacionālistus un kristīgās zemnieku
savienības frakciju, kuras aprindām tik ļoti tuvu stāv
Niedra, nemaz citādi nebij iespējams rīkoties. Tad
taču nebij vērts sūtīt viņu šinī amatā. Viņa frakcijai
visa šī lieta bij ļoti labi zināma, tāpēc citādi viņš ne-
maz nevarēja rīkoties. Ja viņš nebūtu gribējis pa-
rakstīt Niedras _atbrīvošanas aktu, tad viņam nemaz
nevajadzēja nākt šinī kabinetā par ministri. Ir

skaidrs, ka galējais labais spārns stāv par Niedrasapžēlošanu, stāv par viņa ideoloģiju, par niedrisma
principjem. Es_gribētu teikt vēl vairāk — viņš irgājis talak, neka ir gājis pats Niedra. Viņš ir gājis
līdz pašam MusoIini._ Jums jāatzīst,ka jatās frakci-jas, kuras reprezentē šinī augsta namā tieslietu mi-nistra kungs, atzīst par labāko iekārtu pasaulē Itāli-jas Musolini iekārtu, tad, bez šaubām, tā iekārta, kosava laikajika priekšā Niedra, šķiru iekārta, bija de-
mokrātiskāka, Tāda gadījuma mūsu musolinistos ne-
var but doma par to, ka nevarētu Niedru atsvabināt.
Tā tad es konstatēju, ka juridiski ir tieslietu ministrs,
ir ministru prezidents abi ir atbildīgi par notikušo, jo
abi pec būtības tam ir piekrituši. Otrām kārtām viņi
ir atbildīgi politiski, jo viņi savā ideoloģijā ir noska-
ņoti niedrisma gara. Viņi piekrīt tam garam, koNiedra savā laika Latvija gribēja ievest. Uz šī pa-mata Niedra ir izlaists no_ cietuma, lai rādītu pārē-jiem, ka tie laiki, kad zināmas frakcijas stāvēja uzcita viedokļa, ir pagājuši, ka tagad ir pienācis laikspec iespējas vairāk virzīties uz labo pusi, un ka tā-
pēc Niedras paturēšanai cietumā nav vairs nozīmes,
Tos pašus _ ieskatus, kurus aizstāvēja Niedra un ku-
rus viņškādreiz gribēja izvest, kā Latvijas Satversmi
un suverenas tautas gribu, tos pašus ieskatus vēl
šodienaizstāv tieslietu ministra reprezentētās frakci-jas un pa daļai ari zemnieku savienība. Tāpēc at-
bildība par Niedras apžēlošanu pilnā mērā krīt uztieslietu ministri un ministru prezidentu. Vēl tikai
varētu vienu lietu teikt, un proti, jumsLatvijas valsts
priekšgala nav vairs vietas, atkāpjaties un tad jūs bū-
sat paradījuši savu godīgo politiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pauļukam. Deputāta Pauļuka nav zālē. Pie vārdaneviens vairāk nav pieteicies. Debates slēgtas.Nobalsošana nak pieprasījuma pieņemšana. Lūdzu
pacelties tos,_ kas būtu par pieprasījuma pie-
ņemšanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret
pieprasījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par pie-
prasījuma pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret —43 balsis, atturas 8. Pieprasījums noraidīts. (Sau-
cieni pa kreisi: «Lai dzīvo Niedra! Niedra uzvarē-
ja!") Līdz ar to otrais dienas kārtības punkts iz-smelts. Nākošas, III. kārtējas sesijas pirmā sēde būs
20. aprilī pīkst. 5 pec pusdienas. Ārkārtējās sesijassēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.37 vakarā.)
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Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Saeimas III. sesijas
1. plenārsēde atklāta.

Dienas kārtībā:' prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1926.127. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kārtība pieņemta.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu
— prezidija ziņojumi. Mandātu nolikuša
deputāta Bauera vietā prezidijs uzaicinājis nākošo
kandidātu no Vidzemes apgabala Markusu Gailīti,
kurš paziņo, ka viņš uzņemas Saeimas deputāta
pienākumus.

Ienācis raksts no ministru prezidenta, kuru
lūdzu sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Uz ministru kabineta iekārtas likuma 11. panta pamata
pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētaja kungs,
ka satiksmes ministrs P. Aroniets š. g. 15. aprilī iesniedza man
lūgumu atsvabināt viņu no satiksmes ministra amata.

P. Aronieša kunga lūgumu esmu ievērojis un satiksmes
ministrijas pagaidu pārvaldīšanu uzdevis finansu ministrim J.
Blumbergam. K. Ulmanis,

1926. g. 15. aprilī, ministru prezidents."
Nr. 1015.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis vēl otrs
raksts no ministru prezidenta, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Uz ministru kabineta iekārtas likuma 11. panta pamata
pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētaja kungs, ka
zemkopības ministrs M. Gailīts š. g. 15. aprilī iesniedza man
lūgumu atsvabināt viņu no zemkopības ministra amata.

M. Gailīša kunga lūgumu esmu ievērojis un zemkopības
ministrijas pagaidu pārvaldīšanu uzdevis iekšlietu ministrim E.
Laiminam. K. Ulmanis,

1926. g. 16. aprilī, ministru prezidents."
Nr. 1042.

(Sauciens pa kreisi: «Ilgi tas ta ies?" . . .
H. Ķaupiņš no vietas: «Un kur tas trešais raksts
par kabineta atkāpšanos?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Zeps ziņo,
ka Latgales apvienības vārda viņš liek priekša pub-
lisko tiesību un juridiska komisijas nelaiķa Franča
Trasuna vietā ievēlēt A. Dzeni. Iebildumu nav?
Pieņemts. Tālāk deputāts Nonacs centra apvienī-
bas vārdā paziņo, ka finansu komisija Breikša vieta
deleģē Kr. Bachmani. Iebildumu nav? Pieņemts.
Tālāk Nonācs ziņo, ka jaunzemnieku frakcija agrar-

Klājuma Saeimas. Siennļjraīiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

politikas un lauksaimniecības lietu komisijā Kr.
Bachmaņa vietā deleģē M. Gailīti. Iebildumu nav?
Pieņemts.

Ienākuši vairāki likumi, kurus ministru kabinets
izdevis Latvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā. Pirmais ir papildinājums likumā par kre-
dītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu
norēķiniem un iesniedzamām ziņām. Prezidijs liek
priekšā nodot to tirdzniecības un rūpniecības komi-
sijai. Iebildumu nav? Nodots tirdzniecības un rūp-
niecības komisijai. Tāpat Satversmes 81. panta kār-
tībā ministru kabinets izdevis noteikumus par avan-
siem. Prezidijs liek priekšā nodot tos finansu ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodoti finansu komisijai.
Tālāk ministru kabinets piesūtījis Satversmes 81.
panta kārtībā izdotos pārgrozījumus un papildināju-
mus skolotāju pensiju likumā. Prezidijs liek priekšā
nodot tos sociālās likumdošanas, izglītības un bu-
džeta komisijām. Iebildumu nav? Nodoti šīm 3
komisijām. Tālāk ministru kabinets piesūtījis Sat-
versmes 81. panta kārtībā izdotos papildinājumus un
pārgrozījumus likumā par valsts aizdevumiem un
viņu nodrošināšanu. Prezidijs_ liek priekšā nodot
tos finansu un budžeta komisijām. Iebildumu nav?
Nodoti šīm komisijām. Tāpat ministru kabinets
piesūtījis prezidijam pārgrozījumus jūras kara sodu
likumos, kuri ari izdoti Latvijas Republikas Satver-
smes 81. panta kārtībā. Prezidijs liek priekšā nodot
šos pārgrozījumus kara lietu komisijai. ' Iebildumu
nav? Nodoti kara lietu komisijai. Tad ministru ka-
binets piesūtījis noteikumus par atlīdzības normām
pašvaldības iestādēm par telpām, kuras karaspēks
ieņem uz zemes klaušu nolikuma pamata, kuri ari iz-
doti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kār-
tībā. Prezidijs liek priekšā šos noteikumus nodot
kara lietu un pašvaldības komisijām. Iebildumu nav?
Nodoti minētām komisijām. Tad ministru kabinets
piesūtījis noteikumus par divīzijas komandieru pie-
nākumiem un tiesībām saimniecībā miera laikā, kuri
ari izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā. Prezidijs liek priekšā nodot tos kara lietu
komisijai. Iebildumu nav? Nodoti kara lietu ko-
misijai.

Tad ministru kabinets piesūtījis varākus li-
kumprojektus. Likumprojektu par ostas ierīcību
iegādāšanu uz kreditu ārpus tekošā budžeta, pre-
zidijs liek priekšā nodot budžeta komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodots budžeta komisijai. Pārgrozī-
jumus likumā par valsts zemes fondā ieskai-
tīto zemju hipotekarisko parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu prezidijs liek priekšā nodot juridiskai un
agrarpolitikas komisijām. Iebildumu nav? Nodoti
šīm divām komisijām. Likumprojektu par Valmie-
ras pilsētas administratīvām robežām prezidijs liek
priekšā nodot pašvaldības komisijai. Iebildumu nav ?
Nodots pašvaldības komisijai. Likumprojektu par
Talsu pilsētas administratīvām robežām prezidijs
liek priekšā nodot pašvaldības komisijai. Iebildumu
nav? Nodots pašvaldības komisijai. Pārgrozī-
jumus pagaidu noteikumos par pārgrozījumiem
un papildinājumiem nolikumos par preču pārvadā-
šanu S. S. R. R., Latvijas un Igaunijas dzelzceļu
tiešā satiksmē prezidijs liek priekšā nodot tirdznie-
cības-rūpniecības un ārlietu komisijām. Iebildumu
nav? Nodoti šīm divām komisijām. Līgumu starp
Latviju un Igauniju par uzlikto naudas sodu piedzī-
šanu no kādas valsts pasažieriem, kad viņi braukuši
otras valsts dzelzceļu vilcienos bez biļetēm, vai
pārkāpuši citus šo dzelzceļu noteikumus prezidijs
liek priekšā nodot ārlietu komisijai. Iebildumu nav?
Līgums nodots ārlietu komisijai. Ministru kabineta
piesūtīto papildu protokolu pie 1924. gada 22. no-
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vembri Tallinā starp Latviju un Igauniju noslēgtā
nolīguma par sociālo palīdzību 8. un 10. panta gro-
zīšanu prezidijs liek priekšā nodot ārlietu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots ārlietu komisijai. Ministru
kabineta piesūtīto likumprojektu par Stokholmas
vispasaules pasta kongresā parakstītiem vispasaules
pasta savienības konvenciju un nolīgumiem prezi-
dijs liek priekšā nodot ārlietu komisijai. Iebildumu
nav? Nodots ārlietu komisijai.

Tad ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu
deputāta Jāņa Opvncana saukšanai pie tiesas atbil-
dības uz sodu likumu 262. panta 1. daļas un 284.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā šo lietu nodot
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Lieta nodota deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai. Tālāk ministru prezidents lūdz Saeimas pie-
krišanu deputāta Kārļa Lauvas saukšanai pie tiesas
atbildības uz sodu likumu 172. panta pamata. (Bal-
sis pa kreisi: „Vai tas nav par pornogrāfiju?" A.
Veckalns no vietas: „Par pūšļošanu!") Prezidijs
liek priekšā nodot šo pieprasījumu deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Lieta no-
dota minētai komisijai. Līdz ar to pirmais dienas
kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības- punktu
— valsts budžetu 1926./27. saimniecības
gadam. Referents Augusts Kalniņš. Vārds refe-
rentam Augustam Kalniņam.

Referents Augusts Kalniņš: Godātie deputātu
kungi! Iekams pārejam uz pašiem budžeta skait-
ļiem, nebūs lieki teikt dažus vārdus par mūsu pat-
reizējo saimniecisko stāvokli, jo nav noliedzams, ka
ar saimniecisko stāvokli budžets stāv visciešākā
sakarā un ka no šāda vai tāda saimnieciskā stāvokļa
atkarājas ari budžeta sumu ienākšana un budžeta
izpildīšana. Nav nekas jauns, ka pēdējā laikā, ne
tikai pie mums, bet ari visā Eiropā ekonomiskais
stāvoklis nav visai spožs. Mēs labi pārzinām tās
grūtības, ar kurām kaujas lielākā daļa Vakareiropas
valstu, lai sabalansētu savus budžetus un noturētu
savas valūtas. Jādomā, ka cēloņi, kādēļ tas tā ir,
ka tur, Jā ari pie mums, pa daļai is kopīgi. Speciāli
attiecībā uz mums jāsaka, ka mēs esam pārdzīvojuši
divus smagus gadus lauksaimnieciskā ziņā. Šo ga-
du zemās ražas un sliktie ražas ievākšanas apstākļi
ļoti stipri mazinājušimūsu lauksaimnieku ienākumus.
Pats pēdējais lauksaimniecības gads ir izkritis mums
drusku labāks, kaut gan ari viņā ražas novākšanas
sliktie neizdevīgie laika apstākļi šī gada ražu vilkuši
stipri atpakaļ un padarījuši mazvērtīgāku, nekā tas
citādi būtu bijis. Pateicoties tam, saprotams, ari
mūsu saimnieciskā dzīve nevar atrasties labos ap-
stākļos, jo mums kā tīri lauksaimnieciskai valstij
saimnieciskā situācija visā pilnībā atkarājas no lauk-
saimniecības stāvokļa. Un tādēļ līdz ar to, ja lauk-
saimniecība atrodas sliktā stāvoklī, tad ari tirdznie-
cība un rūpniecība pie mums nevar plaukt un līdz
arto, ka lauksaimniekiem klājas ekonomiski slikti,
klājas tāpat slikti mūsu rūpniekiem un mūsu tirgo-
ņiem. Beidzamais gads ražas ziņā ir izkritis drusku
labāks nekā iepriekšējie un tādēļ ir cerības, ka ta-
gad lauksaimniekiem, tā ari tirgoņiem un rūpnie-
kiem iestāsies tuvākā nākotnē zināms atspirgums,
zināms uzlabojums. Ja mēs salīdzinām šī gada ražu
ar iepriekšējā gada ražu, tad jākonstatē, ka tomēr
ražas augstums ir bijis diezgan labs. Tā, piemēram,
ņemot rudzus kvintalos no hektāra, mēs redzam, ka
ir ražots 11,8, kamēr 1923. un 1924. gados attiecīgās
ražas ir daudz zemākas. Mēs redzam, ka rudzu
raža 1925. gadā stipri pārsniedz caurmēra ražu
pirms kara. Un šādas ražas par sliktām mēs ne-

varam saukt. Attiecībā uz kviešiem šī gada raža
sasniedz pirmskara caurmēra ražu un ir drusku
lielāka par iepriekšējo gadu ražu. Miežu raža ir
augstāka par iepriekšējiem 2 gadiem, augstāka ari
par priekškara caurmēra ražām. Ar auzām ir tā-
pat. Kartupeļu raža izdalās it sevišķi un tā stipri pār-
sniedz priekškara ražu, kā ari divu iepriekšējo saim-
niecības gadu ražas. Linsēklas un linu šķiedras uz-
rada ražu, kura līdzinājās gandrīz priekškara ražām.
Ta tad mes redzam, ka ražu zem vidējās mēs saukt
nevaram. Liekas,_ka pie tādiem apstākļiem, kur
visas mušu galvenās labības ir devušas lielākus no-
kulumus nekā iepriekšējos gados un bieži pat pār-
sniedz caurmēra iekūlumu beidzamos priekškara
gados, ir darīšana ar bagātu ražu un varētu domāt,
ka mušu zemkopjiem šim gadam vajaga būt sevišķi
labvēlīgam. Bet ja nu šīm ražām mēs stādām pre-
tim cenas, kādas ir tirgū uz mūsu zemkopības pro-
duktiem, tad mēs redzam, ka šīs cenas ir zemas,
ļoti stipri sašļukušas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
cenām. Tā, piemēram, rudzu cenas, kuras bijušas
1924. gada 35,81, ir kritušas 1925. gadā uz 20,53 latu
par 100 kilogramiem, kviešu cenas no 44,35 kritušās
uz 29,91 1925. gadā. Mieži ir kritusies no 26,25
1924. gada uz 18,31 1925. gadā; tāpat auzas. Ja
mes ievērojam vel, ka mušu šī gada labība ir slikta
labuma un ka cenas ir tik stipri nokritušās,-skaidrs,
ka pie diezgan labas ražas zemkopim klājas grūti,
viņa ienākumi ir vāji un viņš pašlaik ir saimnieciski
sliktos apstākļos. Kas attiecas uz linu ražu, tad jā-
atzīmē, ka linsēklas bijušas zem vidējā labuma un
linu šķiedras vidējā labuma. Linu cenas beidzamā
gadā stipri kritušās, salīdzinot ar iepriekšējiem ga-
diem. Tā tad jākonstatē, ka zemkopis šinī gadā ir
no lauka novācis vairāk, raža ir devusi lielāku bi-
rumu, bet pateicoties cenu krišanai tomēr šī gada
ienākumi viņam ir izpalikusi. Tādēļ zemkopis, ne-
skatoties uz diezgan labo gada ražu, atrodas neap-
skaužamā stāvoklī. Beidzamos mēnešos tomēr
manāms, ka apstākļi it kā sāk uzlaboties saimnie-
ciskā ziņā. Domājams, ka tas stāv sakarā ar to, ka
iekultie graudi zemo cenu dēļ tiek izmantoti lop-
barībai un caur to mums rodas lielākā vairumā
sviests un gaļa, kuru mēs varam pārdot pasaules
tirgū. Šinī gadā sviesta raža, salīdzinot ar iepriek-
šējo, kā mēs zinām, ir kāpusi. Tas sviesta dau-
dzums, kuru esam varējuši tekošā gadā eksportēt
uz ārzemēm, ir gandrīz dubultojies. Tāpat zinām,
ka gaļas izvedumi ir vēl vairāk kā dubultojušies.
Tas dod iespēju zemkopjiem daudz maz vieglāki
uzelpot, lai gan izredzes no sākuma bija sliktas un
cerams, ka sviesta un gaļas izvedums tuvākā nā-
kotnē stipri palielināsies. Kas attiecas uz citiem
produktiem, kurus mēs nākotnē varētu lielākā vai-
rumā eksportēt, uz koku materiāliem, piemēram,
jāsaka, ka ari te cerības pastāv tādas, ka šo mate-
riālu priekš izvešanas uz ārzemēm tekošā gadā bus
vairāk, nekā bij pagājušā gadā. Izskaidrojas tas ar
to, ka šī gada ziema bij diezgan gara un bij iespē-
jams lielākā vairumā sagatavot šo koka materiālu
priekš izvešanas uz ārzemēm. Tā tad ari cits po-
stenis sola' mums nākotnē labākas izredzes, nekā
tas bij tekošā gadā. Tās ir tās_ labā_s cerības, kuras
mums ir izredzē priekš tuvākās nākotnes. Ir ari
šis un tas darīts priekš tam, lai mūsu eksportu pa-
vairotu un lai imports samazinātos. Mēs atcera-
mies, ka tikai dažas nedēļas atpakaļ pieņēmām jau-
nas muitas likmes, kuras katrā ziņā importu_ sama-
zinās un ja imports mūsu zemē tiks samazināts, tad
saprotams mūsu tirdzniecības bilancē caur to paliks
labvēlīgāka. Importam samazinoties, ir cerība, ka
mūsu fabrikas ražīgāki strādās, nekā līdz šim tas ir
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noticis, un aizpildīs to robu, vismaz pa daļai, kurš
caur importa samazināšanu ir cēlies.

Ari Latvijas banka no savas puses ir spērusi
soļus, lai vairotu eksportu un sašaurinātu importu.
Tas, ko Latvijas banka ir šinī ziņā darījusi, attiecas
uz eksporta labvēlīgāku kreditēšanu, kā līdz šim
un uz importa kreditēšanas sašaurināšanu. Ari tas
zināmu iespaidu atstās un ir domājams, ka caur to
mēs eksportu varēsim paveicināt un importu sa-
šaurināt. Varbūt, ka tas, kas līdz šim ir darīts
eksporta veicināšanai, nav vēl pietiekoši, ka vaja-
dzētu darīt vairāk. Latvijas banka kreditē eksportu
uz 3 līdz 4 mēnešiem, kamēr Vācija uz 5 līdz 6,
pat līdz 9 mēnešiem, Zviedrija līdz 6 gadiem, un
Anglija kreditē savu eksportu par ļoti lētiem pro-
centiem pat līdz 12 gadiem. Ja mēs te varētu nākt
vairāk eksportam pretim un viņu kreditēt uz 5 līdz
6 mēnešiem, tas, domājams, labi vien paceltu mūsu
eksportu. Kopā saņemot sacīto, jāizsaka cerība,
ka saimnieciskie apstākļi nākamā gadā ja ne daudz,
tad zināmā mērā tomēr uzlabosies. Tas dod ce-
rību uz to, ka budžets, kurš tagad iesniegts Saeimā,
attaisnosies. Jaunais budžets uzrāda ienākumus un
izdevumus par 165.927.276 latu. Viņš ir lielāks par
izgājušā gada budžetu apmēram par 5 miljoni latu.
Valdības iesniegtais budžets bija apmēram tāds pat,
kā izgājušā gada budžets. Tie 5 miljoni, par cik
daudz apmēram šī gada budžets lielāks par izgājušā
gada budžetu, pielikti klāt budžeta komisijā. Izgā-
jušā gadā budžeta komisija pacēla no valdības
iesniegto budžetu par vairāk kā 13 miljoniem latu.
Izgājušā gada budžets tādos apmēros, kā viņš tika
pieņemts, laikam gan izpildīsies. Pēc tām ziņām,
kādas mums budžeta komisijā šodien sniedza finansu
ministrijas priekšstāvis, iznāk, ka šī gada budžets
noslēgsies apmēram ar 3 miljoniem latu iztrūkuma.
Vai šis iztrūkums būs lielāks, par to jāšaubās.
Formāli ņemot, jādomā, ka izgājušā gada budžetu
sabalansēs tā, ka viņš iztrūkumu neuzrādīs, kaut gan
faktiski, ir domājams, apmēram 3 miljoni latu liels
iztrūkums būs. Labvēlīgākais budžets mūsu valsts
pastāvēšanas laikā bijis 1924./25. gada budžets; šis
budžets ir uzrādījis ienākumu pārsniegumu par izde-
vumiem vairāk kā par 17 miljoniem latu. Izgājušā
gadā, mēs redzam, apstākļi ir bijuši daudz ļaunāki.
Nākamā gada budžets pārsniedz šī gada budžetu
par 5 miljoniem latu un ja mēs pieņemtu, ka izgā-
jušais budžeta gads ir noslēgts ar 3 miljoni latu iz-
trūkuma, tad nākamam budžetam vajadzētu dot 8
miljoni latu vairāk, nekā izgājušā gada budžets ir
devis. Un šie ienākumi cerams būs, jo kad mēs
apskatīsim mūsu saimniecisko stāvokli, tad saim-
nieciskā stāvoklī paredzami zināmi uzlabojumi,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tā kā par 5% budžeta
ienākumi samērā ar iepriekšējo gadu pieaugs. At-
tiecībā uz atsevišķiem skaitļiem varētu aizrādīt
sekošo. Vispirms apskatīsim valsts ieņēmumus.
Ieņēmumu budžetā kā 1. posms ir paredzēti no-
dokļi; nodokļi ir paredzēti nākamā budžeta
90.326.500 latu. Izgājušā budžetā bijis paredzēts
91.742.550 latu, tā tad ir bijis paredzēts vairāk, neka
paredzēts nākamā gada budžetā,_ un 1924./25. gada
budžetā pēc viņa izpildījuma ienācis no nodokļiem
pavisam 90.905.560 lati. Tā tad redzat,_ ka šī gada
suma, kura ir ienesta no nodokļiem ienākumos, ne-
pārsniedz 1924./25. gada budžeta izpildījumu un ir
zemāka par izgājušā gada budžetā paredzēto sumu.
Nodokļi sastāda no visiem ienākumiem 54,44%, tā
tad lielākā puse no visiem valsts ienākumiem krīt
uz nodokļiem. Palielināti samērā ar izgājušā gada
budžetu ir šādi nodokļi: ienākuma nodoklis apmē-
ram par pusmiljonu latu, naudas kapitālu nodoklis

apmēram par 150.000 latiem. Nekustamās mantas
nodoklis palicis apmēram tāds pat, kāds viņš bijis
izgājušā gada budžetā. Vēl palielinājies ir
mantojumu un dāvinājumu nodoklis par 100.000
latiem, tirdzniecības un rūpniecības nodokļi apmē-
ram par 150.000 latiem. Stiprāk ir vairojies zīmog-
nodoklis, kurš 7.750.000 latu vietā ir paredzēts 10
miljonu latu liels. Tā tad te paredzēts pieaugums
par 2.250.000 latiem, kas izskaidrojas ar to, ka pa-
redzēts pacelt zīmognodokli. Ja attiecīgo likumu
pieņems, tad cerams no zīmognodokļa paredzētās
sumas ari patiešām ienāks. Apdrošināšanas nodokļi
ari palielinājušies vairāk kā par 100.000 latiem. Mui-
tas nodokļi turpretim samazinājušies un izgājušā
gada 54.260.000 latu vietā tekošā gada budžetā no
muitas nodokļiem, paredzēti tikai 51.076.000 latu.
Tā tad te mēs redzajn sašaurinājumu par apmēram
3.200.000 latiem. Akcizes tāpat ir sašaurinājušās no
17.380.000 latiem uz 16.070.000 latiem. Te sašauri-
nājums iztaisa vairāk ka 1.300.000 latu. Kāpēc pa-
redzēts, ka ienākumi no akcizēm sašaurināsies, tas
liekas visiem ir skaidrs. Mūsu atturības likums ir
stipri samazinājis alus patēriņu, kamēr šņabja pa-
tēriņš gandrīz nemaz nav sašaurinājies. Patentu
nodokļi ari sašaurinājušies vairāk kā par 100.000
latiem. Tāda ir aina par mūsu nodokļiem, kuri visā
visumā, salīdzinot ar izgājušo gadu, samazinājušies.
Nodevas un citas atlīdzības sastāda otro posmu
mūsu ieņēmumos. Nodevas un citas atlīdzības ir
augušas. Iepriekšējā gadā bij paredzēti 8.878.604
lati, bet jaunajā budžetā paredzēti 10.957.713 lati.
Te mēs redzam pieaugumu gandrīz par 2.100.000
latu. Stipri palielinātas konsulārās nodevas, kas
kāpušas no Ls 564.000 uz Ls 971.000. Pasu un uz-
turēšanās apliecības uzrāda pieaugumu gandrīz par
Ls 700.000. Tiesu nodevas pieaugušas gandrīz par
Ls 150.000. Stipri palielinātas rakstu nodevas, kas
pagājušā gadā bija Ls 181.000, nākamā gadā tur-
pretim paredzētas Ls 1.275.360. Tas izskaidrojams
ar to, ka šīs nodevas projektēts palielināt. Sama-
zinājušās ir muitas nodevas no vairāk kā Ls 1.057.000
uz Ls 825.400. Tirdzniecības un rūpniecības node-
vas palikušas gandrīz uz vietas. Nedaudz cēlušās
ostu un iekšējās satiksmes nodevas. Samazinājušās
eksporta-importa kontroles nodevas no Ls 212.700
uz Ls 50.000. Te gluži vienkārši gribēts veicināt
mūsu eksportu

^
vienkāršojot dažādas formalitātes,

lai novērstu šķēršļus, kas šinī nozarē varētu celties.
Dažādas nodevas un dažādas atlīdzības palikušas
apmēram iepriekšējā gada apmēros. Samērā ar
iepriekšējo gadu nodevas un citas atlīdzības, kā jau
teicu, palielinājušas ienākumus stiprā mērā.

Valsts monopoli uzrāda ienākumu samazināša-
nos: spirta un degvīna monopols par 1.600.000 la-
tiem un linu monopols par 2.000.000 latu. No pagā-
jušā gada budžetā paredzētiem Ls 450.000 ienāku-
miem no linu monopola radies iztrūkums Ls 500.000.
Tā tad linu monopols nav devis pagājušā gada bu-
džetā to, kas bija budžetā uzņemts. Jaunā budžetā
paredzēts ieņemt no linu monopola Ls 250.000. Šo
sumu nevar saukt par tādu, kas būtu it kā linu ra-
žotāju aplikšana ar nodokli. Šinī sumā ietilpst
tikai linu monopola izvešanai vajadzīgo sumu pro-
centi un linu monopola izvešanas izdevumi. Te
nevarētu vairs teikt, ka šinī sumā būtu iekšā kāda
peļņa, vismaz kaut cik sajūtamā apmērā no linu
ražotājiem valstij par labu. Pasta, telegrāfa un tele-
fona ienākumi paredzēti par 400.000 latiem lielāki kā
gadu iepriekš. Tā tad visā visumā no spirta mo-
nopola, linu monopola, pasta, telegrāfa un teleona
paredzams ieņemt 29.026.016 latus, kamēr izgājušā
gada budžetā bija paredzēts ieņemt 32.021.288 latus.

r
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Procentuāli šie ienākumi būtu no 19,9%_ izgājuša
gadā krituši uz 17,5% tekošā gadā. Ieņēmumi no
valsts mežiem, valsts zemēm, ūdeņiem un ēkām
uzrāda stipru pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu. Šajos ieņēmumos ietilpst valsts meži, no ku-
riem izgājušā gadā bija paredzēts ieņemt 12.804.050
latus. Šogad turpretim paredzēts ieņemt no valsts
mežiem 18.641.596 latus. Tā tad šis postenis ir pa-
lielināts gandrīz par 50%. Patiesībā sakot, šis
postenis ir visapšaubāmākais jaunā valsts budžetā.
Šis postenis izgājušā gada budžetā bij paredzēts
12.804.050 latu liels un tie paši neienāca. Tā tad
ja sagaidāms iztrūkums nākamā gada budžetā,
tad tas ir sagaidāms visdrīzāk šinī postenī. Tomēr
ņemot vērā šī gada labvēlīgo ziemu, cerēsim, ka,
varbūt, ari šis postenis sevi attaisnos. Valsts ze-
mes un ēkas uzrāda apmēram tos pašus ieņēmumus,
kādi bija paredzēti pagājušā gada budžetā. Viss šis
ieņēmumu posms no 14.732.693 latiem ir pacēlies uz
20.651.009 latiem, jeb procentuāli ņemot no 9,15%
uz 12,44%. Valsts uzņēmumi kā — dzelzceļi, rūp-
niecības uzņēmumi, tirdzniecības uzņēmumi, lauk-
saimniecības uzņēmumi un dažādi uzņēmumi — uz-
rāda pieaugumu no 3.913.101 latu izgājušā gada bu-
džeta uz 4.740.551 latu jaunā budžetā, procentos rē-
ķinot, no 2,43% uz 2,85 %. Te lielāku pieaugumu pa-
redz no dzelzceļiem — 750.000 latu apmērā. Tā
kā kustība uz dzelzceļiem pieaug, tad cerams, ka
šis postenis attaisnosies. Valsts kredītiestāžu un
kapitālu peļņa uzrāda diezgan ievērojamu pieau-
gumu, no 3.854.052 latiem uz 5.717.481 latiem, vai
no 2,39% uz 3,45%. Valsts aktivu realizāciju uz-
rāda pieaugumu no Ls 1.900.000 uz Ls 2.400.000, tas
iztaisa gandrīz pusmiljona latu pieaugumu. No
valsts aizņēmumiem paredzēts ļoti mazs ieņēmums,
jo ārējos aizņēmumus nav paredzēts noslēgt. Da-
žādi ieņēmumi palielinājušies apmēram no 1.700.000
latiem uz 2.100.000 latiem, t. i. par apmēram 400.000
latiem, vai no 1,06% uz 1,27%. Kopsumā ieņēmumi
sastāda 165.927.276 latus pret 160.949.256 latiem iz-
gājuša gada. Sakara ar ieņēmumiem sastādīts izde-
vumu budžets, kurš uzrāda kopsumā to pašu skaitli,
kādu uzrāda ieņēmumi.

Izdevumi mūsu budžetā ir grupēti pēc grupām
un vietām. Pirmā grupa uzrāda augstākās valsts
iestādes, kurās ietilpst Valsts Prezidents, Saeima,
ministru kabinets un valsts kontrole. Visiem šiem
iestādījumiem kopā paredzēti nākamā budžeta
gadā 2.630.654 lati pret 2.364.469 latiem iepriekšējā
gada budžetā. Izdevumi apmēram tie paši, kuri bi-
juši iepriekšējā budžetā. Tie palielinājumi, kuri pa-
redzēti budžetā, izsaukti ar attiecīgo algu paaugsti-
nāšanu.

Otrās grupas izdevumos ir ārlietas, kuras nā-
kamā gadā prasīs 2.348.945 latus pret 2.061.010 la-
tiem izgājušā gadā. Ari te pieaugums ir niecīgs.

Iekšējā drošība prasīs 8.434.272 latus pret
8.194.539 latiem iepriekšējā budžetā. Ari tur pārgro-
zījumi ir visai niecīgi,

Tiesas un cietumi dabū apmērām to pašu, ko
gadu iepriekš — 5.646.813 latus pret 5.346.894 latiem.

Lielāku pārgrozību mēs redzam pie piektās gru-
pas, kurā ietilpst izglītība. Izglītībai gadu iepriekš
ir bijis paredzēts 17.949.961 lats, kas iztaisījis
11,15%, kamēr šogad izglītībai paredzēti 19.841.377
lati, kas iztaisa no visa budžeta 11,96%. Te nu jā-
saka, ka gandrīz uz visiem posteņiem, kuri ieiet iz-
glītības grupā ir paredzēti palielinājumi. Tā mēs
redzam, ka augstskolas dabū par 0,4 miljoniem vai-
rāk, kā iepriekš, vidusskolas pusmiljonu latu vairāk
un pamatskolas gandrīz vienu miljonu latu vairāk.

Pabalstus izglītības veicināšanai dabū gandrīz
200.000 latus vairāk kā gadu iepriekš. Samazināju-
šās ir sumas ārpusskolas izglītībai par 0,25 miljoniem
latu. Visā visumā mēs redzam, ka izglītības grupas
izdevumi ir diezgan stipri palielinājušies pret ie-
priekšējā gada izdevumiem. Tāpat stipru palielinā-
jumu mēs redzam pie sestās grupas, t. i. pie sociālās
apgādības un darba aizsardzības grupas, priekš ku-
ras izgājušā gadā izdoti 9.554.270 lati jeb 5,94% no
visiem izdevumiem, kamēr jaunā budžetā šai grupai
paredzēti 12.874.717 lati, jeb 7,75%. Pieaugums
krīt galvenā kārtā uz pensijām, kuras augušas no
3.130.000 latiem uz 4.325.000 latiem. Pabalsti auguši
no 1.463.000 uz 2.038.000 latiem. Piemaksas slimo ka-
sēm augušas no 2.752.000 uz 3.072.000 latiem, valsts
darbinieku ārstēšana no 556.000 uz 1.379.000 latiem.
Tie ir tie galvenie posteņi, kuri uzrāda stiprāku pie-
augumu sestās grupas izdevumos. Nelielu pieau-
gumu uzrāda sociālo lietu centrālās iestādes un darba
inspekcija, kur ir pieaugums par pāris desmit tūksto-
šiem, bezdarbnieku apgādāšanai pieaugums par
25.000 latiem un patversmēm, neredzīgo institūtam
pieaugums tikai apmēram par 10.000 latiem. Šī ir tā
grupa, kura jaunā budžetā uzrāda visstiprāko pie-
augumu. Bezdarba apkarošana, pensijas, pabalsti,
piemaksas slimo kasēm un valsts darbinieku ārstē-
šana prasa stiprus pieaugumus, bet viņi bāzējas uz
attiecīgiem likumiem, tā kā budžeta komisija te va-
rēja vienīgi pēc pastāvošiem likumiem pārkontrolēt,
cik uz šiem posteņiem izdevumu iznāk. Kamēr pa-
stāvēs attiecīgie likumi tādi, kādi viņi tagad ir, nav
domājams, ka kāds no šiem posteņiem varētu sama-
zināties. 7. grupa —? sanitārā uzraudzība un vese-
lība, uzrāda niecīgu izdevumu samazināšanos, par
kādiem 40.000 latiem, tā kā te palikuši gandrīz
tie paši pagājušā gada izdevumi. 8. grupa ?— saim-
niecisko nozaru uzraudzība un veicināšana — uz-
rāda zināmu pieaugumu, nevar teikt, ka visai stipru,
jo izgājušā gadā šī grupa dabūjusi 6.711.000 latus jeb
procentos — 4,17% no visa valsts budžeta, kamēr
šogad atvēlēts šai grupai 7.717.000 latu jeb procen-
tos — 4,75%. No šīs grupas izdevumiem lauksaim-
niecības, mežniecības un zvejniecības veicināšanai
atvēlēts par 600.000 latiem vairāk kā iepriekšējā gada
budžetā. Zemes ierīcības izdevumiem zīmēts ap-
mēram 150.000 vairāk kā izgājušā gada budžetā.
Rūpniecības un tirdzniecības nozaru uzraudzībai un
veicināšanai zīmēts apmēram 200.000 vairāk kā
iepriekšējā gadā;_ari kooperācijai pabalsts ir drusku
paaugstināts samēra ar izgājušo gadu. 9. grupa iz-
devumos — satiksmes ministrija, uzrāda stipru pie-
augumu. Kur izgājušā gada budžetā bij paredzēti
9.988.000 jeb 6,21%, tur šogad paredzēti 12.071.000
jeb 7,27%. Te ir it sevišķi palielinātas tās sumas,
kuras iet zemesceļu vajadzībām un zemes-
ceļu izkopšanai. Šis jautājums ir plaši deba-
tēts, tikai līdzekļu trūkuma dēļ šī suma nav atzīmēta
lielāka, neka mēs budžetā redzam. Tāpat ūdens-
ceļiem un ostām redzams pieaugums. Pieaugums
zīmējas vairāk attiecībā uz ostām. Ari te budžeta
komisija ir nākusi pretim, par cik viņai tas bijis ie-
spējams, lai mūsu ostas izkoptu un padarītu ērtas.
Pieaugums visā visumā par šo grupu ir pāri par 2
miljoniem latu. Valsts finanses uzrāda nelielu iz-
devumu pieaugumu. Pagājušā gada 4.606.000 latu
vietā nākošā gada budžetā paredzēti 4.650.000 lati.
Galvenā kārtā pieaugums izskaidrojas ar algu palie-
linājumu resorā un ari ar izdevumiem dažādu vērts-
papīru izgatavošanai. Valsts parādi uzrāda lielākus
izdevumus kā gadu iepriekš par 1 miljonu latu. Šinī
grupā ietilpst parādu nomaksa un ari procentu sa-
maksa par mūsu valsts parādiem. Kā galvenos
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mūsu parāda devējus_ varētu minēt Angliju un Zie-
meļamerikas savienotās valstis. XII. izdevumu gru-
pa — valsts kapitāla ieguldījumi ir sava ziņa ļoti
interesanta grupa mūsu valsts izdevumos. Valsts
kapitāla ieguldījumi sadalās aizdevumos, pamatka-
pitālos, rīcības kapitālos, ieguldījumos vērtspapīros,
ieguldījumos nekustamā mantā un ieguldījumos valsts
uzņēmumos. No šiem nosaukumiem mes redzam, ka
tie ir tādi izdevumi, kuri tiek taisīti priekš daudziem
gadiem uz priekšu, kuri netiek izsmelti_ viena gada,
bet kuri nesīs ienākumus ari daudzos nākošos gados
un no kuriem daudzi tieši atgriezīsies valsts kase
atpakaļ. Tā tad tie ir izdevumi, kuri sava ziņa_ iz-
taisa mūsu valsts budžeta zināmu rezervi. Ievēro-
jams ir tas, ka šī grupa ir ļoti prāva. Šīs grupas iz-
devumi izgājušā gada ir iztaisījuši 35.203.102 latusun
nākamā gada budžetā viņi ir ienesti gandrīz ar tādu
pat sumu, ar 35.316.258 latu, kas iztaisītu no visa
budžeta 21,29%. Ja šinī grupa_ ievestas tik _ lie-
las sumas, tad mēs redzam, ka mušu budžets visa vi-
sumā nestāv uz vājām kājām un mušu budžeta ap-
stākli nebūt nav tik vāji, ka to dažkārt viens otrs
iedomājas, jo tādas rezerves uzkrāšana, kādu mes
redzam šinī grupā un kura iztaisa_vairāk ka 21% no
visa valsts budžeta, ir tomēr jeverojams uzkrājums.
Ja mūsu budžets bez arkarteja_s piespiešanas, bez
aizņēmumiem no ārienes, var šādu grupu sevī iezī-
mēt, tad, man liekas, tas daudz ko saka_ mu_ su bu-
džetam par labu. Aizdevumiem, kas izgājuša gada
iztaisīja Ls 13.716.000. šogad atzīmēti Ls 15.310.000.
Šajos aizdevumos ietilpst valsts zemes bankas aiz-
devumi un ari vēl citi plašāki aizdevumi. Te mes
redzam, ka šī grupa, salīdzinot ar iepriekšēja gada
budžetu, pieaugusi gandrīz vai par Ls 1.500.000.
Dažādas pārvaldības iestādes — 13. grima —• uz-
rāda stipru izdevumu samazināšanos nākama bu-
džeta gadā salīdzinot to ar pagājušo gadu. Kur pa-
gājušā gadā šai grupai bij paredzēts Ls 1.430.000,
tur nākamā budžeta gadā tai paredzēts tikai
Ls 812.000. Vislielāko sašaurinājumu piedzīvojusi
dažādu izdevumu grupa, kas gadu iepriekš līdzi-
nājusies Ls 7.617.044, procentueli 4.73%. Šogad sai
erupai atzīmēts vairs tikai Ls 1.903.000 vai procen-
tueli 115%. Galvenā kārtā samazinājušies nepare-
dzēti izdevumi no Ls 7.084.044 uz Ls 1.570.000. Pē-
dējā grupa — apsardzība jauna budžeta dabu
Ls 45.710.000 pret Ls 45.265.000 iepriekšēja budžeta.
Pati suma pieaugusi oar apmēram nepilnu pusmil-
jonu latu. procentueli turpretim ta ir samazinājusies.
Kur pagāiušā gadā šai gruoai bij zjmeti 28.13%, tur
šoead tai zīmēti tikai 27,55%. Ta tad apsardzības
budžets ir audzis lēnāk neka valsts budžets _kop-
sumā. Kas attiecas uz budžeta_ izpildīšanos, ka jau
teicu tas izpildīsies labāk neka izpildījies tekoša
gada budžets. Kā jau teicu, tekoša gada budžeta
paredzams faktisks iztrūkums apmēram Ls 3.000.000
lielumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu lūdz deputāts Bīlmanis. Vārds de-
putātam Bīlmanim. _

F. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Priekša stāvo-
šais budžets, par kuru jau savu atsauksmi deva re-
ferents un kurš diezgan sīki un _pamatīgi tika iztir-
zāts budžeta komisijā un zināma mēra ievesti pār-
grozījumi tanī projekta, kādu iesniedza finansu mi-
nistrija resp. valdība. Šis budžets tomēr ir tāds, par
kuru sociāldemokrātija un sociāldemokrātiska
frakcija Saeimā nevar dot savu pozitīvo votejumu.
Budžets pēc savas sabalansēšanas, ka es jau ie-
priekšējos gados esmu uzsvēris, paliek arvien sava
attīstības virzienā par tādu budžetu, kas nes liela
mērā šķiru raksturu. Es esmu spiests šodien atkal

to pašu pastrīpot. Šķiru raksturs mušu budžeta iz-
veidojas arvien vairāk tāda virziena, ka pie viņa sa-
stādīšanas ienākumi galvenā _karta gulstas uz ne-
mantīgām šķirām, bet mantīgas šķiras_ atsvabinātas.
Es negribu pie šī sava definējuma tuvāk pakavēties,
pie tā mēs vēl atgriezīsimies pie gadījuma, piemē-
ram, pie finansu ministrijas budžeta apspriešanas,
bet tomēr pēc savas būtības šis motivs krīt svara,
pieejot pie budžeta vispārējas kritikas. Iesniegta
budžeta izdevumu kopsumā iztaisa 165.000.000 latu.
Šķirojot pēc kārtējā un ārkārtēja budžeta, uzkrīt tas,
ka mūsu grūtos saimnieciskos apstakļos,_pie maztu-
rīgās tautas, kur katram pilsonim _ir ļoti vajās maksā-
šanas spējas, tomēr visi ārkārtējie izdevumi tiek
segti no kārtējiem ienākumiem un ārkārtējie ienāku-
mi ir ļoti mazi. Ārkārtējie izdevumi ir 57.000.000
latu, kārtējie izdevumi — Ls 108.000.000. Ta tad
vairāk kā pusi no kārtējiem izdevumiem iztaisaar-
kārtējie izdevumi. Šī pazīme jau pietiekoši norada,
ka valsts izbūves darbs notiek ar mušu pašu_ spē-
kiem un galvenā kārtā no tiem avotiem, kuri nak no
strādniekiem, nemantīgiem pilsoņiem, rokpeļņiem.
Tā tad ārkārtējie izdevumi iztaisa 50% no kārtējiem
izdevumiem. Ārkārtējos izdevumos mes neredzam
posteņus, kuri izietu uz ražošanas pacelšanu, bet gan
tur ir posteni, kuri lielā mēra iziet neproduktivos iz-
devumos. Ieskatoties tuvāk izdevumu sumas. iekšē-
jai un ārējai apsardzībai kopsuma._ieskaitot iekšlietu
un kara ministrijas kārtējos un ārkārtējos izdevumus,
mēs redzam, ka šo izdevumu kopsumā ir stipri liela,
proti, 54,2 miljoni latu no 165 miljonu latu visa bu-
džeta kopsumas. Te jūs redzat, ko prasa mušu
iekšējā un ārējā aizsardzība. _ Ari šī nasta ir pārak
smaga uz mūsu pleciem un kā jus jaupec avižu in-
formācijas zināt, tad šinī ziņa Latvija ieņem vienu
no pirmām vietām. Stādot pretim šim lielam izdevu-
mu postenim mūsu izdevumus ražošana_s vajadzībām,
redzam, ka ražojošām vajadzībām pārak mazjttlici-
nām. Šie 54.2 miljoni latu sastāda vairāk neka 50%
no mūsu kārtējā izdevumu budžeta. Kartēja izde-
vumu budžetā, izglītības ministrijas budžeta pare-
dzētas samērā niecīgas izdevumu sumas. Izglītības
ministrijas izdevumi iztaisa tikai 16,2 miljoni Jātu,
no visu izdevumu kopsumas tas iztaisa apmēram
10%. Izglītības vajadzībām gan vel paredzēti lī-
dzekli zemkopības ministrijas un kredīta departa-
menta budžetos, bet kārtējos izdevumos tas izjaisa
tikai 10% no budžeta kopsumas. Šie salīdzinājumi
jau norāda, cik neproporcionālas attiecības uzbu-
vēts mūsu izdevumu budžets. Pats budžets pec sa-
vas būtības ir tāds, kurš prasa ārkārtīgi lielas su-
mas ierēdņu akām un ierēdņu atalgojumi ieņem
valsts budžetā stipri lielas sumas. Gribētos teikt,
ka mūsu valsts budžets viņa izpildījuma pēdējos ga-
dos nav atradis racionālāku saimniekošanas veidu ,
un viņa izpildīšana saistās ar tādu _valsts aparāta
darbību, kuru agrākos laikos Krievija apzīmēja par
birokrātisku. Šāda birokrātiska iekārta pastāv ari
mūsu pārvaldes aparāta un šinī virziena_ līdz šim lai-
kam nav nekas mēģināts darīt un. domājams, netiks
ātrāk darīts, kamēr pie budžeta izpildīšanas un sa-
stādīšanas nestāsies citi politiski speķi, kuriem bus
iespējams šinī virzienā kaut ko_ darīt. Mes dzirdē-
jām no referenta kunga, ka ienākumos budžets sevi
attaisnos, ka paredzētie posteņi nav pārspīlēti un
dzirdējām ari to, ka dažos posteņos nodokļu pie-
augums manāms. Tā tika minēts _ zīmognodoklis,
kurš palielinājies. Šisnodoklis, ka jus zināt, ir tāds,
kas aizkar visus iedzīvotājus, ka turīgos, tā neman-
tīgos. Visiem, kam ir darīšana ar tiesām, ar valsts
iestādēm, ir zīmogmarka jāpieliek un šis nodoklis jā-
samaksā. Šis nodoklis ir palielinājies.
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Referents atzīmēja, ka muitas nodoklis samazi-
nājies, bet šī piezīme krīt galvenam kārtām uz
eksporta muitām, uz importa muitām tas nav attie-
cināms. Ja šogad budžeta komisija ir paredzējusi
mazāku sumu kā pagājušā gadā, tad man gribētos
teikt, ka šis paredzējums varbūt nebūs īstens un pa-
reizs, bet gan piepildīsies tas fakts kā iepriekšējos
gados, kad šinī postenī paredzētie ienākumi arvien
izrādījušies lielāki, nekā budžetā paredzēti. Un šo-
gad budžetā paredzētie 54 vai 55 miljoni latu ieved-
muitas ari attaisnosies. Iztrūkums būs gan eksporta
muitā, bet šo iztrūkumu izlīdzinās palielinātie ienā-
kumi no tā likuma, ko augstais nams pieņēma, pār-
grozīt muitas tarifu un uzveļot iedzīvotājiem vēl
jaunu 400.000.000 rubļu nodokļu nastu. Neapšaubā-
mi ievedmuitas postenis vēl palielināsies. Varbūt
pirmos mēnešos tas neattaisnosies, bet uz gada bei-
gām tas izlīdzināsies, un tāpēc ari tā skepse, ar kuru
šeit referenta kungs piegāja, nav vietā, un ieved-
muitas postenis būs tas, kurš izlīdzinās varbūtējo iz-
trūkumu citos posteņos. Referents minēja tālāk, ka
mantas nodoklis, nekustama īpašuma nodoklis pa-
liek tanīs pašās sumās kā iepriekšējā gadā. Es gri-
bētu jautāt, vai tas ir pamatots, ka tiešie nodokļi:
nodoklis no mantas, no kapitāla, no uzņēmumiem pa-
liek tanīs pašās sumās kā iepriekšējos gados? Tur-
pretim saimnieciskā dzīvē konstatējams pretējs vir-
ziens. Rūpniecības ražošana pēc statistiskās pār-
valdes ziņām 1923.124. gadā pieaugusi no Ls 240
miljoniem latu uz 260 miljoniem. Tāpat lauksaim-
niecības ražojumu kopvērtība lielā mērā kāpusi uz
augšu. Tā tad laba parādība, par kuru jāpriecājas,
ka ražošana tikpat rūpniecībā, kā zemkopība uzra-
da zināmu attīstības gaitu. Pēc statistiskās pārval-
des pēdējiem publicētiem datiem Latvijas lauksaim-
niecības galvenos ražojumos, rudzos, kviešos, mie-
žos, linos, kartupeļos, bijusi kopvērtība 276 miljoni
latu. Tas bezmaz līdzinājās tai sumai, ko ražo rūp-
niecība, izņemot lopkopības ražojumus. Lauksaim-
niecība savā attīstībā uzrāda lielā mērā pieaugumu.
Tā tad ražība vairojas un ne tikai ražība vairojas, bet
ari manta, kapitāli valstī vairojas lielā mērā. Se-
višķi gribu aizrādīt uz vienu parādību. Ja mēģinātu
aprēķināt nodokļu nastas no katras atsevišķas šķi-
ras, no katra atsevišķa saimniecības nogrupējuma
valstī, tad atklātos ļoti interesants salīdzinājums. Ja
mēģinātu to kapitālu, kas atrodas nekustamu īpašu-
mu īpašnieku rokās, salīdzināt ar tiem nodokļiem,
ko viņi maksā valsts kasei un to_ kapitālu, kas atro-
das rūpniecības uzņēmumos, ar tam nodokļu nastām,
ko rūpnieki maksā valsts kasei un ierēdņu kapitālu
resp. viņu algas, kuri maksā valstij ienākuma no-
dokli, tad atrodam ļoti interesantas attiecības. Tie
kapitāli, kuri atrodas nekustamos īpašumos,_ maksa
valstij samērā niecīgu nodokli. Ja salīdzināsim to
nekustamo īpašumu vērtību, kuru finansu ministrija
1922. gadā aprēķināja ar tagadējo valsts_ nodokļu
nastu no nekustamiem īpašumiem, kas ienāk valsts
kasē, tad uz katriem tūkstots latiem īpašuma resp.
ari kapitāla valsts saņem vienu latu; turpretim tirdz-
niecībā ir jau citāds stāvoklis, jo tur no katriem 20
latiem maksās 1 latu un lauku nekustamos īpašumos
apmēram no 500 latiem vienu latu. Ja salīdzināsim
to nodokļu nastu, ko var aprēķināt muitas un akci-
zes veidā, ko samaksā katrs strādnieks, katrs pa-
tērētājs, tad redzēsim, ka no katriem desmit algas
rubļiem viens rublis jāmaksā valsts kasē. Tādu še-
mu mēs varam uzmest, ja mēs salīdzināsim atse-
višķās nodokļu grupas, kuras maksā pilsoņi, salīdzi-
not ar tām vērtībām, ko finansu ministrija bija ap-
rēķinājusi 1922. gadā. Ņemot vērtības, kādas atro-
das šo pašu kategoriju pilsoņu rīcībā tagad, mēs

redzēsim, ka viņu nodokļu nastas būs vēl nesalīdzi-
nāmi mazākas. Mums ir zināms, ka nekustamu īpa-
šumu vērtība Rīgā samērā ar 1921. gadu pieaugusi
daudzkārtīgi; tas pats ari provinces pilsētās — ari '
tur šīs vērtības būs pieaugušas ievērojamos apmē-
ros; bet ienākumi no mantas, no īpašumiem, tie pēc
referenta konstatējuma un pēc budžeta atzīmēm pa-
likuši tie paši. Vēl tālāk, referents varēja pašķirstīt
šinī grāmatā nākošo, 151. lapas pusi, kur minēts par
lauksaimniecības nodokļiem, kurus maksā lauksaim-
nieki. Tur konstatēts, ka sākot no 1923. gada ienā-
kuma nodoklis pakāpeniski gājis uz leju. 1923. ga-
dā — 20,12% ; 1924. gadā — 18,3% un 1925. gadā —
17,9%. Turpretim ražība tai pašai iedzīvotāju šķi-
rai pēc šīs pašas grāmatiņas, pieaugusi kopvērtībā,
viņu īpašumu vērtība tāpat cēlusies, tomēr nodokļi
attiecībā pret valsti ir gājuši uz leju. Mēs atzī-
mējām to, ka šī politika, kāda izpaužas mūsu no-
dokļu sistēmā, ir vērsta par labu tam, lai kapitālu
pēc iespējas atbrīvotu no nodokļiem. Es gribētu pat
teikt, lai kapitālam piemaksātu klāt. Kungi, es gri-
bētu vēlkonstatēt to faktu, ka mūsu finansu politika
piemaksā klāt ne tikai Latvijas kapitālistiem, bet ari
lielā mērā ārzemju kapitālistiem. Atļaujat man pie-
vest tikai dažus piemērus. Jūs paši jau būsat lasī-
juši «Ekonomista" 7. numurā pārskatu par ārējo
tirdzniecību un tāpat ari par maksāšanas bilanci, kas
uzskatāmi kā oficiāli ziņojumi. Ko mēs tur konsta-
tējam? Mēs konstatējam to, ka mūsu akciju banku
pamatkapitālos 51,4% ir ārzemju kapitālu. Tā tad
akciju bankas visā visumā jau pieder ārzemniekiem.
Pārvalde, protams, pēc pastāvošā likuma ir latviešu
rokās, bet pēc būtības šīs bankas ir ārzemnieku ro-
kās. Protams, ka ārzemju ieguldītie kapitāli šeit
reflektē uz varbūtējo peļņu, kura ari nenoliedzami
vienā otrā gadījumā ir diezgan ievērojama. Ja mēs
analizējam mūsu privāto kredītiestāžu bilances un
attiecības pret Latvijas banku, kā ari rediskonta
posteņus Latvijas bankā, tad mēs esam spiesti kon-
statēt, ka procentu sumas. ko privātās akciju bankas
iegūst uz procentu starpību., ir stipri ievērojamas.
Tās ir diezgan lielas sumas. Tas attiecas uz bankām,
kuras bauda rediskontu Latvijas bankā, kuras dar-
bojas ārzemju kapitāli un kuras izmanto šo pārak
lielo procentu starpību. Bez šaubām, šinī gadījumā
finansu ministrija caur Latvijas banku piemaksā ār-
zemju kapitālam ārkārtīgi lielu peļņu. Mēs jau esam
bijuši spiesti konstatēt, ka taisni vairākums Saeimā
un ari iepriekšējās Saeimas sastāvs, atbalstīdams
galvenā kārtā privāto ierosmi un privatveikalnie-
ciskos principus, sekmējot tos ar visu krūtisavā po-
litikā, ir aizmirsis valsts intereses un parak_ daudz
izcēlis privātās intereses. Mēs esam paši kājām mī-
dījuši valsts intereses, valsts pasākumus un esam rī-
kojušies pārāk plaši, attiecībā _pret privato_ veikal-
niecismu ne tikai tanī virzienā, kas sekmētu pro-
dukciju, bet gan importu un vidutājības lomu. Ja
savā laikā Latvijas pastāvēšanas pirmos gados uz-
stājās pret to, ka saistītu ārzemju kapitālus privāt-
banku operācijām un pieturējās pie ieskata, ielaist
ārzemju kapitālus tikai ražošanas nozarēs, tad tagad
šis princips jausen ir samīts kājām un mēs esam pie-
laiduši ārzemju kapitālu iepludināšanu privātbanku
operācijās, bet nevis ražošanas nozaru pacelšanai,
pie kam valsts pasākumi ir lielā mērā aizmirsti. Ana-
lizējot tuvāk Latvijas bankas kontu stāvokli, mums
tiešām jāteic, ka Latvijas banka Latvijas saimnie-
ciskās dzīves noteikšanā ir lielāks faktors nekā mū-
su valsts budžets. Ar valsts budžetu Latvijas saim-
niecisko dzīvi mēs, varbūt, negribam tik daudz, cik
Latvijas banka, jo Latvijas bankas aizdevumu port-
feļa sumas līdzinājās 5 miljardiem latu, pat vairāk



61 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 1. sēde 1926. gada 20. aprilī. 62
^

un Latvijas bankas aizdevumu portfeļa saturs nebūt
nesastāv no ārzemju kapitāliem, bet galvenā kārtā
no mušu pašu iedzīvotāju līdzekļiem, citiem vārdiem,
no valsts līdzekļiem, no kuru nogrupēšanas, bez šau-
bam. atkarajas ļoti daudz. Ja salīdzinām kaut pāris
piemērus, tad redzam, ka Latvijas banka lielā mērā
kreditējusi cukura importu, kreditējusi tirdzniecības
firmas, izveidojusi mākslīgi dažādas nacionālas ak-
ciju sabiedrības un nacionālas bankas, kurās gan ir
50% ārzemju kapitāla, tā tad ir izlietojusi šos savus
līdzekļus ne ražošanas pacelšanai, bet gan vidutājī-
bai, tirdzniecības un vieglas peļņas iegūšanas nolū-
kiem. Latvijas bankas resp. valsts krediti un valsts
līdzekļi veicinājuši vidutājību un nav ķērušies pie
ratžošanas _ veicināšanas. Galvenam kārtām kredi-
tētas dažādas importieru firmas, bet nevis plašākos
apmēros rūpniecība, izņemot, varbūt, sīko elementā-
ro rūpniecību, kurai nav sevišķa pamata, kura nevar
attaisnot savu pastāvēšanu, nevar dot valstij lī-
dzekļus, kas paceltu tās labklājību. Tieši ražošanas
funkcijas Latvijas bankas krediti nav stiprinājuši.
Es vēl gribētu uzsvērt to, ko mēs esam teikuši, ko
nozīmē tik plaša kreditu piešķiršana privātai inicia-
tivei pie tik labvēlīgiem apstākļiem, pie tik lielas
procentu diferences, kā tas tagad ir. Tas nozīmē,
ka Latvijas banka piešķir šai privātai iniciativei 6—7
miljonus latu atvieglojuma procentu diferences veidā.
Šis atvieglinājums lielākā daļā krīt uz tirdzniecību,
uz tām firmām, kuras stāv tuvāk Latvijas bankai.
Šie6—7 miljoni latu ir vismaz līdzīgas, daudzos ga-
dījumos pat lielākas par tām nodokļu nastām, kurus
nes finansētās firmas, ar valsts vidutājību fundētie
pasākumi valstij par labu. Tāpēc man gribētos teikt,
ka ar valsts nepareizo finansielo politiku mēs esam
veicinājuši lieka vidutājības aparāta nodibināšanos,
un maz vērības esam piegriezuši ražojošiem fakto-
riem valstī. Tā piemēram šogad pie valsts pasūtī-
jumu izdošanas satiksmes ministrija atradās diezgan
neveiklā stāvoklī, no kura tā vēl nav izgājusi. Sa-
tiksmes ministrijai vajadzēja izdot dzelzceļa sliežu,
kabu un bultu pasūtījumu, un, lūk, satiksmes mini-
striia nespēja šķirt kabas un bultas no sliedēm. Iz-
rādās, ka mūsu apstākļos pat vienkāršas kabas un
bultas nespēiam ražot, kaut gan šis pasūtījums gro-
zās ap vairāk desmitiem miljoniem rubļu. Daudziem
privātiem pasākumiem ir attiecīga iekārta izveidota
ar valsts kredita palīdzību, bet valsts dzelzceļu
virsvaldes darbnīcām Daugavpilī un Liepājas kara
ostas darbnīcām attiecīgo kreditu nav bijis, lai uz-
stādītu tik vienkāršu ražošanas iekārtu, kāda vaja-
dzīga kabu ražošanai. Ar pāris automātiem būtu
bijis iespējams ražot vajadzīgo daudzumu kabu. Šai
vajadzībai, lūk, trūkst valsts budžetā sumu un ari
Latvijas bankas kreditu. (Starpsauciens.)_ Latvijas
banka pēc statūtiem to nevarot. Šīs iespējas atrisi-
nājums pieder finansu ministra kungam un man
šķiet, ka viņam vajadzētu vismazšim virziena at-
rast iespēju grozīt šo nenormālo stāvokli: tagad var
rasties 2 vai 3 konkurenti, kuri uzstādīs attiecīgu
aparātu, ieguldīs no valsts aizņemtos 3 vai_4 miljo-
nus katrs, lai veiktu elementāro darbu, kāds būtu
jāveic pašai valstij. Beidzot pati satiksmes mini-
strija uzstādīs šādus aparātus. Tas ir ļoti ieprieci-
noši, ka pat resors papildina savas darbnīcas, lai
apkalpotu savas vajadzības. Bet rezul_tata_ privātos
uzņēmumos ieguldītie līdzekļi un uzstādīta iekārta
paliks bez darba. Es negribu pievest daudz tādus
piemērus, bet visi šie kuriozie piemēri pierada to, ka
labā roka finansu ministrijā un mušu valstī nezin, ko
kreisā dara. Tā piemēram mēs bijām spiesti ienkot
to nelaimīgo gulšņu mērcētavu, kuru sakām uzbūvēt
ar valsts līdzekļiem, un, nezin, kāpēc vēlāk atdevām
privātās rokās. Mēs tagad paaugstināsim muitu uz

kreozotu, un tāpēc firma varēs prasīt pielikumus pie
sava darba. Es gribētu pastrīpot to, ka valstij pašai
jāveic savi uzdevumi un visur tur, kur tas nesaistās
ar techniskiem sarežģījumiem
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tirgus ar valsts pašas pieprasījumiem, tur tik ele-
mentārās lietās nepieciešams naudu atlicināt. Nupat
mēs lasām avizēs, ka vagonu pasūtīšana nodota di-
vām firmām, Feniksam 15 vagoni, bet Liepājas kara
ostas darbnīcām 6 vagoni. Te aizmirstam, ka dodot
vienu un to pašu darbu divām iestādēm, mums nākas
atkal divus aparātus uzstādīt un uzstādīt divus apa-
rātus bez šaubām nozīme to, ka dubultīgi kapitāli
jāiegulda. Ieguldīt kapitālu aparāta uzstādīšanai
tikai priekš 6 vagoniem, nozīme amortizēt viņu viena
vai divos gados, jo vēlāk, varbūt, nebūs iespējams
pasūtījumus dabūt. Šķiet, ka pilnīgi nepareizi irtas,
ka mēs esam veicinājuši to, ka vagonu ražošana iz-
veidojas divas fabrikas, un varam but pilnīgi pārlie-
cināti par to, ja valsts iestādes būtu mēģinājušas ie-
guldīt kapitālu ne Feniksa, bet valsts pastāvošas
darbnīcās, tad šis darbs būtu izdevīgāki izvests un
varētu ražot lētāk, jo šim gadījuma valsts ir vienī-
gais darba devējs. Es negribu sīkāki pakavēties pje
šiem kurioziem, kuri izskaidrojami _ ar to, ka mes
pārāk esam izgājuši uz privātas rūpniecības veici-
nāšanu, ar nemākulīgopolitiku, ko mušu pilsoniskais
vairākums piekopis, sākot no 1921. gada, kad par
katru cenu visu ko mēģināja atdot privātam veika-
lam. Te ir kļūda, ka pārak maz iniciatives pie valsts
aparāta izveidošanas pielikts, bet viss atstats privā-
tai iniciativei, un šī privāta veikalnieciska politika
aizgājusi tik tālu, ka mēs esam aizmirsuši to, kas ir
tiešs valsts pienākums un uzdevums. Mes apsprie-
žam šogad, kā redzams, mušu valsts budžetu ar
mierīgu prātu, un ari budžeta komisijaesam pie lie-
tas piegājuši, kā techniski darbinieki, kas zīmējas uz
sociāldemokrātiem, tad viņi ir apzinājušies, ka viņi
nevarēs sadabūt balsu vairākumu saviem_ projektiem
un tāpēc viņi bija spiesti līdzi iet. Augsta nama ple-
nārsēdē mēs apspriežam valsts budžetu bez kaut
kādām kaislībām, bez kādas sevišķas intereses, bez
tālākas perspektives no šīs politikas, itin ka nekas
nebūtu bijis un noticis, neprasot, kur iet mušu saim-
nieciskā dzīve, pa kādiem ceļiem viņa izkārtojama.
Kritērijs mums palicis mājas. Vai mūsu saimnie-
ciskie apstākļi jau ir tik stabili, ir tik tālu izveidoju-
šies, tik tālu nobrieduši, ka tiešam mums vairs nav
jārunā par tālākām izredzēm. Man šķiet, ja tas ta
ir, ka mēs par to vairs _ nedomājam, tad
mēs esam mūsu saimniecība palikuši pārak
konservatīvi un nedzīvojam rītdienai. _Es ce-
ru, ka, varbūt, šinī sēde tiks ierosināti šādi
vai citādi priekšlikumi. Es neturu par vaja-
dzīgu visā visumā nākt ar ierosinajuņiiem šinī vir-
zienā. Man šķiet, ka par to ir jārunā un aiz seko-
šiem motiviem. Tiešam, tagadējais stāvoklis runa
tikai vienu, proti, ka mušu saimnieciskais stāvoklis ir
ļoti nopietns. Runājot ar zemnieku savienības un
finansu ministrijas skeptiskiemziņojumiem un infor-
mācijām presē, mēs nepārspīlēti varam teikt, pec
jūsu vārdiem, pēc jūsukritikas, pec jūsu novērtējuma,

ka jūs savā saimnieciska politika esat pienākuši pie
bankrota stāvokļa. Jūs paši konstatējat to, ka_ saim-
nieciskā dzīve neejot uz priekšu, jus visvairāk sū-
dzaties par lauksaimniecības krīzi, par to, ka_ ražo-
šana neatmaksājas, par ārkārtīgi grūtiem apstākļiem
un prasāt no valsts pec iespējas lielākus pabalstus,
no tās valsts, no kuras daudz pabalstu nav ko ņemt.
Tas pats jāsaka par rūpniecību. Jūmsnav cerību ari
uz rūpniecību, tā neko nevarot dot. Jūs gan runājat
par to, ka lauksaimniecība valsti izvedīs uz zaļa zara,
un tāpēc tā skepse, tā negatīvā kritika, kuru jūsu
prese un jūsu deputāti augstā namā izpauž, liecina,
ka jūs neesat sajūsmināti par tagadējo stāvokli, par



63 Latvijas Republikas II. Saeimas III. s es i ja s 1. sēde 1926. g a da 20. a p r ii ī. 61

nākotnes perspektīvām, kādām vajadzētu būt katram
deputātam. Un tāpēc mums ir iemesls domāt, ka tā
politika, kuru jūs piekopjat, ir pienākusi pie tā punkta,
kur jāsāk domāt, vai tā ir pareizi. Tiešām tas tā ir.
Finansu ministra kungs un valdība saka, ka mums
nepieciešams novērst tirdznieciskās bilances pasivi-
tāti, mums vajaga veicināt saimniecisko attīstību, lai
mums nebūtu tā lielā iztrūkuma ārējā tirdzniecībā,
kas katru gadu pieaug. Bet kas še darīts? Vienīgi
lauksaimniecībai piegriež visu vērību gaļas un sviesta
eksportam, lai varētu to panākt. Bet tas jau nav
vienīgais ceļš, pa kuru ejot var panākt tirdznieciskās
bilances izlīdzināšanos. Veltīgi jūs domājat ar to
viņu izlīdzināt. Šinī pašā «Ekonomista" 7. numurā,
kas jāskaita par oficiālu spriedumu, tiek uzskaitīta
vesela virkne ražojumu, kurus līdz šim laikam mēs
importējam un kurus techniski ļoti vienkārši spētu
ražot pašu zemē. Kopsumā tie iztaisa 54 miljonus la-
tu. Šinī sarakstā nav ieskaitīti visi priekšmeti, nav ie-
skaitīts piemēram tāds priekšmets, kā mākslīgie
mēsli, kurus vienu daļu varētu pie mums ražot, par
kuru ražošanu ir tik daudz runāts un domāts, bet
kuru ražošanai neesam pielikuši nopietnāku gribu.
Šī svarīgā nozare, kura saistās ar 4 līdz 5 miljoniem
latu importu, stāv mūsu lauksaimniecības politiķiem
zem jautājuma zīmes un gaida, kamēr kāda privāta
persona ar privāto kapitālu veiks šo svarīgo uzde-
vumu. Šo lauksaimniecībai tik svarīgo priekšmetu
saista ar kādu privātu personu, bet valsts finansielas
aktivas politikas šinī virzienā nav neLatvijas bankai,
ne finansu ministrijai. Nav vajadzīgās ierosmes, 5
miljoni latu valūtas aizplūst par šiem ražojumiem,
kurus varētu šeit ražot un kuri tik ārkārtīgi nepie-
ciešami lauksaimniecības celšanai. Kas vel būtu la-
bāks valsts uzdevums, kā kreditēt mušu Jauksaimnie-
cību pietiekošā mērā ar mēsliem. Vai jus _ gaidāt to,
lai sociāldemokrātiskā frakcija šeit uzrada aktivi-
tāti? Ne tikai tas vien. Mēs esam gluži aizmirsuši
un kaunāmies tagad, vai saņemam ar smīnu, ja kāds
cilvēks paceļ jautājumu par mušu udenspeku izman-
tošanu. Vajaga sociāldemokrātiem ierunāties prese
vai komisijā par to, ka vajadzētu šinī jautājuma
kaut ko darīt, lai novērstu lielo akmeņogļu importu,
mēs kā atbildi sagaidīsim tikai klusu smīnu. Mes
esam palikuši tik flegmatiski,_ mums nav ierosme_s,
mēs baidāmies par to runāt, ta šķiet utopija. Ja mes
esam tik tālu nonākuši, tad tas nozīme, kames dzī-
vojam tikai šai dienai. Ja mes_ gribam kādreiz re-
dzēt, lai mūsu ražošana paletinatos, lai Rīgas plaša
rūpniecība atzeltu, tad tas ir pirmais līdzeklis. Pē-
dējā laikā, pateicoties Skujenieka kunga gādībai, ka
viņš stājies pie mūsu ražošanas statistikas noskaidro-
šanas, ir dots zināms pieturas punkts, jo_ līdz šim
bez kaut kāda pārskata un bez statistiskam ziņām
nebija iespējams runāt par šo jautājumu. Tam paša
,.Ekonornistā" mēģināts aprēķināt, ko ražo_ mušu
tagadējā rūpniecība. Es nepiedodu šiem aprēķiniem
lielu noteiktību, tie ir ļoti problemātiski, bet viņi to-
mēr ir raksturīgi. Un ko šis oficiozs mums vesta?
Salīdzinot, ko viens strādnieks _ražojis _ rūpniecība
1910. gadā, -1913. un 1924. gada, dabūjam _ sekošu
bildi, kura ir ļoti zīmīga._ Proti, 1910. gada viens
strādnieks pirms kara sava ziņa diezgan moderni ie-
rīkotā rūpniecībā, ir ražojis _8.43_0 latus. 1913. gada
viena strādnieka ražība pacēluses uz 10.000 latiem,
bet 1924. gadā viens strādnieks ražojis caurmērā 5.830
latus. Tā tad 50% no viena strādnieka ražības 1913.
gada. Šie dati norāda, ka tagad caurmērā katrā
rūpniecības uzņēmumā mums ir 27 strādnieki, kamēr
1913. gadā katrā rūpniecības uzņēmumā bija 236
strādnieki. Tā tad toreiz uzņēmumi bijuši 10 reizes
lielāki. Kāda iekārta ir mūsu fabrikās? Kā mēs no-
stādījuši ražošanu? Jāsaka, ka viņa tālu vēl neat-

bilst pašām elementārākām prasībām. Techniskā
ziņā ražošana stāv ārkārtīgi zemu. Nevar vainu
uzvelt strādniekiem. Vaina meklējama mūsu saim-
nieciskā politikā, kur mēs neesam gājuši pareizu
ceļu un kur uz priekšu domājams, ies labāki, jo cik
vērojams pēc zemnieku savienības un ari mūsu val-
dības ieskata, mūsu politika šinī ziņā taisās grozīties
par labu modernai dzīvei, modernākai nekā līdz šim,
nevis privatveikalniecismam par katru cenu un na-
cionālām interesēm un veikaliem tuvāk stāvošām
valsts kasei, kā tas, par nožēlošanu, līdz šim ir bijis.
Tāpēc pirmā kārtā valsts kredita politikā ir nepie-
ciešama stingra disciplīna. Ir nepieciešams novest
valsts kredītus pirmā kārtā tanīs nozarēs, kas vei-
cina eksportu un novērš importu. Tikai ņemot vērā
«Ekonomistā" pievesto aprēķinu 54 miljonus latu +
mākslīgie mēsli un viena daļa akmeņogļu, kurus mēs
importējam, un varētu ietaupīt, izmantojot savus
ūdensspēkus, mēs pilnīgi novērsīsim mūsu tagadējo
tirdzniecības bilances pasivitāti. Tāpēc šinī ziņā
mums ir iemesls teikt, ka līdzšinējā politika nav gā-
jusi pareizus ceļus. Nepieciešams plašāki apstāties
pie Latvijas bankas ārkārtīgi lielās nozīmes mūsu
saimnieciskā dzīvē un konstatēt to, ka Latvijas
bankas finansēm jākalpo vairāk ne tikai privātai
ražošanai, bet tai jānāk pretim ar saviem līdzekļiem
ari valsts pasākumiem. Ja mēs atstāsim to stāvokli,
kāds līdz šim ir bijis, kur Latvijas bankair viens no
vislielākiem faktoriem mūsu saimnieciskā dzīve un
kalpo vienā virzienā, proti, privātam veikalniecismam
un tirdzniecībai par labu, tad mēs varam nonākt ļoti
bēdīgā stāvoklī. Varbūt uz priekšu mums nebūs ie-
spējams no valsts budžeta tik plašos apmēros izbū-
vēt savus dzelzceļus un veicināt valsts pasākumus,
tāpēc nebūtu pareizi atstāt Latvijas bankai iespēju
darboties šinī virzienā tālāk. Otrām kārtam, ir pie-
nācis laiks, kad mums valsts budžeta jasak atkāp-
ties no tās politikas, no tām metodēm, kas piekoptas
līdz šim laikam un pret kurām mēs arvien esam uz-
stājušies — no pabalstu sistēmas peļņas uzņēmu-
miem. Pabalstu sistēma peļņas uzņēmumiem gal-
venam kārtām zem zināmas idejiskas maskas vai
lauksaimniecības veicināšanas segas mums tomēr
pastāv ļoti plašos apmēros. Ari tagadpec 3—4 gadu
kritikas, kad paši šīs sistēmas aizstāvji, speciālisti
agronomi — izņemot tos, kuri stāv attiecīgo valsts
pabalstu saņēmēju organizāciju priekšgala_ — ir vie-
nās domās par to, ka tagadējā agronomiskapalīdzība
uz pabalstu sistēmas principiem ir nevieta, ir pat
traucējoša un nedod vajadzīgo lauksaimnieciskas
kultūras sekmēšanu, valsts budžeta šī parādība tur-
pinājās joprojām. Ja var būt runa par valsts pa-
balstiem, tad tie dodami_ tikai bezpeļņas kulturelam
organizācijām un iestādēim Var būt runa par pa-
balstu izsniegšanu kulturelam vajadzībām, sociālas
labklājības pacelšanai, tautas veselības pacelšanai,
bet ne saimnieciskām organizācijām. Otra lieta ir
tā, ka pēdējā brīdī, mums šķiet, mazāk iemeslair
runāt par to valsts kredita inflāciju, par kuru bijām
spiesti runāt vēl pirms šīs Saeimas sanākšanas un
kuru, beidzot Latvijas bankas vadība pedeja laika
mēģinājusi ierobežot. Bet jākonstatē viens — ka
Latvijas bankas resp. valsts krediti tiek izsniegti un
ņemti aiz principa, nekad tos vairs neatdot, aiz prin-
cipa, paņemt arvien vairāk vēl klāt. Par nožēlo-
šanu, tas tā ir. Ja uzstādīsim Latvijas bankas va-
dībai vai finansu ministrijai jautājumu, vai no dau-
dziem pārkreditētiem uzņēmumiem, kuriem izsniegti
pārāk plaši krediti, būs iespējams izsniegtos kredī-
tus kādreiz atdabūt atpakaļ, tad viņai bus jāat-
bild — ka nē. Latvijas banka skaitās par īstermiņa
kredītiestādi, bet man šķiet, ka Latvijas bankas kre-
diti palikuši par nenoteikta laika kredītiem, kuri tiek



65 Latvijas Republikas II. Saeimas III. s e s i j a s 1. sēde 1926. gada 20. aprilī 66

izsniegti nevis uz 20 vai 40 gadiem, bet gan uz mū-
žīgiem laikiem. Man šķiet, ka šī parādība no fnan-
sielā viedokļa mums ir nopietni jāapsver un jāatrod
izeja. Tāpēc, saņemot kopā jau norādīto, man gri-
bētos teikt, ka tagadējo saimniecisko politiku, izejot
no tīri privatsaimnieciskā principa, var stipri kri-
tizēt, nemaz nenostājoties uz valsts sociālisma vai
valsts iniciatives veicināšanas principa. Man šķiet,
ka tas jāņem it sevišķi vērā mazām valstīm, kuru
saimnieciskā dzīve ir padota daudziem politiskiem
iespaidojamiem. Šinīs valstīs, ārkārtējos apstākļos,
saimnieciskā ziņā valsts iniciativei vajaga stavet pie-
tiekoši augsti, daudz augstāki nekā privātai iniciati-
vei. Protams, tāda valsts kā Anglija var rīkoties šinī
ziņā citādi. Palaisties uz privāto iniciatīvi vien ir
pārāk riskanti, jo politiskos sarežģījumos privāta
iniciative nebūs nekāda atbalstītāja. Tāpēc_ jāizdara
daudz pārlabojumu valsts aparāta nokārtošana.
Mans konstatējums, ka valsts saimnieciskas dzīves
attīstība iet uz priekšu, p_ar ko tikai jāpriecājas, ne-
nozīmē to, ka viņa nevarētu iet sekmīgāki un strau-
jāki uz priekšu savā attīstībā. Man šķiet, ka saim-
nieciskais efekts varētu būt daudz lielāks, ja saim-
nieciskā politika būtu citāda. Un tomēr jāliecina, ka
pie visiem tiem nenormāliem apstākļiem šim gadī-
jumā valdošai pilsonībai ir bijusi iespējamība valsts
saimniecību iekārtot ļoti labi, tā iekārtot, lai uzkratu
lielā mērā ne tikai privātus kapitālus, kuri jau paši
par sevi uzkrājas, bet uzkrāt ari rezerves. Pec tiem
pārskatiem, kādus finansu ministrija sniegusi pie
tekošā gada budžeta, ir redzams, ka valsts rezerves,
dažādi fondi, depoziti, pamatkapitāli un rīcības ka-
pitāli sasniedz uz 1926. gada 1. janvāri 129.000000
latu. Pieskaitot šī gada ieguldījumus,kādi paredzēti
budžetā, mēs dabūjam 157 miljonus latu. Patiesība
5 gados mēs esam atlicinājuši vesela gada budžetu
ieguldījumos. Par to mēs varam tikai priecāties.
Bet no kā tie ieguldījumi, kas tos jr sanesuši, kas
tos devuši? Vai visi valsts iedzīvotāji, vai visas ie-
dzīvotāju šķiras? Jākonstatē, ka vislielākos
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dījumus mūsu saimnieciska dzīve mums devuši vis-
čaklākie nodokļu maksātāji, pie kuriem nekad mājas
pristavs ar izpildu rakstu nav nācis. Tas ir akcīzes,
muitas un uz laukiem galvas_ naudas. Te vel iapie-
skaita spirta patērētāji-dzeraji, un ja jus saskaitāt
to kopā ar ievedmuitām, pieliekat klatvel netto ie-
ņēmumus un nodevas, kuras gan nemedz _pieskaitīt
pie netiešiem nodokļiem, bet kuras pec būtības gul-
stas vai gandrīz uz visām zemākam iedzīvotāju šķi-
rām, tad atrodam, ka šādu ienākumu ir stipri daudz
un viņi pārsniedz 100 miljonus latu no 165 miljoniem
latu budžeta kopieņēmumiem. Luk, tie bargie no-
dokļi, tie neredzamie nodokļi, tie, kurus_ visčaklākie
maksātāji samaksājuši, tie devuši iespeiu izveidot
valsts aparātu, devuši iespēju uzkrāt līdzekļus un
devuši lielā mērā iespēju izveidot privātas sabiedrī-
bas un privātos veikalus un ar labvēlīgu valsts po-
litiku atvieglināiuši viņus no nodokļu maksāšanas.
Loti lielā mērā šī politika ir tāda, kura runa par to,
ka šķiru raksturs paliek joprojaim viņš attīstās un
iet uz priekšu. Tās tendences, kādas izradīja no
sākuma valsts saimnieciska politika, tas pieņemas,
iet tālāk un tas rāda, ka mums pašlaik citas izejas
nav paredzamas, pieņemot to, ka šādas tendences
ies uz priekšu. Konsekvences ir sekošas, ka tas nav
tas pareizais ceļš, pa kuru ejot mes atgriezīsimies
pie labāka stāvokļa. Tas ir ceļš, kurš vel lielāka
mērā apgrūtinās un satricinās mušu valsts saimnie-
cisko stabilitāti, kurš, ja tas pastāvēs veļ zināmu
laiku, palielinās to nervozitati.kada jau iestajuses un
ko rāda pēdējie mēneši, kamēr pie mums pie varas
ir Ulmaņa valdība. Sekas šai nervozjtatei un politi-
kai tālāk var būt tādas, ka mūsu patērētajiem, mušu

pilsoņiem zudīs pirkšanas spējas. Šī politika neiet
uz ražojošā spēka attīstīšanu mūsu zemē, tā neiziet
uz tirdznieciskās bilances pasivitātes novēršanu.
Viss smagums nodokļu gulstas uz nemantīgo šķiru
par labu turīgai šķirai, par labu privātai veikalniecī-
bai. Privatveikalnieciskas politikas vietā jāstiprina
valsts iniciative, valsts rosība.

Tāpēc tā politika, kāda līdz šim ieturēta, ari
šogad no mūsu frakcijas pelna tikai vienu norādīju-
mu par šo sistēmu, par šo virzienu, par šo bezizejas
politikas raksturu. Mēs to pabalstīt nevaram un,
protams, ari mūsu frakcija nebalsos par šo budžetu
tapec, ka šī budžeta izpildīšana, vēl jo vairāk, atro-
das rokās, kuras šo politiku līdz šim vadījušas un
domā ari uz priekšu vadīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Klīvem. (A. Veckalns no vietas: «Tik daudz grā-
matu, nu jau būs obstrukcija!")

A. KHve (zemnieku savienība): Nebūs vis ob-
strukcija. Cienījamie deputātu kungi! Vispirms es
gribuizteikt atzinību mūsu budžeta komisijai par to, ka
viņa šogad pretēji iepriekšējo gadu praksei samērā
ātra un īsa laikā tikusi galā ar budžeta caurskatīšanu
un, otrkārt, par to, ka budžeta komisija šogad aug-
sto namu iepazīstina ar īpašu paskaidrojumu pie
valsts budžeta, kas sastādīts no finansu ministrijas,
bet kas agrākos gados palika budžeta komisijas
papīros un Saeimas priekšā nenāca. Es uzsveru,ka
gribu runāt personīgā vārdā, lai nebūtu pārpratumu,
un lai visi pārmetumi sakarā ar šo runu tiktu adre-
sēti tieši man.

Pirmā kārtā es gribu taisīt dažas piezīmes pie
paskaidrojuma, kas deputātu kungiem izdalīts. Es
neesmu taīs ieskatos, ka šo paskaidrojumu, kuru pa-
rakstījis finansu ministrs Blumberga kungs, viņš tie-
šām ari sarakstījis, jo no «Ekonomista" redzams, ka
šis pats pārskats tur nodrukāts ar īstā sastādītāja
vardu.

Es gribu apstāties pie dažām lietām, kas minē-
tas budžeta pavadrakstā, un ievest tur mazus kori-
ģējumus. Pašā sākumā finansu ministrijas pavad-
raksts aizrāda uz tiem apstākļiem, kādi saimnieciskā
dzīvē pastāv ārzemēs un tad pāriet uz mūsu ap-
stākļiem. Analizējot pēdējos, raksta autors taisa
slēdzienus, dod zināmas izredzes un tās priekš fi-
nansu ministrijas iznāk labvēlīgas. Es domāju, ka
visā visumā šīm domām jāpiekrīt, jo ari opozīcijas
runātājs necēla ierunas pret izredzēm, bet cēla
ierunas pret vispārējo saimniecisko
politiku, ne tikai šogad, bet ari vi-
sos iepriekšējos Latvijas pastāvē-
šanas gados.

Pārskatā vienā no pirmām vietām, pirmā lapas
pusē lasām konstatējumu, ka neesot noliedzams, „ka
zināmus saimnieciskus sarežģījumus izsaukusi vis-
pārējā valūtas stabilizācija, kas sākās dažus gadus
atpakaļ". Tā tad viens no iemesliem, kāpēc mēs ta-
gad sajūtam zināmu saimniecisku krīzi, pēc finansu
ministrijas ieskata, meklējams valūtas stabilizācijā.
Vienā, otrā gadījumā tas tā, varbūt, ari būs, bet vai
visā visumā tas ir pareizi, ir cits jautājums. Pa-
vadrakstā norādīts, ka sevišķi tanīs valstīs, kur iz-
vesta valūtas stabilizācija, saimnieciskā krize izjū-
tama vēl smagāk.

Es gribu pāriet tieši uz Latvijas apstākļiem un
norādīt, ka taisni Latvijā, nevis valūtas stabilizācija
ir tā, kas radījusi zināmas grūtības, bet gan tas fakts,
ka valūta, kura pie mums bij noslīdējusi stipri zemu,
tika dzīta uz augšu ar mākslīgiem līdzekļiem un pie
tam bez kaut kāda saimnieciska pamata. Ja mēs
atgriežamies pie apstākļiem, kādos norisinājās va-
lūtas stabilizācija, t; d sastopamies ar rubļa kursu
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1921. gada novembra mēnesī. Taī laikā lats jau ir
uzdzīts līdz 50 rubļiem. Pirms tam, kā liela daļa no
klātesošiem kungiem' atcerēsies, Latvijas rub-
lis bija daudz mazvērtīgāks un nepietika 50 rubļu,
pat 60 un 70 rubļi nepietika lai iegūtu vienu latu. Il-
gu laiku bij vajadzīgs vesels simts rubļu, lai dabūtu
vienu zelta franku-latu. Ņemsim vērā, ka novembri
1921. gadā nodibinājās tas rubļa un lata samērs, pie
kura mēs esam palikuši līdz šim un, es nešaubos,
paliksim ari uz priekšu.

Bet kas notiek saimnieciskā dzīvē pa to starpu,
kamēr nodibinās kurss: 1 lats = 50 rubļi? Šeit jā-
uzsver, ka pirms novembra un ari pēc novembra,
janvārī un februārī, pie mums Latvijā kā lauksaim-
niecības zemē notiek vislielākā līdzekļu apgrozība,
ražojumu likvidēšana un ari darba spēka nolīgšana
nākamam gadam. Lauksaimniecības zemē, kur 80%
iedzīvotāju ir laucinieki, šāda valūtas stabilizācija
nevarēja neatstāt zināmu iespaidu uz saimniecisko
dzīvi, jo darba devēju un darba ņēmēju attiecības
regulē šis pats lats, pie kam viņa vērtība bija vienā
gadījumā 100 rubļi, bet otrā gadījumā tikai 50 rubļi.
Pārdodami savus ražojumus novembrī, decembrī vai
janvārī, kad naudas stabilitāte bija gan uz papīra no-
dibinājusies, bet dzīvē vēl nebija iesakņojušās, lauci-
nieki iztirgoja savus produktus ne par tiem dārga-
jiem rubļiem, ar kuriem varēja pirkt vienu latu par
50 rubļiem, bet gan par lētajiem rubļiem, ar kuriem
tikai par 100 vai: 120 varēja nopirkt 1 latu. Citiem
vārdiem sakot, laucinieki pārdeva savus ražojumus
lēti.

Kas attiecas uz darba spēku nolīgšanu fabrikās,
vai ari uz laukiem, tad redzama atkal tā pati bilde.
Rubļi bija lēti. Par viņiem varēja maz nopirkt un
tāpēc darba spēku līga samērā par lielu rubļu skaitu
mēnesī vai gadā. Pa to laiku izveda rubļa stabili-
zāciju, bet ne uz tās normas, uz kādas rublis stāvēja,
t. i. 100rubļi par 1latu. Rubli dzina arvien uz augšu,
līdz tas sasniedza normu — 50 rubļi par 1 latu. Tā
iznāca, ka darba algas maksāšanas laikā vajadzēja
maksāt nevis ar lētajiem rubļiem, par kuriem bija
līgts, bet ar apmēram divas reizes dārgākiem rub-
ļiem. Tādā kārtā visi mūsu ražotāji, vai tie bija uz
laukiem vai pilsētā, dabūja ciest divējādi. Vispirms
viņi dabūja pārdot savus produktus dažādiem starp-
niekiem un uzpircējiem par lētajiem rubļiem un, otr-
kārt, līgt strādniekus par lētajiem rubļiem, bet mak-
sāt ar dārgajiem. Tas pavairoja ražošanas izdevu-
mus gandrīz divkārtīgi. Tas ir lāsts, kas velkas
cauri visus šos gadus mūsu saimnieciskā dzīvē. No
vienas puses visi darba devēji sūdzas par to, ka ne-
tiek cauri, bet no otras puses ari strādnieks no visa
tā nekā nav ieguvis, jo viņam naudu tūlīt vajadzēja
laist tālāk. Tā tad ari strādnieki nekā neieguva, bet
visā zemē radās tā saimnieciskā konjunktūra, no ku-
ras profitēja nevis ražojošās grupas, bet starpnieki.
Tā tad, nevis stabilizācija pati par
sevi, bet taisni valūtas dzīšana uz
augšu, kas toreiz norisinājās, ir vie-
na no kardinālākām kļūdām mūsu
saimnieciskās dzīves i e v a dī ša n ā, kas
līdz šai baltai dienai nelabvēlīgi atsaucas uz visām
ražošanas nozarēm.

Toreiz jau no vairākām pusēm aizrādīja, ka nav
vajadzīgs dzīt kursu mākslīgi uz augšu, ka pat vecās
valstis, kur kara laikā kurss bija kritis, necentās sa-
sniegt zelta paritāti. Sevišķi Latvijas rubli varēja
stabilizēt tādu, kāds viņš bija, jo ne no kādas zelta
normas viņš nebija attālinājies. Protams, ielas pu-
blikai bija liels prieks par to, ka mūsu valūta kāpj
arvien uz augšu. Bet no tik lētiem acumirkļa prie-
kiem nedrīkstēja aizrauties tās personas, kas toreiz
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vadīja mūsu saimniecisko dzīvi. Tad mums nebūtu
jāpiedzīvo daudzi no tiem grūtumiem, caur kuriem ir
gājusi un iet vēl tagad mūsu lauksaimniecība un rūp-
niecība.

Finansu ministrijas pavadraksts ari aizrāda, ka
stabilizējot valūtu, paceļot tās kursu, dabīgi vajadzēja
kristies cenām. Ja paskatāmies, kādas ir bijušas
cenas 1921. gadā un salīdzinām tās ar _ 1922. gada
cenām, tad jāsaka,ka 1922. gadā tās tiešām ir zemā-
kas, bet ne daudz, tuvu ne tik daudz, cik tam vaja-
dzētu būt, samērā ar rubļa vērtības dubultošanu.
Piemēram rudzu milti 1921. gadā, latos rēķinot, pec
vidējās cenas ir maksājuši Ls 7,16. 1922. gada tam
pašā laikā rudzu milti maksājuši tikai Ls 4,59.
Kviešu milti krituši no 15 uz 12, putraimi no 8 uz
5, zirņi no 5 uz 3, kartupeļi no 1 uz 0,73 u. t. t, u. t. t.
Tā tad 1922. gadā ir bijusi neliela cenu pazemināša-
nās. Turpretim, ja salīdzinām algas šinīs pat gados,
tad redzam, ka tās nav vis kritušas, bet ir kāpušas
uz augšu. Ražotājam tās bija jāsamaksā. Tā tad
jākonstatē,ka ari tas apstāklis, ka algas nav attīstī-
jušās normāli, ir viens fio tiem faktoriem, kas no-
teikti kavējis Latvijas izpostītās rūpniecības uz-
plaukšanu. Līdz ko ejam tālāk uz 1923. gadu, re-
dzam, ka cenas ne tikai vairs nekrītas, bet sāk pa-
mazām kāpt uz augšu. Apzīmējot caurmēra cenas,
jāsaka, ka 1921. gadā tās ir bijušas Ls 7,37, 1922.
gadā — Ls 6,08, bet 1923. gadā jauLs 6,62. Citiem
vārdiem sakot, iznāk, ka cenas, kurām teorētiski va-
jadzēja krist pēc tam, kad mūsu valūta bij sadzīta
uz augšu, nevis krīt, bet ceļas. Tā nu iznāk, ka iz-
vestā valūtas stabilizēšana, kas pati par sevi ir ļoti
laba, atsauksies uz mūsu saimniecisko dzīvi ļoti, ļoti
nelabvēlīgi. Vainīga šeit ir ne valūtas stabilizēšana
pati par sevi, bet tas veids, kādā tā izvesta, proti
rubļa kursa nevajadzīga dzīšana uz augšu. Cenu
reducēšanu un darba spēka palētināšanu, ko no rubļa
kursa celšanās gaidīja, mēs neesam sasnieguši.
Taisni otrādi, strādnieku algas, kā tas katram zi-
nāms, pēdējos gados nemitīgi gājušas uz augšu.

Tālāk, runājot par ārējiem apstākļiem, kas va-
rētu iespaidot mūsu saimniecisko dzīvi, finansu mi-
nistrijas pavadrakstā norādīts uz Krievijas iztrūkumu
pasaules tirgū. Tam visai maza nozīme. Visos ša-
jos gados, kas pagājuši no tā laika, kamēr pastāvošā
Krievijas iekārta eksistē, Eiropa izveidojusi savu
saimniecisko politiku neatkarīgi no Krievijas un
Krievijas apstākļiem. Tāpēc uzskats, ka Krievijas
norobežošanās ar savu ārējo tirdzniecības monopolu,
būtu varējusi līdz šim lielā mērā iespaidot mūsu
saimniecisko dzīvi, man liekas, būs pārspīlēts. Bez
šaubām, Krievija var būt ļoti liela mūsu ražojumu
noņēmēja, bet domāt, ka to viņa būtu varējusi ma-
nāmā kārtā darīt ari līdz šim, būtu nepareizi, jo Krie-
vija tikai pāris gadus atpakaļ sāka piegriezties saim-
niecisku sakaru uzsākšanai ar ārpasauli. Tikai ta-
gad vēl Krievija cenšas atsvabināties no gadījuma
pirkumiem un grib sākt nopietni strādāt. Tādēļ at-
tiecībā uz Krieviju nekas nav nokavēts un japagājuša
gadā mūsu delegācija no Maskavas atveda zināmus
priekšlikumus, par kuriem mums ir vēl daudz jāde-
batē, iekams tos varēs izvest dzīvē, tad tomēr šī pa-
rādība ir apsveicama. Mums jānostājas uz reāli
saimnieciskiem pamatiem un, no tādiem izejot, jā-
skatās uz attiecībām ar Krieviju. Tādēļ, runājot par
saimniecību, atstāsim pie malas Krievijas politisko
izbūvi ar visu viņas komunismu. Tas ir politikas
darba lauks. Kāds politisks virziens tur Krievijā ari
nevaldītu, ir skaidrs, ka šeitmums ir darīšana ar ļoti
lielu un plašu valsti, kura tāpat, kā mēs, grib būt ne-
atkarīga. Un ja ar šo valsti iespējams nodibināt
saimnieciskus sakarus, tad mums šis gadījums ir
jāizmanto. Pie visa tā es atrodu, ka nemaz nevajaga
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tikdaudz runāt ka līdz šim, bet vajaga ari kaut ko
darīt. Darbs ir_ ievirzīts un es ceru, ka tie kungi, kas
visvairāk iestājušies par minēto attiecību izkop-
šanu

^
daudz vairāk nekā es personīgi, proti — no

kreisas puses, Bīlmaņa kungs un no labās puses —
Kalniņa kungs ka delegācijas referenti drīz nāks ar
saviem priekšlikumiem. Tādēļ gaidīsim, varbūt, jau
tuvāka nākotne Maskavas delegācijas brauciena re-
zultātus. #?

Katrā ziņā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
krievi tagad jrar mieru iet tālāk savos iepirkumos
Latvija un tapec viņu priekšlikumi nav tādi, kurus
varētu bez nopietnas apspriešanas un caurlūkošanas
noliktpie malas. Mums nebūt nav jāpaliek ar Krie-
viju tādas sastingušās saimnieciskās attiecībās, kā-
das esam bijuši līdz šim. Saimniecisko sakaru no-
pietna ievadīšana ir ka vienas, tā otras valsts intere-
ses, un _rezultatā_ nāks par labu abām valstīm. Ka
šāds stāvoklis būtu bijis iespējams jau agrāk un ka
tas būtu varējis dot mums ko ievērojamu, tam es ne-
ticu, jo līdz šim Krievijai bija tik daudz darba ar po-
litiskam lietam, ka viņai atlika pārāk maz laika saim-
nieciskas dzīves kārtošanai. Tagad tas, cik var vē-
rot, top citādi. Tādēļ Latvijai, joprojām pieturoties
pie līdzšinējas politiskās linijas iepretim Krievijai,
ar lielāku enerģiju jāattīsta saimnieciskie sakari ar
plašajiem austrumiem.

Kā pēdējais no tiem faktoriem, kas no ārienes
iespaido Latvijas saimniecisko politiku, finansu mi-
nistrijas pavadrakstā minēta Amerika, kura kļuvusi
par visas pasaules kreditoru, kādēļ norobežojusēs ar
augstu aizsargu muitu. Mēs ari zinām, ka pagājušā
gadā, pateicoties dažiem starptautiskiem apstākļiem,
par kuriem es runāšu vēlāk, Amerikas ausis attiecībā
uz Eiropu ir kļuvušas daudz dzirdīgākas. Varbūt,
mums izdosies ari sasniegt to, ka nākošu gadu pie
budžeta apspriešanas varēsim konstatēt, ka Ameri-
kas aizsargu muitas nav bijušas par augstām, lai ie-
gūtu līdzekļus Latvijas rūpniecības un lauksaimnie-
cības attīstībai. Tādi ir tie motivējumi, kas pēc fi-
nansu ministrijas paskaidrojuma iespaido mūsu saim-
niecisko dzīvi no ārienes.

Tālāk, finansu ministrs savā paskaidrojumā aiz-
rāda, ka lielākas grūtības mums rada mūsu pašu ra-
dītie apstākli un te viņš sevišķi atsaucas uz kredī-
tiem. Analizējot mūsu kredītiestāžu bilances, ka ari
Latvijas bankas, zemes bankas_ un hipotēku Jbankas
kreditus, šis pavadraksts, apstājoties galvena kārta
pie Latvijas bankas, saskaita kopā visus līdzekļus,
kādi notecējušā gadā ieplūduši Latvijas banka, un
konstatē, ka bankā brīvu līdzekļu ieplūdis par 52,8
miljoniem latu. Bet tanī pat laikā izsniegti aizdevumi
un rediskonti dažādām iestādēm par 77,2 miljoņiem
latu. Tā tad aizdevumu izsniegts vairāk, neka banka
ieplūdis naudas, atvelkot nost vēl dažus izdevumus,
kas palikuši bankā, piemēram zelta_ iepirkums u. c.
Pieņemot, ka ari šis pieaugums aizgājis kredītoperā-
cijās, šī paskaidrojuma autors nāk pie slēdziena, ka
atliek 13,4 miljoni latu, kuriem nepieciešamos lī-
dzekļus pasivā neredzam. Finansu ministrija tad nu
sāk meklēt, no kurienes radušies šie 13,4 miljoni latu.
Atslēga šim iztrūkumam jāmeklē aktivā un, patie-
šām, kā minēts paskaidrojumā, mēs redzam, ka sa-
mazinājušiesbankas noguldījumi ārzemēs no 50,6 mil-
joniem uz 29,2 miljoniem latu, t. i. par 21,4 miljoniem
latu.

Konstatējot tā tad, ka Latvijas banka izdevusi
vairāk nekā ieņēmusi, iznāk, it kā Latvijas bankas
politikā pielaista liela kļūda. Ja šo lietu apskata pec
būtības, tad ir grūti nostāties uz tāda viedokļa, uz
kāda nostājies šī raksta sastādītājs, jo grūti iedomā-
ties, ka Latvijas bankā sēž tādi ļaudis (tur ir diezgan

daudz to kungu), kuri ārzemju valūtu pārvērtuši la-
tos un pēdējos izdalījuši kredītos. Ja tas būtu tik
vienkārši, tad Latvijas bankai nevajadzētu šos gan-
drīz 131/2 miljonus latu noņemt no ārzemju kontiem,
bet piedrukāt klāt Latvijas banknotes. Tādā kārtā
Latvijas bankā paliktu ne tikai 28 miljoni, bet nāktu
klāt 13 miljoni, kas iztaisītu 41 miljonu latu, bet va-
lūtas ir tikai par 28 miljoniem latu. Šis vienkāršais
paskaidrojums rāda, ka tā tas nav.

Ja Latvijas banka piespriež kreditus, tad viņa
saskaņā ar likumu tos piespriež tikai Latvijas valūta.
No Latvijas bankas brīvās gribas neatkarājas
nolemt, vai viņai ir lielāki vai mazāki valūtas
krājumi. Tanī brīdī, kad viņa sāks patvaļīgi rīkoties
ar valūtas krājumiem, mēs par stabilu latu vairs ru-
nāt nevarēsim. Taisni otrādi, katram vienam, kas
ies uz Latvijas banku un prasīs — dodat man tik
daudz zelta, cik uz banknotes rakstīts, to vajadzēs
dot. Praksē izrādās, ka prasa nevis zeltu, bet prasa
dolārus un angļu mārciņas. Tad, kad tos nē*dos, lats
vairs nebūs.lats. Lai uzturētu mūsu naudas kursu,
mums šī valūta ir jādod. Te, lūk, ir tas suns ap-
rakts. Tāpēc nevar teikt, ka tie 13 miljoni latu aiz-
doti kredita. Viņi aizgājuši no bankas tāpēc, ka pē-
dējai jāpilda ar likumu uzliktais pienākums uzturēt
lata stabilitāti. Tā tad izskaidrojums meklējams ci-
tur, meklējams mūsu tirdznieciskās bilances pasivi-
tātē. Ja tirdznieciskā bilance nebūtu pasiva, nebūtu
ari bijis valūtas iztrūkums; par iztrūkumu, par kuru
mēs nevaram dot savas preces, mums jāmaksā skai-
drā naudā. Tad ir gluži dabīgi, ka nāk pircējs un
prasa ārzemes valūtu.

Tā tad nevis nepareiza kredītpolitika, bet gan
tirdznieciskās bilances pasivitāte ir tas iemesls, kāpēc
mūsu valūta aizplūst projām. Šisapstāklis ir ari par
iemeslu tam, kāpēc valdības koalīcija tik noteikti uz-
stājās par paaugstinātu muitas likmju ievešanu, lai
ierobežotu importu, lai aizturētu līdz ar to valūtas
aizplūšanu par Latvijā ievedamām precēm.

Apstāsimies tālāk pie šiem importa kredītiem.
Pēc tam, kad minētā raksta sastādītājs ir apskatījis
kreditus, kādi atvēlēti valsts un privātām kredita ie-
stādēm, viņš taisa sekošu slēdzienu: «Šie augstāk
uzrādītie skaitļi liecina par ļoti strauju kredītoperā-
ciju attīstību kā Latvijas bankās, tā privātās kredīt-
iestādēs." Un, patiesi, ja mēs paskatāmies uz tām
samērā lielajām kredita sumām, kādas šīm kriditie-
stādēm piespriestas, tad jāatzīst, ka mūsu kredīt-
operāciju attīstība ir bijusi patiesi ļoti strauja.

Tad nāk tālākais slēdziens: «Nav noliedzams, ka
šai minēto operāciju straujai attīstībai ir acīm redza-
maskredita inflācijas pazīmes." — T^nu, man Ifekas,
cienījamie kungi, ir taisīts pavisam *ļūdains un ne-
pareizs slēdziens. Līdz šim ne ar vienu vārdu nav
minēts par kredita inflāciju, bet tagad uz reizi kon-
statē, ka kredita attīstība gājusi strauji uz priekšu un
ka visam tam ir kredita inflācijas pazīmes. Inflācija
iespējama tikai tādā gadījumā, ja mēs kaut ko par
daudz esam saražojuši un ja saražotai precei nav
vairs nozīmes un vērtības, kā tas, piemēram, ir pie
papīra naudas inflācijas. Šāds raksta autora slē-
dziens ir stipri pārdrošs. Un ka tas ir pārdrošs, par
to nav grūti pārliecināties. Mēs taču paši runājam
un ari pati finansu ministrija nopietni strādā un rū-
pējas par to, lai mēs dabūtu vēl jaunus kreditus.
Mums nebūt neiet runa par to, ka kreditu ir par
daudz. Visas saimnieciskas grupas žēlojas, ka trūkst
kredita, un sevišķi, piemērota kredita. Par kredita
pārpilnību neviens nerunā. Finansu ministrija no-
pietni strādā, lai dabūtu ārējo aizņēmumu un varētu
piešķirt tālāk kreditus tiem, kam nepieciešams, bet par
kredita inflāciju nemaz nedomā. Tāpēc, man liekas,
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slēdziens par inflāciju ir nepareizs. Ir grūti iedomā-
ties, ka mēs varētu sasniegt kredita inflāciju, jo
kreditu jau nedod par brīvu, par viņu taču jāmaksā
procentes. Līdz ko kredits būtu nevērtīgs, katrs viens
no viņa varētu atsvabināties, samaksājot savu parā-
du un nokārtojot savas attiecības.

Ja mēs ņemam vēl vērā Latvijas apstākļus, kur
ar 18. marta likumu visi īpašnieki atsvabinājās no
parādiem, un tikai no šī likuma spēkā stāšanāssāka no-
dibināties pie mums parādi, tad teikt, ka ar strauju
kredita attīstību, kāda pie mums novērojama, mēs
būtu jau nonākuši līdz kredita inflācijai, man liekas,
nav pareizi. Taisnību sakot, mums tādu kreditu,
kuri būtu piemēroti nekustamu īpašumu īpašniekiem,
kā pilsētās, tā uz laukiem, nemaz nav. Vēl līdz šim
mums nav nevienas iestādes, kur varētu dabūt aiz-
devumu pret pašu vērtīgāko objektu, t. i. nekustamo
īpašumu, izlietojot to kā nodrošinājumu. Tādas ie-
spējamības mums vēl nav. Mums ir hipotēku banka,
bet tā izsniedz aizdevumus tikai dažiem kredita izlie-
tošanas veidiem. Ja, turpretim, ierodas viens_ vai
otrs vienkāršs namsaimnieks, kurš nevar uzradīt,
kādiem nolūkiem viņam nauda vajadzīga, tad tāds
kreditu nevar dabūt.

Tas pats jāsaka par lauku nekustamiem īpašu-
miem. Ari priekš tiem mums nav nevienas kredīt-
iestādes, jo zemes banka izsniedz aizdevumus tikai
izpostītiem un jaunsaimniekiem, bet pārējiem drošā-
kiem kredita ņēmējiem, piemēram, vecsaimniekiem,
to neizsniedz. Tikai kā paliativu, kā_palīga līdzekli
Latvijas bankas izsniegto kreditu saņēmuši apmēram
2700 lauksaimnieki no visadesmitiem tūkstošu liela
lauksaimnieku skaita. Tāpēc nenākas runāt par in-
flāciju. Taisni otrādi, man gribētos teikt, mums jā-
runā ne par inflāciju, ne par kredita pārprodukciju
mūsu apstākļos, bet par ārkārtīgu kredita trūkumu.

Tālāk, apskatāmā pavadraksta sastādītājs dod
savu slēdzienu par to, kādu iespaidu atstāj kredita
inflācija uz ražošanu. (Starpsauciens pa kreisi:
«Tas jau ir Blumbergs!")

Tā jau ir tā lieta, ka to nav rakstījis Blumberga
kungs. Man šeit ir attiecīgais «Ekonomista" numurs,
kurā jūs varat redzēt tā kunga vardu, kurš šo pa-
skaidrojumu sarakstījis. Viss tas nebūt nav jāsa-
raksta pašam finansu ministrim. Ja ari viņš to būtu
sarakstījis, tad, kā jūs zināt, saimnieciskos jautāju-
mos var būt dažādas domas ari viena frakcija.
(Starpsauciens pa kreisi.) Ka jau ziņoju,_ es runāju
personīgi savā vārdā, nevis frakcijas vārda. (P_. Ulpe
no vietas: «Bet kas tad runās frakcijas vārda?"
Balss no vietas: «Alberings!")

Es-domāju*
ka jautājums parkreditoperacijām

nav uzskatāms par inflāciju, bet jāsaprot ka jautā-
jums, kādu iespaidu atstāj uz ražošanu pagājuša ga-
dā izsniegtie krediti. Tālāk, analizējot šo jautājumu,
pavadrakstā mēģināts noskaidrot, kādu iespaidu šis
kredits atstājis, pirmkārt, uz sējumu platību, otrkārt,
uz lopkopību, lopu skaita pavairošanos u. t. t.

Attiecībā uz sējumu platību autors nāk pie slē-
dziena, ka šī platība pieaugusi tikai kviešiem un li-
niem, un pie tam uz auzu un mistra rēķina. Rudzu
sējas platība pieaugusi, galvena kārta līdz 1923. ga-
dam. Ja paskatāmies tabeli, tad ko mes tur redzam.
Mēs redzam, ka, salīdzinot 1909.—1913. gadu caur-
mēra ražu ar tagadējo ražu, vel nevaram lepoties ar
to, ka mūsu tagadējā sējas platība pārsniegtu pirms-
kara sējas platību. Turpretim, ja salidzinamseju-
mu platību 1925. gadā ar to platību, kāda tā bija
1920. gadā, t. i. sākot ar pirmo gadu, kad bija iestā-
jušieskaut cik normāli apstākļi, tad mēs redzam, ka
sējumu platība ikgadus pavairojusēs, viņa iet ātriem
un straujiem soļiem uz priekšu. 1920. gadā ar ru-

dziembija apsēti 196.000 ha, bet 1925. gadā — 266.000
ha, tā tad par 70.000 ha vairāk. Ar kviešiem bija
apsēti 1920. gadā 15.000 ha, bet 1925. gadā — 48.000
ha, ta tad par 33.000 ha vairāk. Ar miežiem apsēti
53.000 ha vairāk, auzām un mistru —125.000 ha vai-
rāk, ar kartupeļiem — 30.000 ha vairāk unjiniem —
48.000 ha vairāk. Ja saskaita kopā visas šīs labības,
tad dabūjam, ka 1925. gadā apsēts par 360.000 ha
vairāk nekā 1920. gadā. Tā tad apstrādātas zemes
platība pieaugusi.

Nevar tādēļ teikt, ka sējumu platība nav pavai-
rojusēs, ka nauda nebūtu izlietota pareizi, ka ta ne-
būtu atstājusi kādu zināmu iespaidu. Ja ar_ 1925.
gada izsniegtiem kredītiem sējumu_ platība vel nav
pavairojusies, tad taču nevar taisīt slēdzienu,_ ka
nauda būtu izlietota nepareizi, ka ta nebūtu atstājusi
positivu iespaidu. Man jāsaka, ka vispār vest kre-
ditu sakarā ar sējumu platību ir diezgan savadi. Nav
jau tā, ka jo vairāk dod kreditus, jo vairāk var sē-
jumus izplēst. Jāņem vērā ari dabīgie apstākļi, ze-
mes apstākļi, kuri ļauj iet līdz zināmai robežai un ne
tālāk. Tur var gadīties purvi un vispār nederīgas
zemes, tā tad sējuma platībai ar to tiek novilkta zi-
nāma robeža. Tāpēc ne katrreiz, kur sējumu pla-
tība nav pavairojusēs, var teikt, ka kredits neattaisno
savu mērķi. Lai varētu šo domu raksturot, es no
«Politischer Almanach" pievedīšu attiecības, kādas
pastāv citās valstīs. No šīs grāmaias redzams, ka
zemēs, kuras atrodas līdzīgos apstākļos ar Latviju,
novērojams tāds pat aramas zemes daudzums ka pie
mums. Latvijā no visas aramās zemes _platības uz
labību iznāk 52% un ja mēs ņemam tādu zemi ka
Dāniju, tad redzam, ka tur iznāk 46%, mušu kaimiņu
valstī Igaunijā 53%, t. i. tikai par l% _vairak ka pie
mums. Tālāk,Francija — 49%_, Anglija — 45%, Ho-
landē — 49% un Čekoslovakija — 53%. No visa tā
mēs nevaram teikt, ka mušu sejas platība ir par
mazu. Viņa ir normāla, tāda pat ka citas zemes.
Es nepievedu šeit tādus piemērus, ka piemēram Ju-
goslaviju, kur uz labību iznāk 71%, bet kura ir citā-
dos apstākļos nekā mēs. Es nepievedu šeit ari So-
miju, kurai ar labību apsētas tikai 38% no visas
aramzemes platības, bet pievedu tikai tādas zemes,
kuras ir līdzīgos apstākļos ar Latviju. Jus redzat,
ka nevar palielināt sējumu platību uz_ augšu tik ātri,
kā jūs to gribat, kādēļ ari nevar taisīt slēdzienu, ka
tā nauda, tie krediti, kuri izsniegti, būtu nepareizi
izmantoti.

Ja nu mēs nonākam pie lopkopības, tad attiecībā
uz pēdējo, paskaidrojuma autors taisa slēdzienu,
kurš uzkrītošs tanī ziņā, ka viņš konstatē liellopu,
aitu un cūku skaita samazināšanos, cerēta pieauguma
vietā. Bet jāsaka,ka šī samazināšanās tālu nesaskan
ar to zemo ražu, kāda bija 1923. gada, salīdzinot ar
1924. gadu. un pati šī samazināšanas nebūt nestāv
sakarā ar kreditu, bet ar lopbarību. Un runāt, ka
visu saņemto kreditu zemkopji izlieto lopbarības ie-
gādāšanai nekādā zinā nevar. Taisni otrādi. Ja
mēs paskatāmies atpakaļ uz 1924. gada attīstību, sa-
līdzinot ar 1920. gadu, tad mes atkal novērojam no-
pietnu saimniecisku uzplaukumu, tik lielu, ka gribētu
viņu apzīmēt par strauju uzplaukumu, sevišķi attie-
cībā uz zirgiem. Mums 1920. ga_ dā bija 261.000 zir-
gu, bet 1924. gadā jau 340 000, tā tad pieaugums par
79000 zirgiem. Tas raksturo mušu saimniecisko ie-
kārtu, tas raksturo mūsu jaunsaimniecības,_ jo gal-
venā kārtā jaunsaimnieks ir tas, kas iegādājies šos
zirgus.

Tad liellopu skaits. 1920. gadā ir bijuši 768.000,
1924. gadā — 905.000, ta tad pieaugums par
137.000. Tas ir straujšpieaugums. Aitu pieaugums—
257.000. Un, kungi, jākonstatē, ka nav pieaudzis ti-
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kai cuku daudzums. Tas palicis ne tikai tāds, kāds
bija 1920. gada, bet viņš ir kritis no 481.000 uz 458.000.
Šāda cuku skaita samazināšanās acīm redzot stāv
sakarā ar to, ka cūka ir bijis vienīgais lops, ko pie
agrākiem nedrošiem apstākļiem varēja turēt.

Kāds ir šī pavadraksta autora slēdziens, apska-
tot sējuma platību un lopu daudzumu? Viņš nāk pie
slēdziena: «apskatot lauksaimniecību visumā, re-
dzam, ka sējumu kopplatība nav pieaugusi un ka
mājlopu skaits ir gājis mazumā. Mēs redzam, ka
plašie aizdevumi, galvenā kārtā gan augsto augļu dēļ,
noveduši lauksaimniecību sliktākā stāvoklī, nekā tā
bija pāris gadus atpakaļ". Tā tad slēdziens. Slikti
ir augstie procenti, bet galvenais, ka caur aizdevu-
miem mūsu lauksaimniecība novesta daudz sliktākā
stāvoklī nekā dažus gadus atpakaļ. Man liekas,
kungi, tas ir nepareizs slēdziens. Ja gribēja taisīt
tādu slēdzienu, tad nevajadzēja iziet no tā, cik liela
ir sējumu platība un kāda ir lopkopība, bet vajadzēja
iziet pavisam no cita kā, uz ko aizrādīja ari referents,
vajadzēja paskatīties uz ražu.

Ari par ražu mēs atrodam paskaidrojuma 13.
lapas pusē. Tur redzam to, kas jāredz, ja pieņemam,
ka viena daļa no aizdevumiem ieguldīta lauksaim-
niecībā. Patiesi, raža ir augstāka un augstāka ne ti-
kai par iepriekšējo gadu, bet augstāka pat par pirms-
kara — 1913. gada ražu. Ja salīdzinām, piemērām,
rudzu ražu, tad 1913. gadā tā ir bijusi 9,3 kvintalu,
rēķinot no 1 ha,bet 1925.gadā — 11,8, tā tad tā stipri
pieaugusi. Ja apskatām kviešu ražu, tad pēdējā pa-
likusi tāda pati, miežu raža pieaugusi no 9 uz 10kvin-
taliem un auzas pieaugušas par ļoti nedaudz. Ja ņe-
mam kartupeļu ražu, tad tā pieaugusi no 80 uz 95
kvintaliem u. t. i

Tā tad jānāk pie slēdziena, ka raža nav palikusi
sliktāka un lauksaimniecība šinī ziņā nav gājusi at-
pakaļ, bet gan tā ir attīstījusēs un gājusi uz priekšu.
Bet ja tas ir tā, tad paceļas jautājums, vai patiešam
lauksaimniecības stāvoklis kļuvis sliktāks? Nevar
būt divu domu, ka tas ir pasliktinājies, sevišķi pē-
dējā gadā. Ne tikai lauksaimniecībā vien, bet visas
saimniecības nozarēs novērojama krīze, ari pilsētas.
Par cēloni nav vis plašie krediti, bet tas meklējams
citur, meklējams augstās procentēs, kas nav piemē-
rotas ne fabrikantiem, ne mūsu rūpniekiem un pavi-
sam nepiemērotas ir mūsu lauksaimniecībai. Talak
krizes cēlons meklējams īsos kreditu termiņos un,
beidzot, pastāvošā kreditu organizācija. Celons
meklējams ari tanī apstāklī, ka pie mums nav hipo-
tekariska kredita. Šāds ilgtermiņa kredits, kur pa
vairākiem gadu desmitiem reize ar procentem var
nodeldēt ari kapitālu, ir ārkārtīgi nepieciešams mušu
saimnieciskai dzīvei, nerunājot nemaz par to, ka pil-
sētās nekustamu īpašumu īpašnieki, tāpat ari lauku
nekustamu īpašumu īpašnieki izslēgti no kredita da-
būšanas iespējamības uz saviem nekustamiem īpašu-
miem.

Ja mēs negribam visā drīzumā nonāktpie sastin-
guma, negribam laupīt enerģiju un iespēju strādāt
tiem, kam tiešām ir griba un velēšanas strādāt, tad
jādod tāds kredits, kāds mušu apstākļiem piemērots.
Lauksaimnieki, kuri saņem kreditus no mūsu ban-
kām, tos nemaz neizlieto nevieta, bet taisni ražošanai.
To mēs visspilgtāk redzēsim, ja paskatīsimies mušu
ārējā bilancē. Ja paskatāmies uz mušu sviesta ek-
sportu, tad redzam, ka viena gada laika tas ir dubul-
tojies. Tas ir respektējams. Un ir izredzes, ka šo-
gad, salīdzinot ar pagājušo gadu, sviesta eksports
atkal dubultosies. _ Tāpat pieaug ari cuku eksports.
Ja tanī pašā laikā lauksaimniekam jāiegādājas ne-
pieciešamās mašinas un jabuve ēkas, tad te atkal
vajadzīgs ieguldīt kapitālu, kurš, ja ne uz reizi, tad

tomēr vēlāk, atmaksāsies. Tādēļ mans personīgais
ieskats ir tāds, ka mūsu zemē novērojama nevis kre-
dita inflācija, bet gan taisni otrādi, kredita trūkums.
Un šī grūtā lauksaimniecības krize neceļas vis no
tam, ka būtu par daudz piespriests aizdevumu, bet
taisni tāpēc, ka aizdevumu procenti ir par augstiem
un paši aizdevumi nav piemēroti mūsu ražošanas
apstākļiem.

Tālāk apskatīta mūsu rūpniecība,_ pie kam
konstatēts, ka mūsu rūpniecība samēra vāji attīstīta
un te nu autors nāk pie slēdziena, ka mes esam par
daudz pabalstījuši mazos uzņēmējus un neesam pa-
balstījuši lielos uzņēmumuskā tas būtu bijis vaja-
dzīgs. Viņš raksta tā: «Mēs esam izsvieduši milzu
sumas «rūpniecības atjaunošanai" bez nopietni pār-
baudīta plāna un neraugoties nākotne. Mes esam tu-
rējuši sevi par necienīgiem nostāties blakus citam ma-
zām valstīm, kurām ir moderni rūpniecības uzņēmu-
mi, kas iekaro sev piederīgu vietu pasaules tirgu."
Man liekas, ka taisīt šādu slēdzienu un teikt, ka te
ievērots iktā nacionālisma princips un ka mazie uz-
ņēmumi pabalstīti it kā vadoties no nacionālisma prin-
cipa, nav pareizi.

No kādas organizācijas man ir sastādīts izvil-
kums, sadalot visus rūpniecības uzņēmumus 2 gru-
pās: 1) mazos sīkos uzņēmumos, rēķinot no 1—49
strādniekiem katrā, un 2) lielākos uzņēmumos, rēķi-
not no 50 un vairāk strādniekiem. _ Ir mēģināts kon-
statēt šos uzņēmumus pēc tautībām, stādot viena
pusē latviešu un otrā pusē cittautiešu uzņēmumus.
Mēs redzam, ka ir tādas rūpniecības nozares, kur
cittautiešiem ir pārsvars un tāpat ir ari tādas noza-
res, kur latviešiem ir pārsvars. Piemēram, kokrūp-
niecībā mazajos uzņēmumos latviešiem ir 156 uzņē-
mumi, sveštautiešiem 60. I#elo uzņēmumu kokrūp-
niecībā latviešiem ir 18, sveštautiešiem 32. Ta tad
patiešām šinī nozarē lielajos uzņēmumos sveštau-
tiešiem ir pārsvars. Piegriežoties citiem uzņēmu-
miem, redzam pretējo, piemēram, ja ņemam dzirnav-
niekus, tad lielajos uzņēmumos sveštautiešiem ir 6
vietas, latviešiem tāpat 6 vietas. Ja ņemam mazos
uzņēmumus ķimiskā rūpniecība, tad redzam, ka tur
sveštautiešiem ir pārsvars — 45 uzņēmumi, kamēr
latviešiem —38. Es neapgrūtināšu jus, kungi, nola-
sot šo listi, jo galu gala to varētu vienmēr apstrīdēt
un teikt, ka tas ir privātas organizācijas darbs un
nav oficiāls dokuments. Tas ir pareizi

^
bet mums

nav tādas oficiālas statistikas, kur uzņēmumi būtu
šķiroti pēc tautībām. Tomēr visa visuma apgalvot,
ka taisni sīkie uzņēmumi ir nacionāli un lielie nena-
cionali, tas, man liekās, varbūt, ir pareizi, bet ka tas
varētu būt dominējošs faktors, kas spiestu atbalstīt
taisni mazos uzņēmumus un lielos nē, nu ir pavisam
nepareizi. Taisni otrādi, ja ievērojam Latvijas ap-
stākļus, ka mūsu rūpniecība kara un revolūcijas lai-
kos ir izpostīta un tā jāuzsāk no jauna, tad ir dabīgi,
ka uzņēmumi var būt tikai mazi._ Ir veltīgi opozīci-
jas priekšstāvim salīdzināt tagadējo mušu rūpniecī-
bas stāvokli ar pirmskara stāvokli un teikt, ka pirms-
kara vienā rūpniecības uzņēmumā caurmērā strādā-
juši pāri par 100 strādnieku un tagad tikai daži
desmiti. Tas nav pareizi. Neviens liels uzņēmums
nevar nokrist no gaisa. Viņam dabīgi un pakāpeniski
jāattīstās mūsu zemē un ar to jāsaaug, jotur ir viņa
pamats.

Ka mūsu rūpniecības uzņēmumi spēji attīstās,
to varam redzēt no šī iesniegtā paskaidrojuma. Tur
aizrādīts uz jaunizņemtām koncesijām un konstatēts,
ka 1925. gadā uz 15. decembri izņemtas 647 kon-
cesijas. Šeit tuvāk apskatīts, uz kādām nozarēm tas
attiecināms. Protams, visi šie rūpniecības uzņēmumi
nebūs dzīves spējīgi, bet tas ir nepieciešamais dabī-
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gās izlases ceļš, ka veselai rindai uzņēmumu, kas
nebūs Spējīgi izturēt konkurenci, būs jānoiet no ska-
tuves. Bet palikusē daļa attīstīsies par dzīves spē-
jīgiem uzņēmumiem. Mēģināt ieteikt tādu politiku,
ka sabiedrībai vai valstij vajadzētu radīt uz reizi
lielus uzņēmumus, būtu pavisam nepareizi. Kreiso
politika iziet uz to, ka jāatbalsta tikai tādi uzņēmumi,
kas vai nu šādā vai tādā ceļā uz reizi ir radušies kā
lielas fabrikas, kas nodarbina tūkstošiem strādnieku.
Tas ir tas ceļš, pa kuru ejot, mēs rīkotos ļoti ne-
sekmīgi. Šie uzņēmumi nebūtu dzīves spējīgi. Bet
jakāds uzņēmums būs sācis no mazuma, būs attīstī-
jies pakāpeniski, tad tas būs dzīves un konkurences
spējīgs, kaut ari patlaban strādā ļoti primitīvi, ar
loti sliktām mašinām. Šinī ziņā nestāv tik slikti, kā,
no ārpuses skatoties, tas varētu izlikties.

Man klāt ir izvilkums no mūsu tirgotāju savienī-
bas speciālā orgāna «Latvijas Tirgotājs". Attiecīgā
numurā mēģināts nošķirot dažādos uzņēmumus pēc
tautībām. Runa ir par akciju sabiedrībām. Raksta
autors analizē pastāvošās 269 akciju sabiedrības,
kurās piedalās Latvijas kapitāls un 13 akciju
sabiedrības, kurās ieguldīts ari ārzemju kapitāls.
Tā tad mūsu akciju sabiedrību kopējais skaits
būtu 282. No 269 akciju sabiedrībām, kurās
ieguldīts Latvijas kapitāls, 89 akciju sabiedrības
ir latviešu rokās. Šinīs 89 akciju sabiedrībās
ieguldīti 33 miljoni latu. Nākošā ketegorijā ir
36 vācu uzņēmumi, kuros ieguldīti 30 mil-
joni latu. Tā tad vācu uzņēmumi ir lielāki. Žīdu
uzņēmumi ir 27, kuros ieguldīti 10 miljoni latu. Krie-
vu uzņēmumi ir 2, kuros ieguldīti ik miljons latu.
Jauktu uzņēmumu Ir 115, kuros ieguldīti 28 miljoni
latu.

Salīdzinot šos skajilus, redzam, ka jauktās akciju
sabiedrības ir taisni tās, kurās ieguldīts visvairāk ka-
pitāla, kuras gan, varbūt, ir mazākas, bet skaita
ziņā viņu ir visvairāk. Ja nu mēs ņemam tādas akciju
sabiedrības, kurās ir tikai sveštautieši, ārzemnieki,

. tad redzam, ka tādas ir pavisam 13» no tiem Angli-
jas pavalstniekiem — 1, Vācijas — 2, Somijas — 2,
Amerikas — 1, Dānijas — 1 un viena jaukta, kurās
ieguldīts liels kapitāls. Latviešu akciju sabiedrībās
ieguldīti 104,000.000 latu un ārzemnieku akciju sa-

: biedrībās ieguldīti 10.000.000 latu, t. i. tikai */„. Tā
tad slēdziens, ko taisīja Bīlmaņa kungs, minot šeit
tādu procentu, kā 54%, attiecībā uz akciju sabiedrī-
bām, kuras pārgājušas ārzemnieku rokās, nepareizs.
Ja kāda akciju sabiedrība pārgājusi citās rokās, tad
par to mēs varam spriest tikai tad, ja ari akciju

? kapitāls pārgājis ārzemnieku rokās, jo taisni kapitāls
ir tas, kas visu lemj un izšķir.

Apskatot tuvāk nacionālās akciju sabiedrības,
«Latvijas Tirgotājs" raksta: «Mēs redzam, ka vis-
lielākie ir sekošie uzņēmumi: pirmā vietā — tirdz-
niecības un rūpniecības uzņēmumi ar 1.222.000 latu,
tad ķimiskā rūpniecība, kurā ari ir pārsvars latvie-
šiem par vāciešiem par 1.000.000 latu un galvenā

.kārtā akciju bankām — 13.000.000 latu. Šeit visur
latviešiem ir pārsvars. Tā tad Bīlmaņa kunga slē-
dziens un aizrādījumi ir bijuši nepamatoti.

Tālāk nāk ādu rūpniecība un šeit nu gan vācie-
šiem ir pārsvars. Sevišķi liels vāciešu pārsvars ir
papīru rūpniecībā. Tā ir viena no darbīgākām rūp-
niecībām Latvijā, bet tomēr jāatzīstas, ka tur no-
spiedošā vairākumā mēs redzam vāciešus. No šiem
datiem varam taisīt slēdzienu, ka visumā cittautie-
šiem nav pārsvars.

Nobeidzot savu rakstu, finansu ministra kungs
nāk pie slēdziena, ka šogad ziema bijusi laba, varēs
attīstīties koku eksports, palielināsies sviesta ek-
ports un pieaugs tirdznieciskais un rūpnieciskais
eksports, bet pirmā vietā tomēr būs lauksaimniecības

eksports un importa samazināšanās. Muitas tarifs
tagad pieņemts tādā veidā, ka ierobežo importu, un
mušu cerības uz viņu attaisnosies. Tālāk, kas attie-
casuz kredītiestādēm, uz Latvijas banku, tad pē-
dēja laika viņas politika ir grozīta par labu eksporta
veicināšanai, kas saskan ar faktiem un mēs varam
tikai cerēt, ka imports patiešām samazināsies, bet
eksports vairosies.

Tālāk vēl aizrādīts, ka nepietiek ar to vien, ka
vajaga prasīt visu no valsts vai no kreditiestādēm,
bet ka ari pašiem saimnieciskiem darbiniekiem jābūt
pietiekoši sagatavotiem, ka eksportieriem vajaga pa-
zīt, labi pazīt ārzemju tirgu, viņiem vajaga būt ar
pietiekošu izglītību, daudz lielāku izglītību nekā kaut
kura cita branžā, t. i. izteikta vēlēšanās pēc tirdz-
nieciskā institūta. Vai taisni tāpēc nepiecie-
šams tirdznieciskais institūts, vai taisni tas ir tas pa-
reizais ceļš, par to var būtdažādas domas, bet prin-
cips ir ļoti pareizs. Tirgotājiem jābūt labi sagatavo-
tiem, jobez sagatavošanās, pēc manas pārliecības,
var atkārtoties, ka mes pie nekāda rezultāta nenā-
kam. Bez tam uzjeizi, nevar sagatavot tirgotāju,
viņam pašam par tādu jāizaug. Mūsu eksportieriem
nopietni jāsagatavojas, jo agrākais laiks, kad mēs
bijām Krievijas sastāvdaļā, ir ļoti niecīga skola
priekš tiem apstākļiem,kādos nākas darboties Latvi-
jas uzņēmējam un Latvijas eksportieram. Man per-
sonīgi nācies dzirdēt no personas, kura mūsu saim-
nieciskā dzīvē ieņem redzamu vietu, atsauksmi par
šo jautājumu. Šī persona aizrāda uz tiem nelabvē-
līgiem apstākļiem, kādos mēs esam strādājuši pēc
kara. Agrāk bija vienkārša lieta. Visu, ko mēs ra-
žojām, mēs sūtījām uz Krievijas iekšieni. Tāpēc
mums par eksportu ir citi piedzīvojumi un cita sa-
prašana. Kas attiecas uz importu, tad ar to bija
diezgan maz jānodarbojas, vismaz tādā veidā, kā tas
būtu nepieciešams tieši priekš Latvijas. Viscaur
mums bija jāiziet no viedokļa, ievērot lielās Krievi-
jas intereses un galvenā kārtā Krievijas rūpniecības
atjaunošanas intereses.

Es nešaubos, ka taisni šinī praktiskā darbā gadu
no gada strādājot, izveidosies un, man gribētos teikt,
jau tagad ir izveidojusēs viena daļa saimniecisku
darbinieku, kas saprot situāciju pasaules politikā un
pie mums Latvijā.

Un, piekrītot visam tam, kas šeit izteikts attie-
cībā uz saimniecisko politiku, attiecībā uz izredzēm,
es domāju, ka attiecībā uz šīm īsām piezīmēm par
izredzēm un apstākļu novērtēšanu, es nebūšu da-
rījis pāri savam frakcijas biedrim Blumberga
kungam un, domāju, viņš man to ļaunā neņems.

Un nu, kungi, ir viens jautājums, pie kura es
gribu apstāties, kas man personīgi, runājot par mūsu
saimniecisko politiku, šķiet ļoti svarīgs. Sociālistu
starpā ir ļoti izplatīta tāda doma, kādu te tikko iz-
teica opozīcijas priekšstāvis Bīlmaņa kungs. Un katr-
reiz, kad nāk kāds opozīcijas priekšstāvis un runā
par saimnieciskām lietām, tas iesāk ar to, ka, lūk,
jūsu, pilsoņu saimnieciskā politika ir nederīga, jūs
esat noveduši valsti pie sabrukuma, jūs esat nonā-
kuši bankrota priekšā un visādos veidos un paņēmie-
nos kritizē pilsoņu politiku, aizrāda, ka tā neko nav
devusi, ka pilsoņi iet pa nepareiziem ceļiem un ka
turpmāk tā nevar iet. Bet ko pozitīvu, kas būtu lie-
kams šīs politikas vietā, to opozīcija izvairās teikt un
to neteica ari šodien Bīlmaņa kungs. Šādi ieskati da-
bīgi pāriet ari uz sabiedrību un pēdējās liela daļa no-
nāk tādās domās, ka pilsoņu saimnieciskā politika
iet pa nepareizu ceļu, ne tikai pie mums Latvija, bet
ari visā Eiropā un visā pasaulē. Viņaiet pretim sa-
brukumam. Kapitāls savu laiku esot pārdzīvojis, ka-
pitāls neko nevarot darīt, kapitālam jānoiet no ska-
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tuves. Šāda situācija nonāk pat tiktāl, ka, piemē-
ram, kāds kooperators, kā to varēja lasīt kādā pa-
gājušās nedēļas laikrakstā, runā par kolektīvu kā
par kaut ko tādu, kas ievests sociālistiskā ceļā, redz
tur lielas perspektives un idejas, redz visu rožainā
gaismā. Bet ja nonāk pie kapitāla, kurš radies pri-
vātas uzņēmības ceļā, vai ari vispārējas saimniecības
ceļā, tad tur viņš neko neredz, viņam liekas, ka tur
nav izejas. Taisni tas pats, ko mums šeit tikko teica
Bīlmaņa kungs. Sevišķi kreisais spārns par to no-
teikti raksta presē un sludina savās sapulcēs. Nesen
atpakaļ sociāldemokrātu kongresā pieņemta rezolū-
cija, ka līdzšinējā pilsoniskā saimnieciskā politika
ved valsti pretim sabrukumam, kam par pierādījumu
esot tas, ka ar katru dienu apstākļi kļūstot sliktāki.
Iznāk, protams, ka tās labās ir tās metodes, kuras
sociāldemokrāti aizstāv. Redzat, tāds ir tas stā-
voklis un to mēs šinī namā esam dzirdējuši jau dau-
dzas reizes. Pilsoņi reti kad uz to atbild. Parasti tam
pāriet pāri ar klusu ciešanu. Ja vienam otram no
vadošiem politiķiem ir skaidrs, kādēļ šādus uzskatus
aizstāv, tad, ejot ar šiem uzskatiem pie mazākiem
darbiniekiem, pēdējiem tie izliekas it kā jaunā Jeru-
zalemes ticība. Viņi sludina, ka privātais kapitāls
sabrūkot un nodibinājoties sociālisms. Ja to sa-
sniegšot, tad mēs būsim atpestīti no visiem ļaunu-
miem, kādi pastāv privātā kapitālistiskā saimniecībā.

Es, cienītie kungi, gribētu pie šī jautājuma ap-
gaismošanas pieiet drusku plašāki. Vispirms es gri-
bētu runāt par nesaskaņām starp šiem diviem uz-
skatiem un saimniecisko politiku, vai līdzšinējā ka-
pitālistiskā ražošana ved sabrukumam pretim un viss
glābiņš gaidāms tikai no otras puses, kur būs sociā-
lisms un kolektīvisms, jeb mēs esam vēl diezgan tālu
no tam. Loti dibināti vienmēr uzstādīts jautājums,
vai tagad, kad lielais pasaules karš ir beidzies, ir ie-
stājies miers, ir iestājušies tādi apstākļi, kad ražotājs
var justies pilnīgi drošs, var ražot tikpat netraucēti,
kā tas bija pirms pasaules kara. Bet uz to vien-
mēr bija jāatbild, ka tādi apstākļi vēl nav iestājušies,
ka līdz šim vēl vienmēr nebija izgaisusi doma, ka
vieni meklēs revanšu, otri nepiekritīs tai politikai,
ko viena daļa grib vest. Bet iepriekšējā gada Lo-
kāmas izlīgums bija tas, kas radīja zināmu stabili-
tāti, atrisinājis daudzus jautājumus. Ja mēs dzir-
dam, ka tagad Amerikas kapitāls sāk konkurēt ar
Eiropas kapitālu, ja mēs dzirdam, ka Amerikas ka-
pitāls laužas uz Eiropu, tad par to jāpateicas gal-
venā kārtā Lokarnas līgumam. Šī lielā nozīme, kādu
piešķir Lokarnas līgumam starptautiskā ziņa, ne-
būtu attiecināma uz katras valsts iekšējo politiku.
Man liekas, ir dibināti tie opozīcijas aizrādījumi, ka
pie tās pastāvošās kārtības, kāda nodibinājusēs lie-
lākā daļā valstu, mēs par kādu noteiktu stabilu poli-
tisku kursu varam runāt ar lielām grūtībām.

Man pie rokas ir dati. par 21 valsti un no tiem
mēs redzam, kāda šinīs valstīs ir politiskā attīstība.
Par visnoteiktāko mēraklu katras valsts politiskās
stabilitātes raksturošanai uzskatāmas valdības krī-
zes, jo katra valdības krīze ir satricinājums ir poli-
tiskā, ir saimnieciskā ziņā un katra valdības krize
izsauc kaut ko jaunu. Tā pārtrauc darbību vecajam
kabinetam, pārtrauc vecos plānus un aprēķinus un
liek tā vietā ko jaunu. Pirms pasaules kara katra ka-
bineta krize bija liels nedzirdēts notikums. Visi
lairaksti tad sprieda un gudroja, kādu tad nu politiku
vedīs uz priekšu jaunais kabinets. Turpretim, ta-
gad nepaiet neviena diena, kad nelasām laikrakstos
par kaut kādu valdības krizi. Ja mēs paskatāmies,
kādas bijušas politiskās resp. valdības krīzes šinīs
21 valstīs, tad redzam, ka tie gadi, kuri mums no vis-
lielākā svara, t. i. 1919. līdz 1925. gadi, bijuši patie-
šām ļoti raibi. Visvairāk krizes šo 5 gadu laika ir

bijušas Polijā, un proti, veselas 13. Protama lieta, ja
vienā valstī ik pusgadu notiek valdības krize, tad do-
māt, ka tur varētu atrisināt kautko nopietmv būtu
patiešām grūti. Ejot tālāk, redzam, ka nākošā vieta
nāk Vācija un Spānija. Katrij bijušas 11 krizes. Ja
pārejam pie nākošās grupas un ņemam valstis, kur
bijušas 8—9 krizes, tad te redzam Zviedriju, Franci-
ju, Itāliju, Grieķiju, Somiju, Jugoslaviju un Austriju.

Šinī grupā ietilpst ari Itālija, kurā šo 5 gadu lai-
kā bijušas 8 krizes. Lai gan Itāliju sabiedrības viena
daļa uzskata par valsti, kur ir_ vislielaka_ stabilitāte
un nav nekādu pārgrozību, tomēr jāatzīmē,ka taisni
tagadējā ministru prezidenta valdīšanas laika 4 rei-
zes notikusi kabineta pārorganizēšanās. Tā tad to-
mēr, ja ari viens politisks virziens saņem valsts varu
savās rokās, nevar teikt, ka tā iet bez politiskiem sa-
tricinājumiem un pārorganizēšanās.

Ja ejam tālāk un paskatāmies uz nākošo grupu,
kur valdības krizes notikušas 5—6 reizes, tā tad ap-
mēram reizi gadā, tad šeit redzam Ungāriju, Cecho-
slovakiju, Rumāniju, Latviju, Portugāli, Norvēģiju,
Angliju. Beidzot paliek tikai 2 valstis, kur valdības
krizes notikušas mazāk kā reizi gadā. Tās ir Holan-
de un Lietuva. Tur bijusi stabilāka valdīšana un sta-
bilāks ari politiskais kurss. (Sauciens pa kreisi: „Un
Krievijā?") Par Krieviju šinī grāmatā nav minēts.
(Sauciens pa kreisi: „Kas to sarakstījis?") Tā ir
«Handbuch des Staatsmannes" no Dr. Alfonsa No-
bela. Savā grāmatā viņš vēl raksta ari par Igauniju,
ka tur bijušas vismazāk krizes, proti tikai_ 2. Viņš
iziet no tā viedokļa, ka Igaunijā valsts vecākais rei-
zē ir ari ministru prezidents un tā kā tur bijuši tikai
2 valsts vecākie, tad viņš taisa slēdzienu, ka bijušas
tikai 2 valdības krizes. Par Igauniju es neminēju
tādēļ, ka mums visiem ļoti labi zināms, ka Igaunijas
apstākļi nebūt nav tik stabili.

Tā tad, ja starptautiskā politikā esam nonākuši
pie tā, ka ar Lokarnas līgumu panākta zināma stabi-
litāte, tad attiecībā uz valstu iekšējo dzīvi to nevar
teikt. Līdzšinējā nestabilā politiskā dzīve ir par pa-
matu tam, ka ari saimnieciskā ziņā grūti sasniegt lie-
lāku stabilitāti. Nav jādomā, ka uz mūžīgiem lai-
kiem jāpaliek vienai un tai pašai valdībai. Bet ja
uzstāda par ideālu to, ko viens otrs opozīcijas priekš-
stāvis saka, ka valdības var mainīties pēc 2—3 mē-
nešiem, tad ari tas nav pareizi. Vienu otru reizi var
gadīties, ka kādu valdību nosviež jau pēc viena mē-
neša. Bet pēc tās var nākt nākošā un valdīt 3—4
gadus! Tāda valdība var kaut ko padarīt. Ja mai-
ņas notiek pārāk bieži, tad skaidrs, ka šādai valdī-
bai pilnīgi nav iespējams izvest kaut kādas reformas.
Pie mums vienmēr ir bijis tā, ka budžetu sastāda
viena valdība, pēc tam nāk otra un saimnieko pēc šī
budžeta. Dabīgi, ka viņa neko vairs nevar ielikt
šinī budžetā. Ņemat tagadējobudžetu. To sastādīja
iepriekšējā valdība, kurā piedalījās ari sociāldemo-
krāti. Formāli tagadējā valdība vienā nedēļā izska-
tīja to cauri, pieņēma un parakstīja, bet faktiski to
tomēr sastādīja iepriekšējais kabinets. Tāpēc, ja
nav politiskās stabilitātes, dabīgi, ka mums nav ari
saimnieciskās stabilitātes un saimnieciskā dzīve
mums nerit tik gludi, kā tam vajadzētu būt.

Tomēr, neatkarīgi no visa tā, vaicāsim, vai pa-
tiešām visa pasaule šinī lielā politikā iet atpakaļ, vai
patiešām kapitālisms un līdzšinējā kārtība nekur
vairs neder. Negribu apgrūtināt jūsu uzmanību ar
visas pasaules saimniecības apskatīšanu, bet gribu
pievest tikai dažus piemērus, kas, man šķiet, būtu
raksturīgāki saimnieciskās un politiskās dzīves
raksturošanai. Apstāsimies pie lauksaimniecības
produktivitātes, pie lauksaimniecības ražības, un ari
pie dažiem rūpniecības ražojumiem, kuriem būtu
lielāka nozīme, un vēl pie dažām citām saimnie-
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ciskām parādībām, kas raksturotu saimniekošanu pie
kapitālistiskās iekārtas pēc kara, vai tā iet sabruku-
mam pretim, vai, neskatoties uz visu aso kritiku un
lielo propagandu, iet savu noteiktu attīstības ceļu un
neklausās, vai tas vieniem patīk vai nē.

Kas attiecas uz lauksaimniecības produktu ražu,
tad pēc statistiskās gada grāmatas man pie rokas ir
sekosi dati. Ja mēs apskatam tikai 15 Eiropas
valstis, es pastrīpoju — Eiropas valstis, tad redzam
sekošu ainu. Mēs redzam, ka patiesi trijās valstīs
stāvoklis ir sliktāks nekā pirms kara. Tās, protams,
ir valstis, kas cietušas no kara, t. i. Vācija, Bulgārija
un Austrija. Turpretim visās citās valstīs lauk-
saimniecības produktu ražošana pa-
likusi, pēc atsevišķām valstīm rēķinot, vai_ nu uz
pirmskara stāvokļa vai ari u z 1a b o j u s ē s. Es
atkārtoju, pat vēl uzlabojušās. Kā valstis, kurās uz-
labojušās lauksaimniecības ražība, varētu minēt Dā-
niju, Itāliju, Holandi, Rumāniju, Zviedriju,_ Spāniju,
Čechoslovakiju un Ungāriju. Tad ir vēl tādas
valstis, kuras stāv uz vietas, kas ražo tikpat daudz
kā pirms kara.

Ja mēs piegriežamies diviem galveniem labību
veidiem — kviešiem un rudziem un, izejot no salīdzi-
nājumiem par stāvokli 1914. gadā un 1923. gadā,
mēs iegūstam sekošus skaitļus. Ja ņemam Dāniju,
tad redzam, ka tur, rēķinot dubultcentneros uz attie-
cīgu zemes vienību, 1914. gadā raža bijusi 14 dubult-
centneri, bet 1923. gadā — 16, Francijā 1914. gada—
10 un 1923. gadā — 10 dubultcentneri, Itālija 1914.
gadā ražojuši 10 dubultcentnerus, bet 1923. gada —
12, Holande 1914. gadā ražojusi 16 dubultcentnerus,
bet. 1923. gadā — 17. Turpretim, ja ņemam zemes,
kas kara laikā cietušas, tad tur ražošanas norma kri-
tusi ne tikai visumā, bet ari attiecība uz katru vie-
nību. Piemēram Vācija 1924. gada ražoja ne vai-
rāk kā 13 dubultcentnerus, kamēr 1913. gada

—
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Austrija — 10 dubultcentnerus, bet 1913. gada — 14
dubultcentnerus, un Bulgārija, kura 1913. gada ra-
žoja 15, 1923. gadā tikai — 10 dubultcentners. Ja
no šiem proporcionāliem skaitļiem pārejam uz abso-
lūtām sumām, tad attiecībā uz kviešiem dabūjam tādu
ainu, ka kviešu ražots daudz vairāk, un protL Eiropā
1924. gadā ražots par 5.652.000 tonnām vairāk neka
1913. gadā. Tā tad šī attīstība gājusi sekmīgi uz
priekšu un nevar teikt, ka varbūtējās pārgrozības
līdzšinējā kārtībā nebūtu devušas savus rezultātus.
Attiecībā uz rudziem jāsaka, ka visuma rudzuražo-
šana nelielā mērā samazinājušās,bet tanīs zemes,kur
ražošana pacēlušās, pieaugums _ iztaisa 1.230.000ton-
nas. Uz to es gribētu taisīt slēzienu, ka attiecība uz
lauksaimniecības produktiem (te es pievedu tikai
galvenākos) šinīs valstīs i proporcionāli pec valstīm,
i proporcionāli pēc zemes vienības absolūtās sumas
novērojam progresu.

Tagad, cienījamie kungi, es gribētu pāriet uz
mūsu smago rūpniecību un ņemsim ka piemēru me-
tālrūpniecību, piemēram, čugunu. Ja paskatāmies,
kā attīstījusies čugunu ražošana, tad redzam, ka pē-
dējā, kas 1913. gadā iztaisīja 77.000.000 tonnas, kara
laikā ir slīdējusi uz leju un 1921. gadā iztaisījusi
vairs tikai 34.000.000 tonnas. Tad_ no 1921. gada
sākas pieaugums un tas 1924. gada jau aizsniedza
64.000.000 tonnas. Apmērām līdzīgu ainu redzam ari
pie neapstrādātā tērauda. Neapstrādātais tērauds
1913. gadā ražots 75.000.000 tonnas, 1921. gadā ta
ražošana noslīdējusi uz 42.000.000 tonnām un tikai
1924. gadā aizsniedz 73.000.000 tonnas. Tā tad abos
gadījumos nav vel sasniegta 1913. gada norma.

Domāt, ka iztrūkums liekams tikai uz ražošanas
attīstību, būtu nepareizi. Te svars jāliekvairāk uz
to, !:a grozījušies apstākļi un vajadzība pēc šo vielu

ražošanas, un proti, ka tagad nav_ vairs tās straujas
gatavošanās uz karu, kas bija novērojams pirms liela
pasaules kara izcelšanās.

Ja paskatāmies uz cukuru, kā pasaules patēriņa
produktu, tad redzam, ka kopsumā, saskaitot biešu
un niedras cukuru, 1913. gadā ražots 18.000.000
tonnu, 1923./24. gadā raža pat par vienu miljonu
tonnu pavairojusēs un iztaisa 19.000.000 tonnas. Ta
tad šeit ir pieaugums. Tālāk kokvilnas raža uzrada
pirmskara stāvokli ar niecīgiem pārgrozījumiem.

Ja pārejam tālāk uz dzinējspēku, kas nepiecie-
šams katrai rūpniecībai, tad tur redzamas samēra lie-
las pārgrozības un, vispirma kārta, attiecība uz ak-
meņoglēm. 1913. gadā akmeņogļu Eiropa ražots 607
miljoni tonnu, bet 1923. gada šis cipars krities apmē-
ram par V, uz 494 miljoniem tonnu. Amerika, turpre-
tim, ogļu ražošanas daudzums ir pieaudzis. Visa pa-
saulē ogļu ražošanas daudzums tomēr ir krities — no
1217 miljoniem uz 1183 miljoniem tonnu. Tā tad sama-
zinājies par 34 miljoniem tonnu. Bet atkal taisīt no
tā slēdzienu, ka ar rūpniecības attīstību iet uz leju
nenākas, jo taī vietā, kur akmeņogļu ražošana ir ma-
zinājušās, stipri vairojušās brūno ogļu izmantošana.
Tā pieaugusi no 125 miljonietn tonnu 1913. gada uz
152 miljoniem tonnu 1923. gada. _ Tas ir liels pieau-
gums un šis pieaugums pirmā kārta jcnt uz Vāciju.
Tāpat, ja ņemam naftu. Naftas patēriņš pieaudzis
no 383 miljoniem 1913. gadāuz 1013 miljoniem 1924.
gadā, tā tad pieaugums trīskārtīgs. Ka redzams, tad
ogļu kā dzinējspēka vietu ieņem nafta. Kas attiecas
uz ūdensspēku, tad ūdensspēks atkal rada lielu
pieaugumu un iztaisīja 1924. gadā 23 miljonus zirga
spēku.

Man liekas, kungi, ka no šiem_skaitļiem, ko pie-
vedu attiecībā uz rūpniecības dažādam nozarēm un
kurus varētu te turpināt tālāk, jānāk pie slēdziena,
ka rūpniecības attīstība sasniegusi visa visuma
pirmskara stāvokli un daudzējāda ziņa pat pārspē-
jusi to. Tāpēc šeit nevar runāt par atpakaļiešanu vai
kapitālistiskās iekārtas sabrukumu. Bet ja mes gri-
bētu domāt, ka šī rūpniecības
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gludi, un ka te nebūtu ne mazāko grūtību, tad mes
maldītos. Skaitļi rāda, ka šai rūpniecībai,_ kura at-
dzimst visā pasaulē, jācīnās ar lielam grūtībām. Ka
labākais šādu grūtību raksturojums ir konkursu
skaits. Ja ņemam tos konkursus un bankrotus, kas
nāk priekšā saimnieciskos uzņēmumos, tad janak pie
slēdziena, ka tagad šo bankrotu skaits ir stipri lie-
lāks nekā pirms kara. No vienas puses tas pierada,
ka kara laikā nodibinājās vesela rinda uzņēmumu,
kuri tagad izrādās par dzīvot nespējīgiem, bet no
otras puses pierāda, ka ir ari citi apstākļi, pirmā vie-
tā politiskie apstākļi, iekšējie apstākļi, ?— uz kuriem
es jau aizrādīju — kas priekš rūpniecības lv no ļoti
liela svara. Tie acumirkli nav tik stabili, ka tas nor-
mālai rūpniecības attīstībai būtu vajadzīgs.

Apskatot apmēram desmit redzamākās valstis,
to starpā tādas, kā Dāniju, Somiju, Itāliju, Norvēģiju,
Zviedriju, Ziemeļamerikas Savienotas Valstis un Ka-
nādu, tad redzam, ka 1913. gadā par visam šīm val-
stīm bijuši kopā 2845 bankroti; 1920. gada, kad
acīm redzot vēl bijusi pēckara konjunktūra, bankrotu
skaits samazinājies uz pusi — 1408bet 1924. gada,
kad radusēs nepieciešamība izturēt starptautisku
konkurenci, bankrotu skaits atkal lielā mērā pavai-
rojies, un proti, uz 3652. Tā tad ir vesela rinda tādu
uzņēmumu, kuri nevar izturēt aso konkurenci, un
šeit taisni jāatzīmē Ziemeļamerikas Savienotas
Valstis. Kā otru valsti varētu minēt Dāniju un ari
Anglijā novērojamas lielas svārstības.

Tā tad rūpniecībai visās_valstīs nākas cīnīties
ar lielām grūtībām un dažādiem sarežģījumiem.
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Daudzi uzņēmumi nevar to izturēt un ir spiesti likvi-
dēties. Neskatoties uz to, dzīves pulss ir straujš un
jauna kapitāla ieguldīšana rūpniecības uzņēmumos
turpinājās vēl joprojām un ja ari viņš nav tik dzīvs
ka 1913. gadā, tad tomēr viņš nav apstājies. Es ne-
gribu sīkāki apstāties pie tiem skaitļiem, kādi man
ir par veselu rindu valstu, bet jāsaka tikai viens, ka
mes novērojam tādu ainu, ka kapitāla ieguldījums
1913. gadā bijis lielāks nekā 1920. gadā, bet 1920.
gada tas savukārt bijis lielāks par 1924. gadā iegul-
dīto kapitālu. Tā tad jaunu uzņēmumu dibināšana
visas Eiropas masštabā, salīdzinot ar pirmskara stā-
vokli, iet gausāki uz priekšu. Turpretim, salīdzinot
Eiropasvispārējo saimniecisko attīstību ar Latvijas
un vispār jauno valstu attīstību, mēs novērojam se-
košo. Kamēr Latvijā un jaunajās kaimiņu valstīs
rūpniecības uzņēmumu skaits arvienu pieaug, Eiropā
šādu kapitālu jaunieguldījumu skaits iet mazumā.
Viena no galvenam šo uzņēmumu grūtībām ir kapi-
tāla augstais procents, kas šiem uzņēmumiem jā-
maksā.

Salīdzinot caurmēra diskonta procentu dažādu
valstu centrālās bankās, redzam ļoti dažādu ainu.
Visā visumā jāsaka, ka tagad diskonta procents ir
augstāks nekā 1913. gadā. Ja ir tādas valstis, kur
ir zemāks diskonta procents, tad tomēr lielākā daļā
banku viņš ir augstāks. Ja 1925. gadā notikusi dis-
konta procenta pazemināšana, tad tas tikai liecina, ka
tās zemes, kur saplūdis kapitāls, kā piemēram, kara
laikā neitrālās valstis un Ziemeļamerikas Savienotās
Valstis, meklē savam kapitālam noņēmējus un sāk to
piedāvāt par lētāku cenu. Tomēr daudz palaisties
uz centrālo banku-statistiku un procenta aprēķiniem
nevaram, jo faktiski taču nav noslēpums, ka katras
vienas valsts faktiskais procents, ko maksā par ka-
pitālu, ir nesalīdzināmi lielāks, nekā tas procents, ko
aprēķina centrālās bankas. Tā tas ir pie mums un tā
tas ir bez izņēmuma katrā Eiropas valstī, ari tanīs
valstīs, kur šis kapitāls, kā liekas, ir diezgan liels.
Šisaugstais diskonta procents ir tas, kas padara grū-
tu saimniecisko attīstību, kas liek_ šķēršļus ceļā uzņē-
mīgam garam rūpniecībā un vispār saimniecībā. To-
mēr, kā jau teicu, no ražošanas gala rezultāta
skaitļiem mēsredzam, ka visas šīsgrūtības—augstais
diskonta procents, nenoteiktie politiskie, apstākļi, ne-
noteiktās attiecības valstu starpā, tiek pārvarētas un
ražošana iet uz priekšu, viņa attīstās. Šī ražošana
pārvietojas no vienas vietas uz otru. Viņa nepaliek
tanīs apmēros kā agrāk. Viņa pārveidojas. Piemē-
ram dzinējspēku vairs neražo tā, kā to ražoja pirms
kara. Tagad pāriet uz jaunām metodēm un visā vi-
sumā novērojams neizbēgams progress. Sakarā ar
šo pārveidošanos attīstījušās lielā mērā ari satiksme,
salīdzinot to ar pirmskara datiem. Pasaules tirdz-
niecības flote pieaugusi no 30.836 kuģiem 1914. gadā
uz 32.956 kuģiem 1924. gadā. Tā tad pieaugums, pie
kam šeit krīt svarā tikai lielie kuģi, sākot ar 100re-
ģistrtonnām. Turpretim tonnažas ziņā konstatējams
daudz lielāks pieaugums. No 49 miljoniem brutto
reģistrtonnu 1914. gadā šis skaits 1924. gadā pieau-
dzis uz 64 miljoniem brutto reģistrtonnu. Tā tad pie-
augums iztaisa apmēram 25 miljonus brutto reģistr-
tonnas. Raksturīgs sīkums ir tas, ka tā zeme, kuru
šinī ziņā esam paraduši uzskatīt par to lielāko, par
jūras valdnieci — Anglija — stāv uz vietas. Tur til-
puma ziņā neredzam nekādas pārmaiņas. Liels pie-
augums, turpretim, novērojams Francijā, bet sevišķi
liels Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs. Ziemeļame-
rikas Savienoto Valstu flote pieaugusi no 3 mil-
joniem uz 6 miljoniem tonnu. Tas, acīm redzot, ir
pasaules kapi sekas. Šīs pārmaiņas izsauktas caur
to, ka pasaules saimniecība tagad pēc kara grozījusi
savus centrus, salīdzinot ar pirmskara centriem. Ši-
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nī ziņa Krievijas iztrūkums spēlē izšķirošo nozīmi,
jo pārvedumi un preču transports gājuši citādā vir-
ziena neka agrāk. Šis raksturojums par pasaules
saimniecību, man liekas, ved pie viena neizbēgama
slēdziena, ka _saimnieciskā iekārta nebūt neiet tādā
virziena, ka līdzšinēja kapitālistiskā un saimnieciskā
iekārta tuvotos savam sabrukumam. Pēc visa pie-
vesta, man liekas, nevarētu teikt, ka pārmetumi, ku-
rus taisa kreisais spārns attiecībā uz pilsonības poli-
tiku, būtu dibināti.

Man būtu jāapstājasvēl pie viena jautājuma,kas
pie tagadējas iekārtas ir no svara, proti, pie tām at-
tiecībām, kas pastāv starp darba devēju un darba
ņemeju. Ka viens no ļoti asiem kritērijiem pirmā
kārta krīt svara bezdarbnieku skaits dažādās zemēs
un valstīs. Otra lieta, kas varētu būt ļoti raksturīga
šī jautājuma apgaismošana^

ir
streiki. Man liekas,

taisni šīs divas lietas vislabāk noteic, kādā attīstības
virziena iet mūsu tagadēja kapitālistiskā saimnieciskā
iekārta. Piegriežoties statistiskiem datiem, kuri
ņemti pilnīgi oficiāli no Vācijas statistiskās gada grā-
matas par 1924./25. gadu, ko mēs redzam? Mēs
redzam no šiem datiem, ka aina kapitālistiskās saim-
niecības

^
iekārtas attīstība nebūt nav nelabvēlīga. Jā-

konstatē, ka visas tanīs 15 galvenās valstīs, par ku-
ram jau iepriekš bija runa, 1924. gadā bezdarbnieku
skaits ir lielāks, neka tas bijis 1913. gadā. Ja salī-
dzinām 1924. gadu ar 1920. gadu — pirmo gadu pēc
kara, vai ar 1921. gadu, kad dzīve jau bija mazliet
nokartojuses, jāsaka, ka bezdarbnieku samazināša-
nas gājusi ļoti ātriem soļiem uz priekšu. 1920. gadābija visvairāk bezdarbnieku, 1922. gadā jau mazāk,
1923. gada vel_ mazāk, 1924. gada atkal mazāk kā
iepriekšēja gada. Ta tadsamazinašanās tendence ir
nepārprotami skaidra. Ta pati tendence, kāda novē-
rojama pie saimniecības attīstības, redzama ari šeit.
Pec kara patiešam sabrukums bija liels, bet pēc tam,
kad stājas pie atjaunošanas darba, šis darbs iet sek-
mīgi uz priekšu. Valstis, kuras pasaules karā cietu-
šas, ir izņēmums, un tur stāvoklis nav labojies. Tā,piemēram, Beļģija mes redzam, ka bezdarbnieku
skaits, rēķinot procentos pec arodniecisko biedrību
reģistriem, 1924. gada uz katru simtu organizētu
strādnieku iztaisa. 3,3, 1913

^
gadā — 2,7, bet 1921.gada — 21,6. Pec tam iesākas strauja krišanās —

1922. gada bezdarbnieku skaits samazinājies uz 6,5,
1923. gada — 2,7, 1924. gadā — 3,3. To pašu mēs
redzam ari Dānija un Kanāda. Dānijā raksturīgs tas,
ka tur 1921. gada uz katru simtu organizētu strād-
nieku bezdarbnieku bija 19,8, bet 1924. gadā — 10,5;
Anglijā 1921. gada — 15,3, bet_ 1924. gadā — 8,1.

Tāds pats stāvoklis ir vesela rinda citu valstu,
izņemot Austriju, Vāciju un, vispāri, valstis, kas no
kara cietušas. Ja ņemam Vāciju, tad tur 1921. gadā
bezdarbnieku bija ļoti maz — 2,8 uz katriem 100 re-
ģistrētiem strādniekiem arodbiedrībās, bet 1924. gadā
jau veseli 13,5. Caur to izskaidrojams, ka Vācijā ir
visgrūtākais strādnieku stāvoklis un visasākais bez-
darbs. Ja ņemam Austriju, tad tur, rēķinot absolū-
tos skaitļos, 1921. gada bija reģistrēti 11.000 bezdarb-
nieku. Par bezdarbniekiem tur uzskatāmi tādi, kassaņēmuši pabalstu no valdības vai komunālām iestā-
dēm. 1924. gada bezdarbnieku skaits bija pieaudzis
uz 95.000._ Ta tad stāvoklis kļuvis daudz sliktāks.
Līdzīgs stāvoklis ir ari Polijā. Varšavā 1921. gadā
bija 98.000 bezdarbnieku, bet 1924. gadā — jau
127.000 (F. Cielēns no vietas: «Bet 1926. gadā?").

Par 1926. gadu man nav statistikas, jo tā nobeidzas
ar 1924. gadu. Ka jūs redzat, tad bezdarbnieku stā-
voklis pasliktinājies tikko minētās zemēs, bet vispa-saules mēroga tas ir labojies un labojies lielā mērā.
Salīdzinot visuma tagadējo bezdarba stāvokli ar to,
kāds viņš bija 1913. gada, jāsaka, ka tas vēl nav sa-

3
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sniedzis 1913. gada stāvokli, bet sākot ar 1921. gadu,
tendence ir stipri labvēlīga un tā virzās uz agrāko
stāvokli, izņemot minētās trīs valstis, kuras karā
stipri cietušas, un kur vēl novērojama tendence uz
bezdarba pieaugšanu.

Nākošais jautājums, kas mūs interesē, ir darba
un kapitāla savstarpējo attiecību raksturošana — t. i.
streiki. Piegriežoties šim jautājumam, negribu jūs
apgrūtināt ar vispārēju streika statistiku, bet jāaiz-
rāda, ka vissliktāk! tā lieta ir Vācijā. Tur šīs attie-
cības starp darbu un kapitālu ir visasākās. Vācijā
vispirms šķiro saimnieciskos streikus un politiskos
streikus. Kas attiecas uz saimnieciskiem streikiem,
tad 1920. gadā Vācijā bija 4.392 saimnieciski streiki,
bet 1923. gadā — 2.162 streiki, t. i. uz pusi mazāk.
Tas norāda, ka Vācijā saimnieciskie apstākļi uzlabo-
jas. Ja apskatāmies, kā šie streiki beigušies, tad re-
dzam, ka 1920. gadā viņi beigušies ar sekmēm 1.012
gadījumos, bet 1923. gadā — 332 gadījumos. Gadī-
jumu, kur notikusi izlīgšana, 1920.gadā ir bijis 2.522,
bet 1923. gadā — 1.096. Raksturīgākais ir tas, ka
Vācijā, kā vienā no tām valstīm, kur stāvoklis ir vis-
grūtākais un bezdarbs vislielākais, samazinājās strei-
ku kustība. Attiecībā uz politiskiem streikiem aina
ir vēl pārsteidzošāka. Ievērojat, kungi, _ 1920. gadā
bijuši 4.408 politiski streiki, bet 1923. gadā — tikai 47.
Tā tad politisko streiku kustība, taisnību sakot, gan-
drīz likvidējušās. Ja ņemam pašus uzņēmumus, cik
no tiem ķēruši streiki, tad redzam, ka 1920. gadā
streikots 149.535 uzņēmumos (šis lielais skaits strei-
kojis galvenā kārtā aiz politiskiem iemesliem), bet
1923. gadā — tikai 3.506 uzņēmumos. Tā tad šādi
streiki ārkārtīgi samazinājušies.

Tālāk, ja aprēķinām zaudētās darba dienas, tad
1920. gadā vācu tauta caur politiskiem streikiem zau-
dējusi 36^2 miljonus darba dienas, bet 1923. gadā ti-
kai 1 miljonu. Tā tad, kas attiecas uz politiskiem
streikiem, uz politiskām sadursmēm starp darba de-
vējiem un darba ņēmējiem, tad jāsaka, ka tas ir pil-
nīgi likvidētas. Priekš saprašanās atrasti citi veidi
un streiki nogājuši no skatuves. Cīņā starp darbu
un kapitālu atzīmējami vēl lokauti.

Ja salīdzinām lokautu skaitu 1920. un 1923. ga-
dos, tad redzam priekš Vācijas raksturīgus skaitļus,
kur, taču, saimnieciskie apstākļi ir vissliktākie. Lo-
kauti pavairojušies no 114 uz 168 gadījumiem. Šie
lokauti pa lielākai daļai izvesti ar sekmēm par labu
darba devējiem. Tā 1920. gadā 18 gadījumos lokauti
beigušies ar sekmēm priekš darba devēja, bet 1923.
gadā — jau 53 gadījumos. Tādā kārtā Vācijas ap-
stākļos fabrikants, resp. darba devējs^bijis spiests,
ķerties pie šī līdzekļa to apstākļu dēļ, kādi iestājušies
Vācijā un tur vēl pastāv.

Es gribētu savilkt kopā visas šīs trīs parādības,
jo visām tām ir viens un tas pats mērķis. Nav no
svara katra atsevišķa parādība, bet gan ' vispārēja
tendence, ne absolūtie skaitļi. Saskaitot 1923. gada
saimnieciskos un politiskos streikus un lokautus, da-
bonam kopā 2.261 gadījumus pret 8.329 ga-
dījumiem 1920. gadā. Tā tad uzlabošanās,
salīdzinot ar 1920. gadu, notikusi par ap-
mēram 74%. Konstatējot šos faktus, mums neap-
šaubāmi jānāk pie slēdziena, ka sadursme starp dar-
bu un kapitālu sāk mazināties un starptautiskā mas-
štabā notikusi nepārprotama uzlabošanās. Brūces,
kas sistas caur karu, un radušās saimnieciskās grūtī-
bas, ļoti labi pārvarējusi privātā kapitālistiskā saim-
nieciskā iekārta. Nedaudzos pēckara gados,par kuriem
sniedzas dati līdz 1924./25. gadam, salīdzinot ar 1920.
un 1921. gadu, visur redzama uzlabošanās. Nekrīt,
protams, svarā tāda valsts, kā Vācija, kura zaudē-
jusi daļu no savas teritorijas. Nekrīt svarā ari Au-
strija, kur liela daļa vāciešu, piederīgu pie apgabala,

kas tagad pievienots vienai no jaunam valstīm, sa-
plūduši Austrijas centrā un neatrod darbu._

Ja ari vienā otrā ražošanas nozarē vel nav sa-
sniegts 1913. gada stāvoklis, tad toties ir vesela rinda
nozaru, kur 1913. gads jau pārspēts. Visās saimnie-
ciskās nozarēs novērojama tendence tuvoties normā-
liem apstākļiem. Ar to es gribētu teikt, ka pārmetu*
miem, ko vērš pret privatkapitalistisko saimniecisko
iekārtu, nav pamata, ka tie ir un paliek nekas vairāk,
kā zināmas politiskas pārliecības apliecinājums, ka
labākā ir cita — kolektīvā iekārta. Es negribu atkārtot
ļoti populāro argumentu, ko tādos gadījumos pielieto,
sakot: skatāties uz austrumiem, tur šī iekārta jau iz-
vesta dzīvē. Bet austrumos no šī kolektīvisma jau
atteikušies un sāk pāriet uz privātu ražošanu, kāda
pastāvēja 1913. gadā.

Tagad es gribētu pāriet pie budžeta un taisīt vis-
pirms dažas piezīmes pie tā, ko teica Bīlmaņa kungs.
Pirmais Bīlmaņa kunga aizrādījums bija, ka_ mūsu
budžets esot ar šķiras raksturu. Visā visumā, būtu
grūti to teikt par mūsu budžetu, bet atsevišķos vil-
cienos patiešām, liekas, mūsu budžetā var saskaitītšķiras raksturu. Bīlmaņa kungs savu domu tuvāki
nemotivēja, bet man liekas, ka to būtu viegli izdarīt
kuram katram no deputātu kungiem, kuriem budžeta
projekts izdalīts. Piemērām, ja apstājamies pie_ so-
ciālās likumdošanas, kurai tagad paredzētas lielākas
naudas sumas nekā iepriekš, tad mēs redzam, kāši
sociālā likumdošana visur un visās vietās normēta
ar attiecīgiem likumiem, citiem vārdiem runājot, visi
budžeti ir bruņoti. Tur valdībai cits nekas neatliek,
kā paskatīties, ko nosaka likums, saskaitīt attiecīgas
sumas, tās rubricēt un atskaitīt vajadzīgos līdzekļus
un ar to viss, no valdības atkarīgais, izbeidzas. Tur-
pretim, ja paskatāmies mūsu ražošanas izdevumos,
piemērām par agronomisko palīdzību, par ko te ari
runāja Bīlmaņa kungs, tad mēs redzam, ka šeit tādas
cietas normēšanas nav. Šai ražošanas nozarei katru
gadu vajadzīgās sumas piespriež vai nu lielākas vai
mazākas. Es negribu pašlaik runāt par samēru, vai
tur kas būtu grozāms, bet gribētu atzīmēt tikai pašu
faktu, ka tik svarīgs postenis, kā ražošanas pacel-
šana, nav normēts, bet tam ir gadījuma raksturs, ka-
mēr sociālai likumdošanai visas sumas ir bruņotas.
Tas rada zināmu privilēģiju vienai šķirai par labu.

Tad es gribētu aizrādīt vēl uz vienu citu veidu —
linu monopolu. Budžetā spilgtāki izteiktu šķiras
raksturu, spilgtāki izteiktu šķiras nodokli, kā linu
monopols, mēs nevaram iedomāties. (Sauciens pa
kreisi.) Man aizrāda, ka viņa vairāk neesot. Tā tas
nav. Linu monopols vēl pastāv un ja mēs uzšķiram
šo pašu budžetu, tad tur paredzētas stipri lielas su-
mas, kas ienāks šinī gadā no linu monopola. Ja mēs
reiz nonāktu pie tāda stāvokļa, ka atceltu šo šķiras
nodokli, tad to varētu tikai apsveikt. Ja šinī ziņā
sociāldemokrātu kungi būtu piepalīdzīgi pilsonībai un
sevišķi zemnieku savienībai, tad mēs par to būtu ļoti
pateicīgi. Visus šos gadus linu monopols ir pastā-
vējis un ja mēs meklējam līdzekļus valsts fondiem
un depozītiem, tad zinām, ka tos ņēma no linu ražo-
tāju kabatām. Atcerēsimies tās nedaudzās kapeikas,
pat santīmus, ko linu ražotājiem maksāja pirmajos
gados. Nebrīnēsimies, ja linu ražotāji, kuri toreiz, ne-
varēdami izmantot vispārējo saimniecisko kon-
junktūru, un, būdami spiesti nodot savus linus
valdībai caur linu monopolu gandrīz par velti, tagad,
kad apstākļi vispārējā saimnieciskā konjunktūrā kļu-
vuši sliktāki, prasa, lai ievēro ari viņu prasības.
Neaizmirsīsim, ka toreiz notika kapitāla uzkrāšana.
Pirmie lielākie kredita fondi taisni radīti ar to, ka
mēs ņēmām linus no linu ražotājiem gluži par velti
un, tikai garām ejot, viņiem kaut ko atmetām. Tāds
ir stāvoklis.
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Varētu vēl aizrādīt uz veselu rindu tādu pašu
ienākumu avotu, bet tas nebūtu no svara. Protams,
man, varbūt, aizrādīs uz netiešiem nodokļiem — ak-
cīzēm un muitām, kas galvenā kārtā gulstoties uz
strādniekiem. Bez šaubām viena daļa gulstas uz
strādniecību, bet Iielum lielā daļa mūsu lauku iedzī-
votāju, vai tie būtu zemes īpašnieki, vai laukstrād-
nieki, ir tie, kas šos netiešos nodokļus vislielākā mērā
samaksā. Pa lielākai daļai strādnieks patiesībā dzī-
vo uz saimnieka rēķina, ēd pie saimnieka galda un
tā tad galvenais šo netiešo nodokļu maksātājs ir tas
pats zemes īpašnieks, bet ne darba ņēmējs. Nenākas
domāt, ka sakarā ar to strādnieks pieprasītu
attiecīgi zemāku algu, vai ari saimnieks, samaksā-
dams nodokļus, varētu maksāt strādniekam mazāku
algu. Galu galā samērus un attiecības starp darba
devēju un ņēmēju noteic nevis muitas likmes, bet
darba pieprasījums un piedāvājums. Taču visiem ir
skaidri zināms, ka viscaur uz laukiem ir strādnieku
trūkums. To jūs, kungi, zināt ari no tās grāmatas,
— no kuras jūs parasti citējat — ko izdevusi stati-
stiskā pārvalde.

Saimniekam nav izvēles. Ja viņš negrib atstāt
savas druvas atmatā un izputēt no savām mājām, tad
viņam jāmaksā tā alga, ko strādnieks prasa, neskato-
ties uz to, ka viņam pašam nekas pāri nepaliek. Lau-
ku ražotājam un darba devējam jāsamaksā netiešie
nodokļi ne tikai priekš sevis un savas ģimenes, bet
ari priekš strādniekiem, kuri strādā viņa mājā. Tā-
pēc ari, runājot par to, ka mūsu budžetam ir šķiru
raksturs, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ar to var nonākt
pie citādiem slēdzieniem, nekā domā pats runātājs.

Vēl no opozīcijas puses aizrādīja uz satiksmes
ministriju, ka pēdējā pat kabas un dažas citas vien-
kāršas lietas pasūtot ārzemēs. Lai lieta būtu pilnī-
gāka, es vēl papildināšu to, ko teica Bīlmaņa kungs,
un teikšu, ka satiksmes ministrija ari koka gulšņus
iepērk ārzemēs. Protams, tas fakts, ka kabas un
gulšņus iepērk ārzemēs, ne ar ko nav attaisnojams.
Nepārprotami, ka uz šo lietu jāskatās citādi. Nav jā-
aizmirst, ka mums pašiem ir mežu cik vajadzīgs un
gulšņu izstrādāšana ir ļoti vienkāršs darbs. Tāpēc,
ja ari ārzemēs iepirktie gulšņi iznāktu lētāki, tie to-
mēr jāpērk mūsu pašu zemē. Nevajaga domāt, ka
mums nav vajadzīgā koku materiāla, un ka mums
pašiem nebūtu iespējams gulšņus pagatavot. Ka tas
iespējams, par to nevar būt divu domu. Tikai tādus
gadījumus nevar ģeneralizēt. Ja nonāksim pie jau-
tājuma, kas tad nu ir tas vainīgais, tad, es zinu, Bīl-
maņa kungam būs viena atbilde — vaidošais vairā-
kums. Bet ja mēs iesim tālāk un meklēsim konkrēti,
tad nonāksim pie mūsu ierēdņu aparāta. Bīlmaņa
kungs teica, ka, liekot uz torgiem, satiksmes mini-
strija nav atradusi par iespējamu izdalīt atsevišķi
lietas, kuras še Latvijā nevar izgatavot, un kuras jā-
iepērk ārzemēs, no tām, kuras mēs paši Latvijā va-
rētu izgatavot. Galu galā mēs nonāksim pie tā, ka
katram resoram šais laikos ir grūti strādāt un sevišķi
tādam lielam resoram kā satiksmes ministrijai,_ kura
pati dažreiz nezin, kā tiks cauri. Lielākas grūtības
rada tas apstāklis, ka nerīkojas vairs viens otrs ie-
rēdnis kā atbildīga persona, bet gan veselas komisi-
jas, kur katrs no ietilpstošiem kungiem apzinās, ka
viņš nav atbildīgs, jo komisija to tā izlēmusi/un visu
vainu noveļ uz komisijas pleciem. Daudzas reizes
nonāk pat tiktālu, ka komisija vairs viena neka nespēj
darīt un jautājums jāizlemj ministru kabineta. Šādu
pasūtījumu vai darbu izved tikai tad, kad ministru
kabinets uzlicis savu rezolūciju. Kur meklējama vai-
na, par to runāsim citā vietā.

Tālāk, Bīlmaņa kungs bij ļoti nemierā ar tirdz-
nieciskiem uzņēmumiem. Bez šaubām, jāpiekrīt
tam, ka mūsu lauksaimniecības ražošanas kreditē-

šana stādāma pirmā vietā. Tad nāk atjaunojamās rūp-
niecības kreditēšana un pašā pēdējā vietā mūsu tirdz-
niecības kreditēšana. Ka mūsu tirdzniecībai būtu
liedzami pabalsti, nav pareizi. Ari tā ir jākreditē,
it sevišķi mūsu eksports. Nevar taču katrs sviesta
ražotājs, kuram mājās 10—20 govis uzsiet sviestu uz
pleciem un aiznest uz Angliju vai Dāniju, viņam tas
jāpārdod firmām un šīm firmām jānāk pretim ar
valsts līdzekļiem, tādā kārtā nākot pretim ari tirdz-
niecībai.

Šeit vēl aizrādīja, it kā no Latvijas bankas puses
būtu pielaistas kādas kļūdas kreditu piespriešanā uz
mūžīgiem laikiem, kā izteicās Bīlmaņa kungs. Ar
šādu izteicienu var operēt. Pirms kādiem pāris ga-
diem, kad bija strīdus par to, kas ir likvids kredits
un kas ir nelikvids kredits, ari es operēju ar šādu
izteicienu. Pastāv tāds uzskats, ja lauksaimniecībai
piešķir aizdevumus, tad tas ir nelikvids kredits, tur-
pretim, ja diskontē vekseļus tirgotājiem vai rūpnie-
kiem, tad tas ir likvids kredits, kas atnāks atpakaļ.
Es vienmēr esmu uzstājiespret tādu ieskatu un aiz-
rādījis, ka ari pēdējais var pārvērsties par mūžīgu
kreditu. Vai tiešām Bīlmaņa kungs gribētu attiecībā
uz vekseļu rediskonta kreditu panākt tādu stāvokli,
ka atvēlētu kreditu uz vienu, divi vai trim gadiem,
pēc kam Latvijas banka uz reizi pasaka: atnesat
mums tūlīt atpakaļ to kreditu skaidrā naudā. Vai
tā ir saimnieciskās dzīves veicināšana, vai ar tādu
politiku jūs kuru katru uzņēmumu nevarat apdrau-
dēt, pat pavisam iznīcināt, jo neviens taču neņem
naudu, lai turētu savā kasē, bet ņem priekš tālākām
saimnieciskām operācijām. Tikai zināmos termiņos
viņi saņem atpakaļ šo naudu, bet ari tad viņa nepa-
liek uz vietas. Ja vispāri grib likvidēt kādu uzņē-
mumu, ar šādiem paņēmieniem to var panākt ļoti
viegli. Bet mana pārliecība ir tāda, ka nospiedoši
liela daļa no Latvijas bankas atvēlētiem kredītiem, pat
100%, ne tādā kārtā samaksās atpakaļ savas sumas.
Jūs visi zināt, ka kreditu izsniedz tikai pret zināmu
nodrošinājumu un pie rediskontiem nodibināta pat
speciāla diskonta komisija, kura skata cauri diskonta
operācijas. Gadījumos, kur kādas firmas nobankro-
tējušas, Latvijas banka galu galā nav nekā zaudējusi
un mēs visi redzam, ka bankas prasības jau nolīdzi-
nātas. Tāpēc taisīt slēdzienu par nepareizībām
Latvijas bankas kredita politikā, nenākas. Dibinātus
pārmetumus Latvijas bankai varētu taisīt vienīgi par
to, ka ilgāku laiku, pat līdz pagājušam rudenim viņa
lielā mērāpabalstīja importa kreditu. Tas jākonstatē,
kā noticisfakts, jo tagad tie apstākļi radikāli grozī-
jušiesun importa kreditēšana tikpat kā izbeigušās —
ļoti sašaurināta. Toties stiprā mērā paplašināta ek-
sporta kreditēšana un tā vai citādi veicināta pati
saimnieciskā dzīve, nerunājot nemaz par ievērojamu
rūpniecības un lauksaimniecības kreditēšanu. Šīs
piezīmes es gribēju taisīt Bīlmaņa kungam sakarā ar
viņa runu.

Pārejot pie saimnieciskās politikas sakarā ar
apspriežamo budžetu, man jāiesāk ar lauksaimnie-
cību. No budžeta skaitļiem, par kuriem es runāju,
apskatot budžetam pievienoto pavadrakstu, redzam,
ka lauksaimniecības attīstība gājusi stipri uz priekšu.
Runājot par saimniecisko dzīvi visumā, man jāsaka,
ka pie mums, tāpat kā citās zemēs, pati saimnieciskās
dzīves attīstība nav gājusi uz priekšu tik gludi un
vēlami, kā tas, varbūt, no pirmā acu uzmetiena būtu
patīkami. Ari šeit ir bijuši zināmi traucējumi un
grūtības, bet šīs grūtības nav bijušas nepārvaramas
un, neskatoties uz tām, mūsu saimnieciskās dzīves
attīstība ir turpinājušās.

Raksturīgs barometrs mūsu saimnieciskās dzīves
attīstībai ir protestētu vekseļu skaits. Katrs prote-
stēts vekselis apliecina, ka saimnieciskā ziņā vek-

3*
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sēļa īpašnieks nespēj pildīt savu pienākumu. Un tā
kā lielā mērā mūsu saimnieciskā dzīve, saimnieciskā
attīstība dibinās uz kreditu, tad no protestētu vekseļu
skaita varam spriest, kā šī attīstība izveidojušās. Ja
salīdzinām, protestēto vekseļu skaitu pagājušā gada
atsevišķos mēnešos, tad iegūstam sekošus datus. Jan-
vārī protestēti pavisam 6.934 vekseļi, aprilī — 7.779,
jūlijā — 8.919, oktobrī — 11.273 vekseļi. Par tālā-
kiem mēnešiem man nav datu. No šiem datiem, kas
ņemti no «Ekonomista", redzams, ka protestēto vek-
seļu skaits pakāpeniski aug, pakāpeniski vairojas. Ja
mēs, turpretim, paskatāmies uz protestēto vekseļu
sumām, tad redzam, ka tās nav sevišķi lielas, ka
vekseļu īpašnieki nav lielkapitālisti. Tendenci visu-
mā ir grūti saskatīt, bet tomēr nomanāma zināma
tendence, un proti, ka vekseļu sumas nevis aug, bet
mazinās. Tas pierāda, ka grūtības, kas jāpārvar
saimnieciskiem darbiniekiem, nav augšgala, bet tās
guļ stipri zemu pašā tautā un jo tālāk, jo arvienu
vairāk aizķer mazāk turīgos slāņus.

Apskatot protestēto vekseļu caurmēra lielumu
pa atsevišķiem mēnešiem, redzam, ka tā slīd arvienu
uz leju. Tā janvārī protestēto vekseļu caurmēra
suma bijusi 353 lati, aprilī — 334 lati, jūlija — 324
lati un oktobrī — 296 lati. Tā tad redzami,
ka vekseļi nav lieli, ka darīšana ir ar tautas
kreditu, ar plašo masu kreditu, un šī suma_paliek
arvienu mazāka. Tas pierāda, ka saimnieciskas grū-
tības, kas jāpārvar, lai nonāktu pie tiem rezultātiem,
par kuriem runāju, ir ļoti lielas. Tomēr, neskatoties
uz to, novērojama tā iepriecinošā parādība, ka pieaug
kapitāla uzkrāšana kredītiestādēs. Tas konstatē-
jams pie budžeta iesniegtā pavadraksta. Tur pie-
vesti dati par diviem gadiem kopā — par 1924. un
1925. gadiem. Bet ja grib apstāties tikai pie pedeja
gada, tad par pēdējo gadu, pēc oficiāliem datiem
«Ekonomistā", redzam, ka, rēķinot no 1925. gada 1.
janvāra līdz 1. oktobrim, Latvijas banka noguldījumi
pieauguši no 44 miljoniem uz 54 miljoniem latu, ta
tad par veseliem 10 miljoniem latu. Pārejas bankas
noguldījumi pieauguši no 27 miljoniem uz 32 miljo-
niem latu, kredītbiedrībās — no 5 miljoniem uz 6 mil-
joniem latu, turpretim krāj-aizdevu kases novēroja-
ma ļoti spēja attīstība: noguldījumi pieauguši no S
miljoniem uz 11 miljoniem latu. Tālāk, pasta nogul-
dījumi pieauguši no 1 miljona uz 2 miljoniem latu.
Kopsumā noguldījumi no 1925. gada 1. janvāra līdz
1. oktobrim pieauguši no 85.737.000 latiem uz
106.248.000 latiem, tā tad pieaugums par, apmēram,
21 miljonu latu.

Nevar teikt, ka kapitāla uzkrāšana, par kuru
runāja Bīlmaņa kungs, ieplūst vienīgi no valsts avo-
tiem. Nē, uzkrāšana rodas ari pašā tautā un ieplūst
sakarā ar mūsu saimniecisko dzīvi. Pat pie tik grū-
tiem apstākļiem, kad vekseļu protests katru dienu
pieaug, mēs redzam, ka kreditiestādēs ieplūst nauda.
Ja paskatīsimies, no kādām sumām tad šie noguldī-
jumi sastādās, tad redzēsim, ka tie pa lielākai daļai
ir ļoti niecīgi. Piemēram pastā noguldījumi, kā jau
teicu, pieauguši no 1 miljona uz 2 miljoniem latu, pie
kam jāpiezīmē, ka šeit nogulda pa lielākai daļai tikai
rokpeļņi; tāpat tas ir krāj-aizdevu kasēs, kur lielum
lielā daļa biedru ir jaunsaimnieki, noguldījumi pie-
auguši no 6 miljoniem uz 11 miljoniem latu. Mazāki
pieaugumi novērojami, ja nonākam pie lielākām nau-
das iestādēm. Tā tad, kaut ari ar zināmām grūtībām,
saimnieciskā attīstība pagājušā gadā tomēr gājusi uz
priekšu.

Par to, ka pavairojusēs sējas platība, salīdzinot
ar 1921. gadu, es jaurunāju, un tas ir nepārprotams
pierādījums, ka tendence ir laba un ka mūsu valsts
saimniecība šinī ziņā iet pa pareizu ceļu. Tālāk es
runāju par ražu, pie kam konstatējams, ka ari tā ir

palielinājušās. Ja te ministra kungs taisīja slēdzienu,
ka sējas kopplatība nav pieaugusi, tad to var attie-
cināt tikai uz 1923. gadu, jo, acīm redzot, viņa pie
mums jau sasniegusi zināmu normu un tik strauji
vairs nevar attīstīties, bet, salīdzinot ar 1921. gadu,
viņa ir pieaugusi.

Un nu paceļas jautājums, kāds tad no visas tās
sejas platības paplašināšanās, no rudzu ražas pa-
vairošanās, no kredita un aizdevumu pieauguma, ir
rezultāts? Kādu iespaidu tas atstāj uz lauksaimnieka
stāvokli? Vai neiznāk tā, ka viņam klājas labi, ka
nodokļi viņam samērā ar citiem jāmaksā mazi; fondi,
kas iekrāti no valsts līdzekļiem, nodoti viņa rīcībā,
un vecsaimnieks tagad var dzīvot cepuri kuldams,
kā «pelēkais barons", vai, ja tas ir jaunsaimnieks, kā
«plikais barons"?

Bet te nu, cienījamie kungi, jāsaka, ka dzīves
īstenība šajos faktos ienes ļoti lielu vilšanos, jo galu
galā nav no svara tas, cik ir ražots, bet gan svarā
krīt tā vērtība., tas iznākums, ko lauksaimnieks par
savu ražu iegūst. Ja mēs ņemam galvenās labības,
kuras krīt svarā mūsu lauksaimniekam, un galvenos
produktus, ko viņš ražo, un ja apskatām, ko tie pēc
realizēšanas var dot, tad mēs iegūstam, es gribētu
teikt, ļoti bēdīgu ainu. 1925. gada rudzu raža ir bi-
jusi 3.150.900 kvintalu, bet tā paša gada novembrī
rudzu caurmēra cena nav bijusi augsta — 21,08 lati.
Tā ir oficiālā cena, kas publicēta «Ekonomistā". Ja
salīdzina šos datus ar 1924. gada datiem, tad redzam,
ka 1924. gadā cenas bijušas ne 21,08 latu, bet 35,81
latus. Tā tad 1925. gadā starpība par ļaunu lauk-
saimniekam bijusi 14,73 latus, kas uz visu ražu,- uz
to, cik lauksaimnieks 1925. gadā ražojis, iztaisa
46.412.000 latus. Tā tad jūs redzat, kungi, ka uz
rudziem lauksaimnieki 1925. gadā, salīdzinot ar 1924.
gadu, zaudējuši 46 miljonus latu. Ja pieņemam, ka
visus šos rudzus lauksaimnieks nelaiž apgrozībā, ka
pusi viņš patērē savām vajadzībām un tikai otru pusi
pārdod, tad uz rudziem 1925. gadā lauksaimnieks
zaudējis 23.000.000 latu.

Pāriesim talak pie kviešiem. Ja attiecība uz
kviešiem izdarām tādu pašu aprēķinu, tad pie pagā-
jušā gada ražas 589.220 kvintaliem, kas maksāja
1925. gadā 28,49 latus pret 44,35 latiem 1924. gadā
par kvintalu, kas iztaisa ražotajam par ļaunu 15,86
latus par kvintalu, pēdējais zaudējis 9.318.000 latus.
Ja nu atkal pieņemam, ka lauksaimnieks pusi patērē
savām vajadzībām un tikai pusi pārdod, tad iznāk,
ka viņš zaudējis no kviešu ražas 4.600.000 latus. Ja
tos pašus aprēķinus attiecinām uz miežiem, tad iz-
nāk, ka uz tiem viņš zaudējis 5.600.000 latus, bet uz
auzām — 6.200.000 latus. Ja nu saskaitām kopā visu
to, ko lauksaimnieks 1925. gadā ir zaudējis uz ražas
rēķina, tad redzam, ka kopā uz rudziem, kviešiem,
miežiem un auzām viņam radies 39.600.000 latu liels
iztrūkums. Šis iztrūkums lauksaimniekam bija jā-
cieš, jo algu līgumus viņš noslēdzis agrāk, inventāru
un mājas lopus iegādājies agrāk. Te nu ir tas suns
aprakts, tas smagums, kas lauciniekam jānes. Ne
kreditu apgrūtinājumi, bet cenas ir tās,kas viņu galīgi
nospiež, jo iznāk, ka viņa darbs, ko viņš ir darījis pa-
gājušā gadā nav vairs neko vērts.

Tālāk pie šī paša posteņa mums būtu jāpieskaita
ari linsēklas. Linu sējumu platība 1925. gadā, salī-
dzinot to ar 1924. gadu, pieaugusi no 60.500 ha uz
78.100 ha, tā tad par veseliem 18.000 ha. Apskatot
linu šķiedras ražu, redzam, ka tā pieaugusi no
261.000 kvintaliem uz 300.000 kvintaliem, tā tad —
pieaugums par 39.000 kvintaliem. Salīdzinot linu
šķiedras ražas pieaugumu 1925. gadā ar 1924. gadu,
redzam, ka 1924. gadā eksportēta ir tikai neapstrā-
dāta linu šķiedra par 44.130.000 latiem. 1925. gada,
turpretim, nepārstrādātas linu šķiedras eksportēts
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par 40.349.000 latiem, bet pārstrādātas dzijas par

(
3.000.000 latu, kopā tas iztaisa 43.349.000 latu. Ko
nu mes redzam? Mes redzam, ka 1925. gada linu
sējumu platība bija daudz lielāka par 1924. gada pla-
tību, un proti, par 18.000 ha. Raža 1925. gadā pie-
augusi par 39.000 kvintaliem, bet ko iegūst pats lauk-
saimnieks? Viņš cieš zaudējumu, jo iegūst par ne-
pilnu miljonu latu mazāk.

»_ Apskatot, _ ko zaudējis lauksaimnieks uz ražu
pagājušā gadā, jānāk pie slēdziena, ka viņš visvairāk
zaudējis uz liniem, jo pēdējie ir mūsu lauksaimnie-

cībā tas galvenais ienākumu avots. Tāpēc ari sapro-
tams, kamdēļ zemnieku priekšstāvji cīnās par to, lai
atceltu šo netaisno šķiru nodokli.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings (zvana): Vē-
lā laika dēļ prezidijs liek priekšā deputāta Klīves
runu pārtraukt un šīs dienas sēdi slēgt. Vai būtu
kādi iebildumi pret sēdes slēgšanu? Iebildumu nav.
Nākošā sēde rīt pīkst. 10 no rīta. Dienas kārtībā
vispirms prezidija ziņojumi un tad valsts budžeta ap-
spriešana. Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 9.30 vakara.)

rH. sesijas 2. sēde 1926. gada 21. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10,05 no rīta.)

Saturs:
1. Likumprojekta nodošana komisijai 89
2. Valsts budžets 1926./27. gada saimniecības gadam (vis-

pārējas debates):
A. Klīve (zemnieku savienība) 89

3. Nākošā sēde , 124

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. Dienas kārtībā prezidija ziņojumi un valsts
budžets. Iebildumu nav? Dienas kārtība pieņemta.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu
— prezidija ziņojumi. Ministru kabinets
piesūtījis Saeimai pārgrozījumus un papildinājumus
likumā par nakts darbu noliegšanu maiznīcās. Pre-
zidijs liek priekšā šos pārgrozījumus un papildinā-
jumus nodot sociālās likumdošanas komisijai. Iebil-
dumu nav? Šie pārgrozījumi un papildinājumi no-
doti sociālās likumdošanas komisijai.

Līdz ar to pirmais dienas kārtības punkts iz-
smelts un mēs pārejam uz otro dienas kārtības
punktu — valsts budžets. Turpinājās vis-
pārējas debates. Vārds deputātam Klīvem runas
turpināšanai.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Man vispirms jāatvainojas par to, ka
vēl diezgan ilgi būšu spiests apgrutinatjusu uzma-
nību. Es ceru, ka jūs to neņemsat ļauna (A. Vec-
kalns no vietas: «Tā ir obstrukcija, Klīves kungs!")
Nepavisam nē, joes pirmo reizi pec trīs gadiem ru-
nāju pie valsts budžeta un to nevarētu ņemt ļauna.
Reizē ar to es domāju, ka vairāk no mušu frakcijas
vispārējās debatēs nepiedalīsies, lai gan es runāju
ne savas frakcijas uzdevumā, bet personīgi.

Vakar es noskaidroju, ka mūsu lauksaimnieki
pagājušā gadā zaudējuši uz rudziem 23 miljonus,
uz kviešiem — 4 miljonus, uz miežiem 5 miljonus
un uz auzām un mistru 6 miljonus latu. Attiecība
uz linu šķiedru noskaidroju ari, ka šeit lauksaimnieki
zaudējuši 1 miljonu latu, bet attiecībā uz šo pedejo
zaudējumu, liekas, varētu taisīt zināmus iebildumus
tādēļ, ka jareiz pastāv linu monopols, tad zaudējumos
nevar ietilpināt linu šķiedru. To nevar darīt vel
vairāk tādēļ, ja eksportēts ir daudz vairāk ka
iepriekšējā gadā. Tas nenozīmē, ka lauksaimnieks
to būtu zaudējis, jo pēdējais, pirms linus eksportē
uz ārzemēm, atlīdzību ir jau saņēmis. Konstatē-

dams šo zaudējumu uz linu šķiedru, es neesmu to
pieskaitījis klāt pie zaudējumu kopsumas.

Turpretim, kas attiecas uz linsēklām, tad tur
stāvoklis ir citāds. Linsēklu raža 1925. gadā bijusi
279.110 kvintalu. Ja pārejam pie cenām, tad re-
dzam, ka ir zināma starpība starp sējamām linsēk-
lām un eļļas linsēklām un caurmēra cena 1924. ga-
dā bijusi 46,65 lati par kvintalu, bet 1925. gadā cena
noslīdējusi uz 44,88 latiem, tie ir oficiālie dati.
Tā tad uz linsēklām lauksaimniekiem iznāk zaudē-
jums 1,77 lati par kvintalu, jeb uz visu konstatēto
ražu — 1.610.000 latu. Ja rēķina, ka daļa no šīs
ražas iet pārdošanā, — bet pusijau nu gan lauk-
saimnieks nepatur savā glabāšanā, sēklai viņš patur
tikai /'4 un 3U iet pārdošanā, — tad redzam, ka lauk-
saimnieks zaudējis 1.200.000 latus. Tas būtu tas,
kas jāskaita klāt pie tiem lauksaimnieka zaudēju-
miem, ko pēdējais cietis uz labību. Savelkot
visus tos skaitļus kopā, kas zaudēts par linsēklām,
un uz labību, mēs iegūstam kopsumā 40.800.000 la-
tus. Tas ir zaudējums, ko lauksaimnieks cietis uz
ražu. Vēl varētu iebilst un teikt — jā, lauksaim-
nieks ir gan zaudējis uz labību, bet viņš ir pārgājis
uz citu ražošanas veidu un sācis ražot citādas lie-
tas, caur kurām guvis lielākus ienākumus. Tāds
iebildums patiešām būtu vietā.

Viens no galveniem ienākuma avotiem lauk-
saimniekam 1925. gadā ir bijis sviests._ Patiesi
sviesta eksports, sviesta ražošana 1925. gada ļoti lie-
lā mērā pieaugusi un ari tagad turpina attīstīties.
1924.gadā sviests eksportēts par 15.500.000 latiem,
bet 1925.gadāpar 31.800.000 latiem, ta tad 1925. gadā
eksportēts vairāk par 16.300.000 latiem. Ja mes ta-
gad ņemam vērā šo peļņu, kas, salīdzinot ar iepriek-
šējo gadu, vairāk ienācis lauksaimnieku kabata, tad
lai izrēķinātu, vai lauksaimnieks visumā zaudējis
vai pelnījis, jāsalīdzina zaudējumi ko viņš guvis uz
labību un linsēklām, ar peļņu, ko viņš guvis uz svie-
stu, tas ir 16.300.000 latu peļņas jāatņem no
40.800.000 latu zaudējuma un paliek zaudējums lauk-
saimniekiem 24.500.000 latu. Neatkarīgi no_ šiem
ienākumiem, ko lauksaimnieks galvenā kārtā gūst
no savas zemes, ir vēl daži izdevumu posteņi, kam
ir liela nozīme lauksaimnieku budžetā, un gal-
venais no tiem ir strādnieku algas. Lai raksturotu
lauksaimniecības stāvokli, gribu pakavēties galvenā
kārtā pie šīm strādnieku algām, kamēr visus citus
sīkākos izdevumus, kā nodokļus, procentus, ēku
remontus, kapitāla amortizācijas, inventāra iegū-
šanu, atstāju neapskatītus, jo priekš tiem paliek
sīkāki ienākumi no gaļas, vistkopības un dārzkopī-
bas, pieņemot, ka tie kompensējas.

Kas attiecas uz strādnieku algām, tad jāsaka,ka
strādnieku algas 1925. gadā, salīdzinot ar 1924. gadu,
cēlušās un pie tam ievērojami cēlušās. Neskatoties
uz to, ka lauksaimniekiem lielā mērā nācās ciest
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zaudējumus uz viņu ražotiem produktiem, viņiem
par šo produktu iegūšanu jāsamaksā vairāk. Mūsu
oficiālā statistikā, kas atrodama tanī grāmatiņa, ko
vairākkārt šeit rādīja Bīlmaņa kungs, par to ir ari
attiecīgas atzīmes. Mes redzam, ka gada puisim al-
ga cēlusies no 488 latiem uz 537 latiem, caurmēra
par 49 latiem. Tāpat alga cēlusies ari meitām. Di-
binoties uz šiem datiem, tad ari mūsu statistiska
pārvalde izrēķinājusi vispārīgo absolūto algu sa-
mēru, kāds jāizmaksā lauksaimniekampar darba
spēku un samērs ir tāds, ka 1924. gada algas iz-
maksāts pavisam 52.385.100 latu un 1925. gada
57.578.200 latu. tā tad pedeja gada vairāk ka iepriek-
šējā par 5.193.100 latiem. Tik daudz lauksaimnie-
kiem nācies piemaksāt vairāk par darba speķu. Tas
ir jauns izdevumu postenis, kas lauksaimniekiem
nāk klāt, kas lauksaimniekiem jānes, pie kam, ka
statistiskā pārvalde aizrāda, šie 5.193.000 latu pār-
maksāti tikai tām strādnieku kategorijām, par ko
es minēju, t. i. gada un vasaras strādniekiem, pie
kam dienas strādnieki nemaz nav ierēķināti.

Attiecībā uz dienas strādniekiem
^
tanī pat Latvi-

jas lauksaimniecības tekošā_statistikā 58. lapas puse
atrodams interesants aizrādījums, kurš skan se-
kosi: «Pēdējā 1925. gada laukstrādnieku trūkums
stipri mazinājies." Tā raksta mūsu statistiska pār-
valde, pie kam mūsu lauksaimnieki ik uz soļa zin,
ka tas ir otrādi. «Jo — raksta tālāk statistiska pār-
valde — par to iesūtīti tikai 42,24% ziņojumi." Ta
tad statistiskā pārvalde nākusi pie sledzienaķa
pārējos 57,76 gadījumos strādnieku netrūkst.
Ja jūs man nepiekristu, tad no šī paša
ziņojuma jūs tālāk varat izlasīt: «Diezgan
raksturīgas atbildes korespondenti iesūtījuši ari uz
jautājumu par dienas strādnieku trūkumu." Šie die-
nas strādnieki pēc statistiskās pārvaldes termino-
loģijas ir tādi, kas vajadzīgi āboliņa pļaujas laika,
kas vajadzīgi labības pļaujas laika, pie siena no-
vākšanas u. t. t., ar vārdu sakot, pie visiem vasa-
ras darbiem. Attiecība uz šiem dienas strādniekiem
no ziņojumiem redzams, ka 1925. gada siena un
āboliņa pļaujas laika dienas strādnieku trūcis 51%
gadījumos. Gadu iepriekš šinī pat laika dienas
strādnieku trūcis 227o gadījumos. Ta tad_ dienas
strādnieku trūkums 1925. gada ir vairāk ka dubul-
tojies. Labības novākšanas laikā strādnieku trūcis
— 1924. gadā 37% gadījumos, bet 1925. gadā 59%
gadījumos; ta tad skaits gandrīz dubultojies.

Ko šie skaitļi mums rāda? Tie nepārprotami
saka, ka lauksaimnieka stāvoklis palicis tik grūts,
ka viņš vienā otrā gadījuma nevar vairs uzturēt
ne gada, ne vasaras strādniekus, bet mēģina izpa-
līdzēties ar dienas strādniekiem, lai ganviņa ap-
rēķins izrādījies maldīgs, jo attiecīga laika nav va-
rējis dabūt dienas strādniekus. Ta tad pie strād-
nieku algām pieskaitāma vel viena liela kategorija
izdevumu par algām, kas neietilpst šinī statistiskas
pārvaldes aprēķinā, un proti, dienas strādnieku al-
gas. Ja pieņemam, ka uz_ dienas strādniekiem, pec
kuriem pagājušā gadā mūsu lauksaimniekiem bijis
liels pieprasījums, pateicoties grūtajiem apstākļiem
un krizei, izdota tikai X U no visas pārējiem strādnie-
kiem izmaksātās algas, tad pie 5.193.000 latiem pie-
skaitāma V*, t. i. 1.298.000 lati. Šādu sumu lauk-
saimniekiem nācies pārmaksāt dienas strādniekiem,
bet kopā par visiem strādniekiem — vasaras, gada
un dienas strādniekiem — 6.491.000 latus. Ja pē-
dējo sumu pieskaita klāt zaudējumiem, kādus lauk-
saimnieks cietis 1925. gadā uz labību un linsēklām,
t. i. 40.800.000 latiem, dabonam, rēķinot, apaļos
skaitļos 47 miljonus latu. Ja no šīs sumas atvelk
sviesta peļņu — 16 miljonus latu, tad rezultātā lauk-

saimnieks zaudējis 31 miljonu latu. Šads_stavoklis,
ko mēs saucam par krīzi, rada mušu zeme saimnie-
ciskas grūtības, aptur i lauksaimniecības attīstību,
i rūpniecību, i tirdzniecību un rada pasivo bilanci.
Te ir tas suns aprakts.

Ja salīdzinām šo sumu ar budžeta sumam, tad
redzam, ka tās ir divas reizes lielākas par izglītības
ministrijas budžetu. Bet, salīdzinot ar ieņēmumu
no gaļas eksporta, redzam, ka visi lauksaimnieka
zaudējumi ir apmēram 10 reizes lielāki par ienā-
kumu no gaļas eksporta.

Pēc visiem šiem datiem, pieņemot pat par pa-
reizu budžeta paskaidrojumā minēto sumu, lauk-
saimnieka stāvoklis patiešam ir ļoti grūts. P_askai-
drojuma autors atzīme, ka valsts banka ieplūdušas
sumas samazinājušās par 13 miljoniem latu tadeļ,
ka Latvijas banka vedusi plašāku kredita politiku
nekā tas bijis vajadzīgs. Pieņemot pat, ka tas būtu
taisnība, — lai gan tā nav, jo ne visi piespriestie
krediti aizgājuši lauksaimniecības vajadzībām —
tad tomēr jauksaimnieka saņemtie aizdevumi neva-
rētu atsvērt viņa zaudējumus pagājušā gada. Man
liekas, ka, izejot no visiem šiem datiem, nevar but
šaubu par to, kur meklējami saimnieciskās krizes
cēloņi.

Augšējos skaitļus es pievedu ar to nolūku, lai
opozicija, kas neatzīst lauksaimniecības grūto stā-
vokli, nāk un tos apgāž. Pievestie skaitļi ņemti no
oficiāliem datiem un grāmatām un, man liekas, opo-
zicija nemēģinās šos skaitļus apšaubīt. Esdomāju,
ka viņai beidzot vajadzēs atzīt, ka patiešam lauk-
saimniecība atrodas grūtā stāvoklī. Un ja nu reiz
mēs atzīstam, ka lauksaimniecībai musu _ ze-
mē ir kāda nozīme un iespaids, tad mums janak tai
palīgā, jāsper visi soļi, lai izvestu lauksaimniecību
no pašreizējā krīzes stāvokļa. Kādi būtu tie soļi, kas
jāsper lauksaimniecības labā? Nerunājot nemaz vi-
sumā par to, kas būtu jādara, es tomēr gribētu_ap-
stāties pie visnepieciešamākā, kas darāms, lai glābtu
lauksaimniecību no izputēšanas.

Tagadējās valdības platformā atzīmēts, ka lauk-
saimniecība jāaizsargā

^
ar prēmijām. Šis ir jauns

veids, kas sabiedrībā vel maz diskutēts. Ka to tech-
niski izvest, par to ari pašas koalīcijas aprindas vel
nav skaidrībā. Jautājums, vai prēmijas izmaksāt
pie pārdošanas, vai ari pēc zemes daudzuma, nav
vēl izlemts. Zināmā mērā rodas ari šaubas, vai šis
prēmiju veids būtu tas racionālākais. Ja nu mes ari
panāktu, ka lauksaimniecībai izmaksātu prēmijas,
kaut ari ne tik lielos apmēros, cik tas nepieciešams,
bet gan vienīgi tik daudz, lai nodrošinātu lauksaim-
niekiem ražošanas pašizmaksu, paliek tomēr jau-
tājums, vai vieglāki nebūtu ievest attiecīgu aizsarg-
muitu uz labību. Par to jau savā laikā daudz runāts
un rakstīts un savā laikā ari opozicija cēla iebildu-
mus, aizrādot, ka šī aizsargu muita sadārdzināšot
strādnieku dzīvi, it sevišķi pilsētu strādnieku dzīvi.
Šisarguments no opozīcijas puses vienmēr uzturēts
un, apspriežot muitas tarifu, muitu uz rudziem ne-
maz nelika priekšā. Bet ar laiku, ja negribēsim ga-
līgi iznīcināt mūsu lauksaimniecību, mums bus jā-
ķeras vai nu pie prēmiju sistēmas ievešanas, vai, ja
to atrastu par pārāk komplicētu, būs jāpiegriežas
tām pašām aizsargu muitām. Tas vēl vairāk nepie-
ciešams ari tādēļ, ka caur Latviju, kā tranzīta zemi,
plūst ja ne visa, tad lielākā daļa lielās Krievijas la-
bības sūtījumu. Un ko mums rāda šai ziņa piedzīvo-
jumi. Piedzīvojumi rāda, ka Krievijas labības sūtī-
jumi pastāvīgi atrodas zināmā kustībā un viena da-
ļa no tiem vienmēr atrodas Rīgā. Tā kā muitas uz
labību nav, tad kuru katru dienu šo tranzīta labību
var laist vietējā tirgū. Tādā kārtā krievu labībai
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iespējams nosist labības cenas Latvijā, vai viņas pa-
celt tik augstu, kā tas krieviem izdevīgi, Ja kāds tir-
gotājs mēģina ievest labību no Hamburgas, vai pat
no Amerikas, tanī pat brīdī krieviem, pateicoties tam
apstāklim, ka viņiem noliktavās Latvijā atrodas un
ari atradīsies labība, iespējams nosist stipri uz leju
tirgus cenu. Ja nu mūsu labības importiers ieved
labību Latvijā, tad, pateicoties Krievijas labī-
bai, kura tanī brīdī dabūjama zem pasaules tirgus
cenas, tirgotājam katrā ziņā jācieš_ zaudējumi vai
jāstājas sakaros ar krievu labības pārdevējiem. No
otras puses, kad labības krājumu _ šeit _ nav,
krieviem iespējams pacelt cenas tik tālu, ka viņi
to grib, un prasīt, lai samaksā tādas cenas, kādas
viņi vēlas, jo acumirklī nav konkurences. Līdzīgs
stāvoklis ir ari ar Lietuvas labību.

Mēs nevaram ļaut mūsu lauksaimniecību vien-
kārši izputināt kuram katram, kas grib nākt un laist
mūsu tirgū savu labību, nevaram ļaut radīt nospie-
došu konkurenci priekš tiem, kas dzīvo uz vietas;
jo, pateicoties tam, ka pie mums sīkiem ražotajiem
nav elevatoru un pie mums neražo labību lielas lati-
fundijās, mūsu ražotājiem savu labību nav kur likt.

Loti raksturīgu ainu mēs šinī ziņā piedzīvojām
pagājušā rudenī. Kad mūsu ražotājs gribēja pārdot
savu labību, tad viņš to nevarēja izdarīt vienkārši
tādēļ, ka viņam nebij pircēju. Lauciniekam vienkārši
pateica: «Mums nevajaga", jo visi dzirnavnieki pa-
gājušā gadā,bija noslēguši ļoti lielus līgumus ar Krie-
viju, saņemot kārtīgi piesūtītu labību, vienu zināmu
kvalitāti noteiktos termiņos. Saprotams, līdz ar to
viņiem atkrita klapatas braukāt apkārt pa laukiem
un pie pirkšanas uzņemties risku, ka vienreiz bus
sliktāka labība, otrreiz labāka, kadeļ ari visi dzir-
navnieki ņēma labību labāk no Krievijas. Ja uz la-
bību būtu bijusi aizsardzības muita, tad būtu bijis
viegli nākt lauksaimniekiem pretim. Tapec ir pats
pēdējais laiks, lai bez nopietniem satricinā-
jumiem glābtu mūsu lauksaimniecību, skatīties uz
šo lietu nevis kā uz lauksaimniecības _jautājumu, bet
gan kā visas valsts jautājumu. Ja mes to nedarīsim
tuvākā nākotnē, tad pec kādiem gadiem, kad nere-
dzēsim citu izeju, būsim spiesti pie šī jautājuma at-
griezties daudz sliktākos apstākļos.

Vispirms ir nepieciešami ievest maksimālo muitu
uz visu labību. Tas dotu valdībai, slēdzot tirdznie-
ciskos līgumus ar citām valstīm, iespēju pateikt vie-
nai vai otrai valstij, ka

^
ja jus nenākat mums pretim,

tad ari mēs nevaram nākt jums pretim. Ja jus gribat
nākt pretim mūsu rūpniecībai, tad ari mes varam
nākt jums pretim muitas ziņa uz labību. Tas būtu
bijis vienīgais racionālais un pieņemamais loģiskais
slēdziens.

Man ir dziļākā pārliecība, ka agri vai vēlu mēs
visi neizbēgami nonāksim pie ta paša slēdziena. Jo,
atzīstot, ka valstij draud saimniecisks posts, mums
būs jāsper nopietni soļi, lai lauksaimniecību, ka gal-
veno valsts saimniecisko pamatu, glābtu no galīgas
izputēšanas. Neatkarīgi no_ tam jāsper visi soļi, lai
no valsts puses veicinātu tādu ražošanas nozaru at-
tīstību, kas dotu lielākus ienākumus lauksaimnie-
kiem, kāds ir sviests, gaļas eksports, seklas u. t. t
Te no valsts puses caur agronomisku palīdzību jā-
dara viss, kas stāv viņas speķos, mušu lauksaimnie-
cības labāko un izdevīgāko produktu ražošanas vei-
cināšanā. Tikai tādā kārtā mēs varam nonākt stā-
voklī, kad sāktu izbeigties pastāvīgas lauksaimnieku
sūdzības, un varēsim ieraudzīt atdzīvošanos ari ci-
tās mūsu saimniecības nozares, ka tirdzniecība' un
rūpniecībā.

Tālāk, kungi, es gribētu pariet uz mušu agrāro
politiku, kura stāv ļoti tuva sakarāar to,ko es nupat
runāju, jo pēdējo gadu piedzīvojumi rāda, ka tas jaun-
saimnieks, ko mēs nedaudzos gados esam radījuši,
mūsu saimnieciskā dzīvē sāk ieņemt arvien noteik-
tāku stāvokli ne tikai politiskā, bet ari saimnieciska
ziņā. Viņš sāk ņemt dalību ari dažādu lauku saim-
niecisko organizāciju dzīvēieņemot arvien redza-
māku vietu, un tuvākā nākotne jaunsaimniekiem
piekritīs vēl lielāka loma saimnieciska dzī-
vē nekā līdz šim. To redzam no attiecīgu
skaitļu salīdzinājuma. Oficiālie dati par mu-
šu jaunsaimniecību nodibināšanos sniedz se-
košu ainu. Sākot ar 1921. gadu pec centrālas ze-
mes ierīcības komitejas oficiāliem datiem piešķirts
jaunsaimniecību un amatniecības gabalu: 1921. ga-
dā — 5221, 1922. gadā — 26.933, 1923. gadā — 29.041,
1924. gadā — 13.168, 1925. gadā — 22.023 un šinī
1926. gadā līdz 1. aprīlim — 28.000, kopa pavisam
104.577 jaunsaimniecības un apbūves gabalu. Tas
nozīmē, ka mēs lielo daļu no zemes fonda jau esam
izlietojuši. Ja līdz šim zemes fonda bij 1.735.564 ha,
tad no tiem 1.403.184 ha jau izlietoti. Pārpalikums
tā tad 332.380 ha. Tāds ir faktiskais stāvoklis.

Pārejot uz nākošo mūsu _ jaunsaimniekiem
svarīgo etapu, t. i. uz koroborešanu, jāatzīst, ka
zemju koroborēšana velkas pārāk gausi. Visa agrā-
rās reformas izvešanas laikā mes esam paspējuši
koroborēt no visām piešķirtām jaunsaimniecībām
tikai 14.047 jaunsaimniecības. Šīs jaunsaimniecības
jau ir tādas, kur jaunsaimniecības stadija jau izbei-
gušās un kur tās kļuvušas jau par vecsaimniecībam,
vai, teiksim, par normālām saimniecībām. Bet ka-
mēr jaunsaimnieks nonāk pie tāda stāvokļa, viņam
jāiziet daudzi un dažādi etapi. Sava laika, kad Sa-
eimā apsprieda likumprojektu, par jaunsaimniecību
koroborešanu zemnieku savienība ceļa ierunas un
aizrādīja, ka koroborēšanas procedūra bus ļoti gara.
To mēs tagad ari piedzīvojam un redzam, ka jaun-
saimniekam ir jāizstaigā 7 dažādas instances, jāiziet
7 dažādi etapi.

Stāvoklis attiecībā uz koroborēšanas priekšdar-
biem ir šāds. Zemes šķirošana, un ēku aprakstīšana
izdarīta 79.576 jaunsaimniecībām, šie priekšdarbi
izdarīti no zemes vērtēšanas daļas. Nākošais etaps
ir zemes vērtēšana no pagastu komisijām. Pēdējas
no 79.576 jaunsaimniecībām novērtējušas 53.975
jaunsaimniecības. Tālākais etaps irtaksacijas komi-
sija, kura no 53,975 galīgi novērtētam vienībām pa-
spējusi apstiprināt 47.321 vienību. Pie šiem etapiem,
kādi jaunsaimniekam jāiziet cauri, pieskaitāma vel
publicēšana «Zemes Ierīcības Vēstnesī". No 47.321
notaksētas vienības publicētas tikai 38.307 vienības.
Pēc publicēšanas «Zemes Ierīcības Vēstnesī" jāsa-
stāda līgumprojekti koroborešanai. Tādi līgumpro-
jekti sastādīti par 27.894 vienībām. Talak uz šo
līgumprojektu pamata jāsastāda attiecīgi līgumi un
jānosūta notāram. Notāram nosūtīti no 27.894 h-
gumprojeķtiem 23.121, no kuriem notārs paspējis iz-
skatīt cauri, apstiprināt un nosūtīt zemes grāmatu
nodaļai 16.894 līgumus. Bet zemes grāmatu nodaļa
paspējusi koroborēt tikai 14.047 jaunsaimniecības.
Tāds ir tas garais ceļš un dažādie etapi, kas jāiz-
staigā cauri katram jaunsaimniekam, lai tiktu pie
sava zemes īpašuma.

Attiecībā uz darba virzīšanos uz priekšu, es
taisni gribētu minēt datus par notecejušo gadu, jo
pagājušais gads ir viens no tiem, kur koroborēšanas
lietas gājušas uz priekšu dzīvākā gaita. Atklāts ir
vēl jautājums par Latgali, kur ir īpatnēji apstākļi, jo
tur bez fondā ieskaitīto muižu sadalīšanas vel jasa-
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dala viensētas ari sādžas. Līdz 1. aprīlim Latgalē
sadalītas pavisam_400 sādžas, no kurām radītas pa-
visam 7643 viensētu saimniecības. Kā viens no ie-
priecinošiem faktiemjāatzīmē tas, ka pagājušā gadā
vien no šīm 400 sādžām sadalītas_ 207 sādžas. Tā tad
vairāk ka puse no visa padarītā darba krīt uz pa-
gājušo gadu. (Sauciens pa kreisi: «Bet cik gadu
desmitus vel tas vilksies?") Patiešām, priekšā stāv
vel ļoti daudz un liela darba un ja mēs neatradīsim
līdzekļus, kā ātrāk panākt visu atlikušo sādžu sada-
līšanu, tad tas var vilkties diezgan ilgi. Man liekas,
ka mušu zemes ierīcības pirmais un neatliekamākais
uzdevums attiecībā uz Latgali būtu paātrināt šo
darbu, jo vajadzīgs sadalīt vēl 3218 sādžas, kamēr
sadalītas vēl tikai 400 sādžas. Tāpēc jāat-
rod līdzekļi, _ kā centrālā zemes ierīcības
komiteja varētu ātrāki nākt pretim latgalie-
šiem, lai viņi tiktu pie viensaimniecībām, jo tik ilgi,
kamēr tur pastāvēs sādžu saimniecība, lauksaimnie-
ciskā kultūra neplauks un par lauksaimniecības kul-
tūru Latgale nāksies grūti runāt.

Novērtējot agrāro reformu, vēl vairāk krīt svarā
kādas citas kategorijas dati, kas raksturo, cik stabila
ir pati agrārā reforma, cik stabils ir jaunsaimnieks.
Kā zināms, pieņemot agrārās reformas likumu, jaun-
saimniekiem_ aizliedza savu zemi pārdot. Vēlāk
dzīve pierādīja, ka ne vienmēr tas ir pareizi un ka
jaunsaimniekiem jāatvēl rīkoties ar savu īpašumu
pilnīgi brīvi tāpat, kā tas atvēlēts vecsaimniekiem.
Iepriekšējā Saeima pieņēma likumu, kas deva jaun-
saimniekiem šīs tiesības. Ja apskatāmies cik lielā
mērā jaunsaimnieki izmantojuši savas tiesības, tad
redzam, ka tās izmantotas ļoti mazā mērā, tikai 6%
apmērā. Lūgumi dēļ zemes pārdošanas līdz 1. apri-
1im iesniegti pavisam 6,879. Tas nav liels skaits sa-
mērā ar piešķirto zemes gabalu skaitu. No šiem
lūgumiem izlemti 5.933, no kuriem noraidīti tikai 451.
Tā tad visā vairumā jaunsaimnieki, kas lūguši at-
ļauju pārdot savus zemes gabalus, tādu dabūjuši no
centrālās zemes ierīcības komitejas. To skaits, kas
vēlas pārdot savu zemi, ir tik niecīgs, ka' šo parā-
dību nevar uzskatīt par tādu, kas varētu apdraudēt
mūsu agrāro reformu. Jāsaka, ka, spriežot pēc bū-
tības, zemes piešķiršana izvesta samērā labi, jo lie-
lākā daļa jaunsaimnieku apmēram 94%, iegūto zemi
grib paturēt un patur. Tādi ir patiesie skaitļi, kas
raksturo zemes ierīcības gaitu. Ja vienu otru reizi
izskan pārmetumi zemes ierīcības lietās un jaun-
saimniecību radīšanā, tad, dibinoties uz pievestiem
skaitļiem, jāatzīst, ka šie pārmetumi ir stipri nedibi-
nāti. Jaunsaimnieki ir stabili un, skatoties pēc tā,
cik drīz izvedīs zemes koroboraciju. tie ieņems no-
pietnu stāvokli mūsu saimnieciskā dzīvē.

Agrārās reformas izvešanu lielā mērā veicinā-
jusi valsts zemes banka. Zemes banka iz-
sniegusi samērā daudz aizdevumu jaunsaim-
niekiem viņu dzīves iekārtai. Pirmā kārtā
aizdevumi ir gājušj ēkām, ēku būvēm, in-
ventāram, mazāk meliorācijai un pavisam niecīga
suma zemes pirkšanai. Pagājušā gadā pavisam
piespriesti 14.778 aizdevumi 12.103 jaunsaimniekiem.
Salīdzinot jaunsaimniekus ar vecsaimniekiem, jāsaka,
ķa zemes bankai nav tiesības piespriest aizdevumus
visām vecsaimniecībām, bet gan vienīgi izpostītām
vecsaimniecībām, un tādu vecsaimniecību, kurām
piespriesti aizdevumi, ir 1220. Jaunsaimnieki saņē-
muši 7.027.859 latus aizdevuma, bet vecsaimnieki tikai
778.640 latus, jeb procentuāli rēķinot, jaunsaimnieki
saņēmuši 83,4% no visiem piespriedumiem, bet vec-
saimnieki tikai 9,2%. Ja nu mēs ejam tālāk un ap-
skatam vel ilggadīgos zemes rentniekus, kurus ze-
mes banka izdalījusi atsevišķā kategorijā, tad aiz-

devumi, piespriesti 514 saimniecībām, kas iztaisa
3,8% no visiem aizdevumiem. Tālāk, attiecībā uz
amatnieku zemēm, jāsaka ka pēdējām aizdevumu iz-
sniegts 631 saimniecībai, kas iztaisa 2,7% no visiem
aizdevumiem. Tad aizdevumi izsniegti vēl arj zvej-
niekiem, kuri dabūjuši pavisam 137 gadījumos
75.140 latus. Savelkot visu kopā, redzam, ka agrār-
reformas izvešanai un lauksaimniecības veicināšanai
zemes banka piespriedusī 17.535 aizdevumus, kas,
salīdzinot ar 1924. gadu, iztaisa apmēram tādu pašu
sumu. Tā tad zemesbanka šinīziņā ļoti nopietni nā-
kusi pretim mūsu jaunsaimniekiem un, apmēram,
gada laikā 1k jaunsaimnieku, kuri pieprasījuši zemi,
dabūjuši ari aizdevumus galvenā kārtā ēku ierīko-
šanai. Zemes bankas krediti jaunsaimniekiem iz-
sniegti tādos pat apmēros kā gadu iepriekš.

Ja mēs tagad gribētu salīdzināt mūsu jaunsaim-
niekus un vecsaimniekus un paskatīties, kādas pa-
stāv attiecības saimnieciskā ziņā starp šīm 2 ražo-
tāju kategorijām, tad iegūstam ļoti iepriecinošu ainu.
Vispirms_ jākonstatē, ka tas lielais zirgu pieaugums,
kas novērojams mūsu zemē un uz ko jau aizrādīts
ari budžeta paskaidrojumos, galvenā kārtā krīt uz
jaunsaimniekiem. Var gandrīz teikt, ka zirgu: pie-
augums attīstās tādā pat proporcijā, kādā attīstās
mušu jaunsaimniecību iedalīšana un piešķiršana.
1913. gadā Latvijā bija pavisam 231.400 zirgu, 1920.
gadā 260.700 un 1924. gadā 340.200 zirgu.

Salīdzinot jaunsaimniecību lielumu ar visām
vecām saimniecībām, iegūstam ārkārtīgi interesantus
datus. Ja mēs ņemam vispārīgo zemes platību, tad
redzam, ka caurmēra zemes platība vecsaimniecībām
ir daudz lielāka nekā jaunsaimniecībām. Dati, kādus
es šeit pievedīšu no Latvijas bankas pārskata par
1924. gadu, neattiecas uz visām 104.000 jaunsaimnie-
cībām, bet gan tikai uz agrāk piešķirtām 50.452 jaun-
saimniecībām. Pēdējo caurmēra platība ir 15,90 ha,
t. i. gandrīz 16 ha, kamēr vecsaimniecībām, skato-
ties pēc tā, vai rēķinām ar Latgali vai bez Latgales,
caurmēra platība stipri svārstās, joLatgalē atsevišķu
saimniecību platība ir stipri mazāka. Negribu aiz-
kavēt jūsu uzmanību nedz pie jaunsaimniecību sada-
līšanas pēc lielumiem, nedz ari attiecībā uz agrāk no-
dibinājušos vecsaimniecību lielumu, bet gan gribu
griezt jūsu vērību uz to, ko novērojam pie zemes
platības, ņemot par pamatu galveno visas platības
sastāvdaļu, t. i. aramo zemi. Caurmērā uz katru
vecsaimniecību iznāk 8,57 ha aramas zemes, bet
uz katru jaunsaimniecību — 7,67 ha. Tā tad, teri-
toriāli ņemot vecsaimniecība ir stipri lielāka, bet pēc
būtības, griežot vērību galvenā kārtā uz aramo
zemi, redzam, ka vecsaimniecībai aramās zemes ir
par nepilnu 1 ha vairāk nekā jaunsaimniecībai.
Tas ir pilnīgi saprotams, jo vecsaimniecībās atrodas
daudz purvāju, smiltaiņu un neapstrādātu gabalu,
ganību u. t. 1., kurpretim jaunsaimniecības, kas cēlu-
šāsno muižas zemes, kur bij labāka zeme, ko muiž-
nieki pratuši paturēt sev, sastāv galvenā kārtā
no aramās zemes, tā kā ekonomiskā ziņā jaunsaim-
niecības tuvojas vecsaimniecībām. Tas norāda, ka
jo tālāk ies attīstība, jo vairāk vecsaimnieki strādās
roku rokā ar jaunsaimniekiem. Jo nav liela prieka
no vecsaimniecību lielās teritorijas, ja no šīs terito-
rijas nav nekādu ienākumu. Daudz labāk ir, ja
platība nav samērā liela, bet ir laba aramā zeme.
Kas attiecas uz zemes izmantošanu, tad tā ir intensī-
vi attīstījušās. No visas aramās zemes 64,88% pieder
sējumiem, 16,43% — āboliņam un zālēm un tikai
18,69% pieder papuvei.

Uzstādot tālāk jautājumu, kā zemes banka, kas
radīta lauksaimnieciskās dzīves veicināšanai, vispār
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nākusi pretim jaunsaimniekiem un vecsaimniekiem,
mes redzam sekošu ainu. Nerunājot par aizdevu-
miem atsevišķam personām, bet par vispārīgo uz
laukiem nepieciešamo pasākumu, kā pienotavu ierī-
košanas, speķa barības piegādāšanas, dzirnavu, ķie-
ģeļu cepļu, koku apstrādāšanas ierīču ierīkošanas,
lauksaimniecības mašīnu iegādāšanas, sabiedrisku
ēku būvēšanas u. t. I, finansēšanu, redzam; ka šā-
diem uzņēmumiem no zemes bankas 1925. gadā iz-
sniegti 318 aizdevumi. Saskaitot kopā ar ie-
priekšējiem gadiem, pavisam izsniegti 13% aizde-
vumi par 6.755.826 latiem, no kuriem jau at-
maksāti 1.697.692 lati. Tas jāuzskata par likvidu
kustību, ka nedaudzos gados, kamēr zemes banka
darbojas, izsniegti 6.755.826 lati! aizdevumu un sa-
ņemti atpakaļ 1.697.692 lati. Uz 1926. gada 1. jan-
vāri, ta tad sabiedriskām vajadzībām no zemes
bankas izsniegti kopsumā 5.058.134 lati. No tā mēs
redzam, ka darīts ir samērā liels darbs.

Savelkot visu kopā, gribētos sacīt, ka mūsu
lauksaimniecības attīstība pati no sevis iet uz priekšu,
bet atduras uz daudzām grūtībām1, kas rodas sa-
skaņā ar cenām ražojumu realizēšanā. Šeit likum-
devējiem un valdībai jānāk lauksaimnniekiem pretim
un jāpiegriež nopietna vērība zemes reformas izve-
šanai Latgalē un koroborēšanas paātrināšanai visā
Latvijā.

Tagad, cienījamie kungi, es gribu pāriet pie
rūpniecības. Pagājušā gada lauksaimniecība pār-
dzīvoja asu krīzi, un mēs toreiz sacījām, ka valstij
ar saviem līdzekļiem jānāk lauksaimniecībai palīgā.
Tais bija pirmais krizes gads. Notecējušais gads
skaidri pierādīja, ka mums ir bijusi taisnība. Ja mēs
būtu nākuši lauksaimniecībai palīgā ari gadu iepriekš,
tad, varbūt, ari rūpniecības krīze nebūtu bijusi
tik asa.

Pārejot pie atsevišķiem uzņēmumiem, redzam,
ka 1924. gadā Latvijā darbojās pavisam 2598 uz-
ņēmumi, nodarbinādami' 48.000 strādniekus. __ Starp
šiem daudziem uzņēmumiem 200 ir tādi uzņēmumi,
kurus mūsu tagadējos apstākļos varētu uzskatīt par
lieliem uzņēmumiem, kur strādnieku skaits pārsniedz
50. Rūpniecības attīstība, neskatoties uz notikušo
krizi, turpinājās joprojām. Vēl joprojām rodas
ļaudis, kuri grib ieguldīt savu kapitālu rūpniecības
uzņēmumos un pēdējo koncesiju skaits pagājušā
gadā, salīdzinot ar 1924. gadu, palielinājies no 470
koncesijām uz 647.

Attiecībā uz ieguldītiem līdzekļiem jāsaka, ka
pēdējo ieguldīts mūsu rūpniecībā daudz mazāk neka
1913. gadā. Izņēmums atzīmējams tikai vienā mūsu
rūpniecības nozarē, un proti, papira un poligrāfiskā
rūpniecībā. Šinī rūpniecības nozarē 1913. gadā bija
ieguldīti tikai 8.100.000 latu, kurpretim tagad iegul-
dīti 12.000.000 latu. Tā tad šī nozare attīstījušās
samērā strauji.

Ja gribam konstatēt vispārīgo, mūsu rūpniecības
stāvokli bez šīs nozares, kura, ta sakot, pārspējusi
pirmskara stāvokli, tad vispirms krīt svarā rūpnie-
cības mašinu ievedums. Pēdējais 1925. gadā palicis

?apmēram tāds pats, kāds tas bija 1924. gada, un
proti, 13.000.000latu. Ja mēs paskatāmies uz dzinēj-
spēku — akmeņoglēm, tad redzam, ka šeit ievedums
stiprā mērā samazinājies. Ja Bīlmaņa kungs teica,
ka mēs neko nedarām, lai samazinātu akmeņogļu
ievedumu, tad varat būt pilnīgi mierīgi, jo statistika
rāda, ka akmeņogļu ievedums samazinājies no
13.942.000 uz 9.834.000 latiem — jeb par 4.108.000
latiem. Tas liecina, ka rūpniecība meklē izdevīgāku
dzinējspēku. Viņa arvien vairāk sāk piegriezties
malkai vai elektrībai. Un, patiešām, elektrisko pie-
derumu ievedumu pieaudzis no 2.819.000 uz

4.270.000 latiem, kas rāda, ka patiesi no_akmeņogļu
izlietošanas rūpniecības vajadzībām lielā mērā sa-
kām pāriet uz elektrību.

Interesanti atzīmēt, ka kamēr rūpniecības mašinu
ievedums 1925. gadā palicis tāds pats-ka 1924. gada,
kas norāda uz dažādām grūtībām mušu rūpniecība,
tikmēr lauksaimniecības mašinu un darba^rīku, tāpat
ari mākslīgo mēslu ievedums_ ievērojama kārta pa-
lielinājies. Tas savukārt pierada, kamusu lauksaim-
nieki mēģina atrast izeju no tā grūta stāvokļa, kāda
viņi nonākuši, taisni ar to, ka grib padarīt savu saim-
niecību intensīvāku. Lauksaimniecības mašinu pie-
augums 1925. gadā, salīdzinot ar 1924

^
gadu, iztaisa

veselu miljonu latu, bet mākslīgo meslu ievedums
'palielinājies par pusotra miljoniem latu. Tas atkal
pierāda, ka lauksaimnieks, redzedamska cenas uz
viņa ražotiem produktiem ir zemas, mēģina to kom-
pensēt ar mākslīgo mēslu ievešanu, gribēdams tāde-
jādipacelt ražu. Ka tas-viņam izdevies, mes redzē-
jām no budžeta paskaidrojuma.

Piegriežoties tālāk pārējām mūsu rūpniecības
nozarēm, jāatzīmē, vispirms 'tās nozares_, kas_dibinas
uz mūsu pašu izejvielām un, otrkārt, Jāapstājas pie
tām nozarēm, kuras dibinās uz ievestam izejvielām.
Attiecībā uz pirmo kategoriju, jāatzīmē, ka pirmā
vietā nostādāma koku apstrādāšana. Pie mums
kokus visā visumā vel neizstrādā pilnīgi, t. i. gatava
veidā, bet eksportē pusapstradatus. Eksports pa-
gājušā gadā sliktās ziemas un zemo cenu dēļ sa-
mazinājies apmēram par 14.000.000 latu. Ja tad
mūsu koku tirdzniecība un rupjiiecība liela mēra
sašaurinājušās. 1924. gada strādāja pavisam 274
uzņēmumi pret 99 pirmskara uzņēmumiem*. Ta tad,
salīdzinot ar pirmskara stāvokli, šo uzņēmumu skaits
lielā mērā pieaudzis. Bet koka masas pārstrādāšana
gatavos fabrikātos vēl joprojām ir ārkārtīgi niecīga. .
Kas attiecas uz nodarbinātiem strādniekiem, tadto
skaits visos šajos 274 uzņēmumos ir tāds pats, kāds
tas bija pirmskara 99 uzņēmumos.

Pagājušā gadā no jauna izņemtas 72 kokrūp- ^
niecības uzņēmumu koncesijas. _ Kokrūpniecības
stāvoklis-, sevišķi tagad, ir ļoti grūts. Cerības uz
cenu celšanos starptautiska tirgu nepiepildījās, bet
mušu bankas un kredītiestādes ir tad_a stāvoklī, ka
viņām, patreiz nav iespējams finansēt mušu kok-
rūpniecību. Tāpēc vienīgais, ko kokrupnieki varēja
darīt, bij meklēt glābiņu pie Latvijas bainkas._ La-
tvijas banka tiešām nāca pretim mušu kokrūpnie-
cībai vairāk, kā jebkurai citai rūpniecības nozarei. .
Tāpēc nav pamatoti opozīcijas puses aizrādījumu ka
valsts bankai nav nekādas politikas, nav_ nekādas
noteiktības. Jāsaka, ka attiecība uz kokrūpniecību
ir nepārprotami skaidrs, ka Latvijas banka to pa-
balsta, cik tas viņai iespējams. Atraut šai nozarei
Latvijas bankas atbalstu nozīmē dot lielu triecienu
mūsu saimnieciskai dzīvei un rūpniecību novest sa-
brukuma stāvoklī.

Nākamā ievērojamākā rūpniecības nozare ir
dzīvnieku produktu apstrādāšana. Šeit galvenāno-
zīme piekrīt mūsu ādu rūpniecībai un tirdzniecībai,
kas ar to ir sakarā. Šī ir viena no tām nozarēm,
kas pie mums vispilnīgāki attīstījušās. Te mēs re-
dzam samērā ļoti komplicētu tirdzniecisku rosību,
kas pastāv iekš tam, ka ievedām no ārienes kā ap-
strādātas, tā neapstrādātas ādas un ari izvedam
apstrādātas un neapstrādātas ādas. Ja ieskatāmies
tuvāk šinīs skaitļos, tad redzam, ka 1924. gadā ne-
aptrādātas ādas esam importējuši par 2.376.000 la-
tiem, bet neapstrādātas ādas eksportējuši par
3.054.000 latiem. Patiesībā neapstrādātas ādas
eksportēts par 678.000 latiem. Paceļas jautājums,
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kādēļ tas tā. Lai to noskaidrotu, mums jāpieiet ari
pie lietas otras puses,

Pieejot pie izstrādātām ādām, redzam, ka
1924. gadā izstrādātu ādu ievests pavisam par

3.487.000 latiem. Ja no šīs sumas atņemam nost
883.000 latus, t. i. sumu, par kādu izstrādātas ādas
izvestas uz ārieni, dabonam, ka tīrs izstrādātu ādu
ievedums bijis par 2.604.000 latiem. Tā tad 1924.
gadā stāvoklis mūsu ādu rūpniecībā ir bijis stipri
nelabvēlīgs.

Pārejot pie 1925. gada un tāpat analizējot ādu
izstrādāšanu, iegūstam pilnīgi pretēju ainu, ja re-
dzam, ka 1925. gadā neapstrādātas ādas nav vis
izvestas, bet gan ievestas, kuras šeit pārstrādājam un
kā gatavu preci eksportējam tālāk. Vēl jāpiezīmē,
ka izstrādātas ādas ievedums, salīdzinot ar 1924.
gadu, samazinājies apmēram uz pusi — uz 1.306.000
latiem. Tā, bez šaubām, ir apsveicama

^
parādība

un pierāda, ka mūsu ādu rūpniecība sava attīstība
iet noteiktiem soļiem uz priekšu.

Pie ādu rūpniecības būtu vēl jāpieskaita zvēru
ādas, kuras augšējos aprēķinos nav ņemtas vēra,
un kuru eksports pagājušā gadā iztaisa 3.836.000
latus. Tas, bez šaubām, mūsu tirdznieciskai bilancei
nāk tikai par labu. Mūsu ādu rūpniecības attīstību
lielā mērā veicina ariKrievijas ādu tranzitēšana caur
Latviju. Lielu daļu Krievijas tranzitādu pārdod šeit
Latvijā, tās pārstrādā un suta tālāk. Šinī ziņa mušu
ādu rūpniecība ieņēmusi tādu vietu, ka var izmantot
Krievijas tranzītu, izstrādāt šīs adas un ka gatavu
materiālu sūtīt tālāk uz Eiropu.

Ja mēs metam skatu uz pašiem uzņēmumiem,
kādi pastāv šinī rūpniecības nozare, tad redzam, ka
1924. gadā darbojās pavisam_ 97 fabrikas ar 2051
strādnieku, no kurām 82 uzņēmumi ar 1747 strād-
niekiem bija ādu ģērātavas, apavu fabrikas un darb-
nīcas, ādu dzensiksnu fabrikas un sedlinicku darb-
nīcas. 1924. gadā ādu rūpniecībā nodarbināto
strādnieku skaits iztaisa apmēram 2U no ta skaita,
kas šinī nozarē bij nodarbināti 1910.gada. Ja mes adu
rūpniecībā vēl neesam sasnieguši pirmskara stā-
vokli un vēl nevaram nodarbināt tik lielu strādnieku
skaitu, neesam sasnieguši to pilnību, kāda jau Ir koku
rūpniecībā, papīra un poligrāfiska rūpniecība, tad
tomēr redzam, ka nodarbināto strādnieku skaits
stipri tuvojas pirmskara stāvoklim.

Tālāk esgribētu apstāties pie tām rūpniecības no-
zarēm, kuras pārstrādā pa daļai mušu pašu ražotos,
pa daļai ari importētos produktus. Šeit būtu minama
tekstilrūpniecība. 1924. gadā tekstilrūpniecība dar-
bojās 361 fabrika pret 52 uzņēmumiem 1910. gada,
un nodarbināja pavisam 6.581 strādnieku, t. i. drusku
vairāk kā pusi no pirmskara strādnieku skaita.
1925. gadā tekstilrūpniecībā izņemtas 68 jaunas kon-
cesijas, kas norāda, ka uzņēmumu skaits aug, bet tie
ir vēl samērā jauni ar niecīgu strādnieku skaitm Ne-
skatoties uz to, ka mums ir tik plaša tekstilrūpnie-
cības nozare, tekstilrūpniecības preču imports ir
stipri liels. Ja salīdzinām šo importu ar linu eks-
portu, tad redzam, ka no visa tā lielā linu šķiedras
eksporta paliek pāri nelielas sumas, jo tekstilrūp-
niecības preces importētas par 35.516.000 latiem, bet
linu eksportēts par 43.349.000 latiem._ Tā tad paliek
pāri tikai 7.800.000 latu peļņas, ko mes iegūstam par
liniem. Tas norāda uz to, ka, ja mes ar vienu roku
ko ieņemam, tad no otras puses izdodam šo pašu
sumu par tekstilpreču ievešanu.

Kas attiecas uz muitas politiku šinī lietā, tad
jāsaka, ka pēdējā ir izgājusi uz to, lai pēc iespējas
apliktu gatavos ievedamos produktus un atļautu
tos ražot mūsu pašu rūpniecībai, lai dotu šīm no-
zarēm iespēju strādāt un attīstīties, radot tādā kārtā

pie mums plašāku rosību, lai mūsu strādnieki
varētu.atrast šeit vajadzīgo darbu. Sevjšķi šis rūp-
niecības nozares veicināšana vēlama tādēļ, ka tur var
atrast nodarbošanos un pielietošanu Latvijā esošais
darba spēks, kas citur nekur darbu atrast nevar, t. i.
sieviešu darba spēks. Tekstilrūpniecībā sievietes
darba spēku visparocīgāki var izmantot.

Tāpat sekmīgi attīstījušās ari kokvilnas un
vilnas rūpniecība. Pie mums vilnas rūpniecība
vairāk attīstījušās mazākos uzņēmumos_ uz laukiem
un kokvilnas rūpniecība lielākos uzņēmumos pil-
sētās. Sīkāki pie šīm tekstilrūpniecības sastāv-
daļām es neuzkavēšos. Tās nav vēl aizsniegušas
pirmskara stāvokli, bet nevar apšaubīt šīs rūpniecī-
bas attīstību, kura gadu no gada iet uz priekšu.

Tāpēc pārmetums, ka rūpniecība netiek at-
balstīta un veicināta, ir nevietā. Rūpniecības veici-
nāšana nepastāv vienīgi naudas došanāunfabrikantu
pabalstīšanā, bet gan pirmā_kārtā jāgādā, lai rūp-
niecības ražojumiem mēs varētu rast pienācīgu Urgu.
Lai to panāktu, mums vispirms jārada patērētājs,
kurš var nopirkt mūsu rūpniecības ražojumus. Ār
citiem vārdiem, jāpaceļ lauksaimnieka pirkšanas
spējas. To mēs nevaram darīt citādi, kā piešķirot
attiecīgus kreditus un sniedzot agronomisko palī-
dzību lauksaimniekiem. Tikai tad attīstīsies lauk-
saimnieka ražošanas spējas un sava daļa atlēks ari
laukstrādniekam. Ja stāvoklis būs apmierinošs kā
vieniem, tā otriem, tad palielināsies ariviņu pirk-
šanas spējas un radīsies noņēmēji vietējiem ražo-
jumiem. Kamēr mēs tam nepiegriezīsim vajadzīgo
vērību, fabrikas ražos veltīgi tāpat, kā tas ir tagad
vienā otrā nozarē, un viņu saražotas preces gulēs
spīķeros.

Jārūpējas ari par to, lai mūsu rūpniecības ražo-
jumiem rastu tirgu ārzemēs. To var panākt, no-
slēdzot attiecīgus tirdznieciskus līgumus. Lai tos
noslēgtu pēc iespējas izdevīgi, jādod valdībai
pietiekoši daudz līdzekļu. Galvenajs līdzeklis ir
maksimālais muitas tarifs. Ar to mēs uzliktu lielu
muitu tām precēm, kuras nāk no valstīm, kas nav
noslēgušas ar mums tirdznieciskus līgumus. Bet
priekš tām valstīm, kas noslēgušas ar mums tirdz-
nieciskus līgumus, ievedams konvencionālais muitas
tarifs. Tādā kārtā mēs piespiestu ārvalstis rēķinā-
ties ar mūsu rūpniecību, tādā kārtā radot iespēju
mūsu rūpniecībai atrast noņēmējus saviem ražoju-
miem ārpus Latvijas robežām. Mums pirmā kārta
jāpiegriež vērība tām valstīm, ar kurām varam iz-
turēt konkurenci. Domāt, ka mēs varam konkurēt
ar lielākām Vakareiropas valstīm, būtu vairāk ka
nevietā. Mums jāskatās uz tām valstīm, kuras vel
lielākā mērā ir agrarzemes nekā Latvija, un tādas ir
Lietuva un Krievija. Sevišķi Krievija mušu rūpnie-
cībai var dot lielāku darbu. . Ja mes negribam rēķi-
nāties ar vispārējo rūpniecības ražojumu konjunk-
tūru, tad tam. jārunā nopietni preti._ Taisni šim ziņa
mani uzskati vienmēr bijuši pretēji kreisās puses
uzskatiem, jo mēs nedrīkstam veicināt dzīves nespē-
jīgas rūpniecības attīstību.

Vakar Bīlmaņa kungs minēja_ šeit vienu tādu
rūpniecības nozari — mākslīgo mēslu ražošanu, pie
kam Bīlmaņa kungs aizrādīja, ka mākslīgo mēslu Ie-
vešanai tiek izdotas lielas sumas. Viņš sevišķi no-
rādīja uz superfosfātuun izteica valdībai pārmetumu,
ka pēdējā nav rūpējušās par superfosfāta fabrikas
ierīkošanu Latvijā. Pēc-manas pārliecības ir liela
kļūda, domāt, ka Latvijas superfosfāts varētu konku-
rēt ar starptautisko tirgu. Tas ir pilnīgi izslēgts.
Pirms kara Rīgā pastāvēja viena tāda fabrika, bet
viņa ar mākslīgiem mēsliem neapgādāja vis Latvijas
lauksaimniecību, bet visu savu ražoto superfosfātu
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sūtīja uz Krieviju, jo šejienes lauksaimnieki super-
fosfātu, tāpat kā agrāk, ieveda no ārzemēm. Domāt,
ka tagad apstākļi varētu būt citādi, ir nevieta. Val-
stis, kuras eksportē mākslīgos mēslus, ka piemēram,
Zviedrija un Holande, pārdod savus ražojumus uz
ārzemēm zem pašizmaksas cenām. To viņas dara.
vienīgi tādēļ, ka ir ieinteresētas dot darbu pa-
šu strādniekiem. Ja mēs kādreiz nonāksim pie
tāda stāvokļa, ka būs jārēķinās ar superfosfāta sin-
dikātu, uz ko visas zīmes norāda, tad mes nevarēsim
cerēt uz lētiem ražojumiem. Turpretim, fabriku, ja
tā nepieder pie sindikāta, iznīcinās starptautiska kon-
kurence, jo sindikāta uzņēmumi rūpēsies par_ to, lai
tādas atsevišķas fabrikas nenostātos tiem ceļā. Pil-
nīgi nokārtots ir kālija tirgus, kur cieša saskaņa strā-
dā vācu un franču uzņēmumi, un visas zīmes norada,
ka pie tā paša nonāksim ari attiecībā uz tonmsa mil-
tiem un superfosfātu.

Katrs pasākuma mēģinājums no mums pašiem,
ja gribēsim būt dzīves spējīgiprasīs lielus pabalstus
no valsts gan aizsargu muitu veida, gan citādi. Ja
šādus pabalstus nedos, mušu pasākums nezels, jo
starptautiskais tirgus nepielaidīs, lai viņam šeit La-
tvijā mākslīgi rastos konkurents, Ja_ mums te jāie-
gulda līdzekļi, tad nopietni jāpārdomā, vai tas ir_ iz-
devīgi, Mūsu rūpniecības veicināšanas laba darāms
ļoti daudz ari ar piedalīšanos attiecīgas izstādes.
Vispirms jāaizrāda, ka darbs, ko veic «Rīgas izstā-
des sabiedrība", ir liels solis uz priekšu mušu saim-
nieciskā dzīvē. Valdībai janak pretim šādu izstāžu
sarīkošanā, kur mūsu rūpnieki, rada, ko viņi varra-
žot, darīdami savus _produktus pieejamus patērēta-
jiem. Valdībai jārūpējas, lai šādas izstādes būtu no-
stādītas uz plašākiem pamatiem, lai izstāžu rīkošana
ņemtu dalību plašākas rūpnieku aprindas.

Visā visumā jāsaka, ka mūsu rūpniecība, kaut
gan tā vēl jauna, iet noteiktiem soļiem uz priekšu.
Ir pavairojies kā viņa ieguldītais kapitāls, tāpat ari
ieguldītais darba spēks, pavairojušies ari ražojumi.
Valsts politikas uzdevums ir atrast šiem ražojumiem
pienācīgu tirgu, kā iekšzeme, ta ari ārzemes. Viens
no spēcīgākiem līdzekļiem, lai veicinātu rūpniecību
un vispāri mūsu saimniecību
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jo bez kredita palīdzības mes Latvija ka izpostīta
zemē, nopietni domāt par rūpniecības atjaunošanu
nevaram, Tādēļ es gribētu pariet pie mušu kredita
politikas raksturošanas.

Attiecībā uz kredita iestādēm jau pie budžeta
paskaidrojuma atzīmēju, ka viņas skaitliski stipri
pieaugušas. To skaits ļoti liela mēra pieaudzis uz
laukiem. Gadu no gada pieaug ari kredītiestāžu ap-
kalpoto klientu skaits. Reize ar to mušu kredita
iestādes, sevišķi bankas, iegūst arvien lielāku uzti-
cību ārzemēs. Jau vakar šeit no opozīcijas puses
aizrādīja, ka ārzemju noguldījumi mušu kredītiestā-
dēs ir stipri lieli. Tika pat izteikts, ka vairākas
bankas pārejot ārzemnieku rīcība, kas nu gan nesa-
ietas ar patiesību. Ārzemnieku_ rīcība ir vienīgi tas
bankas, kas kā tādas jau dibinātas tikai fiktīvi zem
latviešu apsegas, Bet līdz šim vel neviena latviešu
banka nav pārgājusi ārzemnieku rokas. _Neskato-
ties uz to, ārzemju kapitāls lielāka vai mazāka mēra
ieplūdis mūsu naudas_ iestādes. Šīs naudas iestādes
ir ieguvušas uzticību ārzemes.

Visspilgtāki to pierāda Latvijas banka. Latvi-
jasbankas loro konts, kas raksturo šo uzticību, rada,
ka ārzemju kapitāla noguldījumi Latvijas banka pie-
auguši sekosi. Uz 1923. gada 1. janvāri Latvijas
bankā ārzemju kapitālu bijis par 68.843,40 latiem,
uz 1924. gada 1. janvāri — par 202.810,58 latiem, uz
1925. gada 1. janvāri — par 377.861,35 latiem, bet uz
1926. gada 1. janvāri jau par 794.649,58 latiem. Tā

tad neatkarīgi no līgumiem, neatkarīgi no valsts ban-
kas operācijām šī lieta iet sekmīgi uz priekšu un ār-
zemniekiem rodas nepieciešamība turēt savu naudu
Latvijas bankā un iepludināt savus kapitālus mušu
zemē.

Attiecībā uz Latvijas bankas kredītpolitiku, jā-
saka, ka, patiešām, līdz pagājuša gada vidum Latvi-
jas banka, ļoti lielā mērā pabalstīja importa operāci-
jas. Tas nav apstrīdams. Latvijas
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importu visādā veidā, galvena kārta akreditīvu veļ-
dā. Te nu ar diezgan lielu izbrīnēšanos jākonstatē,
ka tad, kad bankas padome sava laikā saka šo rī-
cību revidēt, mūsu opozīcijas vadoša laikraksta pa-
rādījās pārmetumi. Negribu minēt ta raksta autoru.
Viņš ir ari Saeimas deputāts un taisni ieteica Latvijas
bankai nodarboties ar akreditīviem:. Vislabākā ga-
dījumā tas varēja būt parpraturns,_ ja nebij drukas
kļūda, jo akreditīvi ir visnoteiktākā importa veici-
nāšana. Tā ir Latvijas bankas līdzekļu izlietošana
viena vai otra importiera laba. Tapec, runājot par
importa samazināšanu, vispirma kārta jaruna par
akreditīvu pārtraukšanu, Jras tagad ari ir noticis.
Nekādā ziņā nav ieteicama akreditīvu politika. Mū-
su kokrūpniecība balstās galvena kārta uz Latvijas
bankas kredītiem, Šī ir viena no tam rūpniecības
nozarēm, kas mums dod visvairāk. Tapec Latvijas
bankas politikas pareizību šinī virziena neviens ne-
varēs apstrīdēt.

Nākošais jautājums, kas krīt svarā pie Latvijas
bankas kredita politikas apspriešanas, ir lauku krāj-
aizdevu kasu kreditēšana, Šo kasu kreditēšana gā-
jusi lieliem soļiem uz priekšu. Tagadēja krīzes laika
vēl šinī pavasarī Latvijas_ banka taisīja iz-
ņēmumu attiecībā uz lauku kraj-aizdevukasem, pie-
spriežot tām aizdevumus, kamēr attiecība uz bankām
un kredītiestādēm pilsētās pastāv notelkums,_ka viņu
iesniegumus neskata nemaz cauri. Ta tad jāatzīmē,
ka Latvijas banka, cik to atļauj līdzekļi, pabalsta
lauku krāj-aizdevu kases. Vel krīt svara jautājums,
par akciju sabiedrību un privāto kredītiestāžu kredi-
tēšanu.

Es gribu tuvāki apstāties pie privāto kredītie-
stāžu kreditēšanas. Pēdējās savus pārskatus sastā-
da pēc zināma priekšraksta, ko izdevusi finansu mi-
nistrija, kādēļ ari viegli salīdzināt un taisīt zināmus
slēdzienus, lai raksturotu akcijusabiedrību unprivāto
kredītiestāžu darbību. Man jāaizrāda, ka līdz šim
no opozīcijas puses minētais jautājums vienmēr ne-
pareizi apgaismots, nevienā gadījuma šie viņu aiz-
rādījumi nav saskanējuši ar faktiskiem datiem, nedz
ari ar lietas faktisko stāvokli. Parasti no opozīcijas
puses aizrāda, ka privātas- kredītiestādes galvena
kārtā dibinoties un strādājot ar Latvijas bankas lī-
dzekļiem. Parasti no opozīcijas puses pārspīlē un
taisa nepareizus slēdzienus ari par to, cik Latvijas
banka ņem par saviem kredītiem un par cik šos
aizdevumus dod tālāk privātas kredītiestādes, Ne-
mitīgi aizrāda, ka daudz peļņas aizplūst spekulantu
kabatās, ka tā esot nepareiza politika, ko nevarot
atzīt u. t. t., u. t. t. Vispirms es gribu apstāties pie
procentam un teikt, ka privātas kredītiestādes par
rediskontu Latvijas bankai maksa 9—10%. bet ir
vesela rinda tādu kredītiestāžu, kas aizdod naudu
tālāk par 12% (Latvijas banka par aizdevumu atļauj
ņemt līdz 15%). Ja kādā privātai kredītiestāde no-
tikusi kāda ļaunprātība (un tādas, bez šaubām, ir
bijušas), pie tām es šeit negribu apstāties, bet varu
teikt, ka šādas ļaunprātības mums ir_ jāapkaro tāpat,
kā jāapkaro kura katra ciita ļaunprātība._ Ja ir zi-
nāms, ka kāda banka ņem procentes vairāk par no-
teikto normu, tad vajadzīgs spert attiecīgus soļus,
paziņojot par to Latvijas bankai, kura tad savukārt
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tādai kreditiestādai vai nu pavisam atraus kreditu,
vai to stiprā mērā s.imazinās. Kas attiecas uz dažā-
diem speciāliem kredita veidiem, kā aizdevumiem
pret labību un lauksaimniecības inventāru, tad šāda
kredita procents ir ļoti zems — tikai 5%.

Atvēlot labības kreditus, galvenā kārtā lauku
kredītiestādēm:, kuras par aizdevumiem nedrīkst
ņemt vairāk par 7%, tām iznāk tikai 2% starpības.

Ja patiešām varētu rīkoties tikai ar valsts ban-
kas līdzekļiem, tad aizdevuma procentu varētu vel
samazināt, bet mēs no bilancēm un datiem, ko mums
ceļ priekšā, redzam, ka bankas nedarbojas ar Latvi-
jas bankas līdzekļiem vien, bet ari ar citiem līdze-
kļiem. Pat vakar vēl opozīcijas runātājs teica, ka
ārzemju kapitāli šinī gadījumā sastādot 54% no vi-
sas sumas, tā tad vairāk nekā pusi no banku līdze-
kļiem sastāda ārzemju kapitāli. Šis apstāklis ir tas,
kas piespiež atļaut bankām par aizdevumiem ņemt
augstāku procentu, nekā pie citiem apstākļiem tas
būtu vēlams. \

Piegriežoties mūsu galvenam bankām, kā lielā-
kām kredita iestādēm, uz,kurām galvenā kārtā bā-
zējas visas mūsu rūpnieciskās un tirdznieciskās ope-
rācijas un, apskatot viņu attiecības ar Latvijas ban-
ku, redzam 16 lielās bankas, kas sadalās
trijās grupās. Viena grupa būtu tāda, kur
piespriestie krediti neiztaisa pusi no viņu pašu pa-
matkapitāla. Nākošā grupa ir tāda, kur piesprie-
stie krediti sniedzas no puses līdz viņu pilnam pamat-
kapitālam, un pēdējā grupa, kur piespriestie krediti
pārsniedz pamatkapitāla lielumu. Pēc šo banku pār-
skatiem, kas publicēti «Ekonomistā", redzam; ka liela
daļa banku, kurām atvēlēts kredits Latvijas bankā,
ir tādas, kas saņēmušas mazāk kā pusi no sava pa-
matkapitāla. Tās bankas ir sekošas: Rīgas Jūr-
malas Pilsētas banka, Kooperatīvā Tranzitbanka,
Rīgas Uniona banka, Latvijas Privātbanka, Rīgas
Tirdzniecības banka, Rīgas Komercbanka un Liepā-
jas banka.

Nākošā grupā, kur saņemtais kredits sniedzas
no puses līdz viņu pilnam pamatkapitālam, ietilpst:
Latvijas Tirgotāju banka un Latvijas Tirdzniecības
un Rūpniecības banka.

Un trešā grupā, kur bankām piešķirtais kredits
pārsniedz viņu pašu pamatkapitālus, minamas seko-
šas bankas: Rīgas Pilsētas Diskonto banka. Rīgas
Biržas banka, Latviešu Zemnieku banka, Latvijas
Komercbanka, Lauksaimniecības Centralbanka, La-
tvijas Tautas banka un Latviešu Akciju banka. Tās
ir tādas iestādes, kuru pamatkapitāls samērā ar viņu
operācijām, dažādu iemeslu dēļ ir stipri mazs.

Apskatot, kāda ir šo banku peļņa, kā viņas strā-
dā un darbojas un vai tur patiesi peļņa ir tik liela,
ka par to var sacelt brēku un teikt, ka notiek liela
izmantošana, tad jāsaka, ka tas tā nemaz nav. Un
tur, kur banka var uzrādīt peļņu, tā nav lielāka kā
rūpniecības vai tirdzniecības pasākumos. Kā mēs
redzējām no pagājušā gada datiem, tad bankām peļ-
ņas tikpat kā nav. Par tādām bankām, kuras jau
noturējušas savas gada sapulces un kuru pārskati
nodrukāti «Ekonomistā", redzam sekošo: Piemē-
ram, Rīgas Tirgotāju bankas (tā ir kāda vācu banka)
peļņa pagājušā gadā iztaisa 246.000 latus un dividen-
dēs izmaksājusi 9k%. Šis procents ir tikai par
pusotra procentēm lielāks nekā tas, ko pielaiž pie
kooperatīviem. Nevar teikt, ka 246.000 ir liela peļ-
ņa un ka dividendu izmaksāšana ir pārspīlēta. Nā-
košā ir Latviešu Akciju banka,kur jūs redzat topašu.
Latviešu Akciju bankas tīrā peļņa 1925. gadā iztaisa
69.000 latus un izmaksātās dividendes — 12%. Šīs
bankas pamatkapitāls nav liels, bet toties viņai, kā
vecai kredītiestādei pieder savs nekustams īpašums.

Par šo banku nevar teikt, ka notikušas izmaksas,
par kurām varētu taisīt pārmetumus. Pie viņas bi-
lances, kura sniedzas pie pusotra miljoniem latu,
peļņa nav pārspīlēta. Pie tam vēl jāievēro, ka šai
kredītiestādei ir ļoti liels tekošo rēķinu postenis un
bankā atrodas lielas ārzemes naudas sumas. Tālāk,
Latvijas Privātā bankā pie apmēram 10 miljonu latu
bilances peļņas iztaisa 178.000 latu, pie kam nodokļos
vien no šīs peļņas, kas atzīmēta pārskatā, valstij jā-
maksā 60.000 latu, tā kā teikt, ka šeit būtu bijusi liela
peļņa, pārspīlēta peļņa, nevar, jo dividendes nav lie-
las. Rīgas Komercbanka pie savas 22 miljonu latu
lielās bilances un 8 miljoni lielā pamatkapitāla pel-
nījusi tikai 107.000 latus. Šī peļņa ir tik maza, ka
akcionāru pilnā sapulce no dividendesmaksas attei-
kusēs un valdei likusi priekšā pārnest šo sumu uz nā-
košo gadu. Citiemvārdiem šeit nekas nav pelnīts.
Ja apskatām Latvijas Zemnieku bankas pārskatu,
tad pie apmēram 4Vs miljoni lielas bilances tās tīrā
pelņa iztaisa 79.000 latus. Tā tad ari šeit peļņa nav
bijusi liela. Šī banka savu pagājušā gada peļņu iz-
dalījusi tādejādi,ka izmaksājusi 10% dividendes, kas
tikai par 2% pārsniedz kooperatīvās bankās pielai-
sto dividendes procentu. Tāds ir stāvoklis, ko re-
dzam no šiem pārskatiem.

Ja nāk ar ģeneralizējošuslēdzienu,ka šīs kredīt-
iestādes pelnījušasmilzu sumas. iedzīvojušās un neko
pozitīvu nedara, tad šis ģeneralizejums nav _dibinats.
Ja grib nopietni runāt, tad no šāda ģeneralizējumajā-
izvairās, un uz tā palaisties nekādā ziņa nevar. Sava
darbībā katra no šīm bankām nes ari zināmus zau-
dējumus un tie pie mūsu tagadējiem apstākļiem, kur
dzimst rūpniecība un atjaunojas saimniecība, ir neiz-
bēgami. No minētiem ģeneralizējumiem jāatturas
jau tādēļ vien, ka katrs, kas grib taisīt nedibinātus
slēdzienus, nonāk diletantiska apspriedēja lomā. Ne-
var šeit saskatīt tādus faktus, kādu patiesībā nav.

Visā visumā, runājot par mūsu kreditu, jāatzīmē
kredita ārkārtīgais trūkums. Jāatzīst ari tas apstā-
klis, ka mūsu saimnieciskā dzīve nepieņems normā-
lāku virzienu un neieies normālākās sliedēs līdz tam
laikam, iekams neatradīsim lielāku kredita ieplūdumu
Latvijā. Tāds varētu būt tikai ārējais aizņēmums.
Protams, pēc tam var runāt par to, kā viņu izlietot,
bet jamums būtu kredits, tad mēs citādi varētu ska-
tīties uz saimnieciskās dzīves uzplaukšanu un krīzes
novēršanu. Tāpat būtu no svara radīt kreditu Krie-
vijas tranzīta sekmēšanai. Ja vēl līdz šim tāds kre-
dīts nav radīts, tad vaina meklējamaabās pusēs. Ne-
vietā būtu prasīt no valsts vai privātām 1kredītiestā-
dēm, lai tanī pašā laikā, kad mums pašiem trūkst
krediti tirdzniecībai, rūpniecībai un lauksaimniecī-
bai, mēģinātu sekmēt Krievijas tranzītu caur Latviju.
Bez šaubām, ir skaidrs, ka mums no liela svara, lai
šis tranzīts ietu caur Latviju, bet tas, ka mums būjii
ar nodokļu uzlikšanu jāgādā priekš tam kredits, ir
vairāk kā nepareizi. Turpretim, būtu pabalstāms, ja
mēs šo tranzītu saistītu ar ārzemju kapitāla palīdzi- ,
bu. Šinī virzienā jau loti noteikti strādā Latvijas
banka. Ja šāds mēģinājums izdosies, tad tas nāks
par labu mūsu saimnieciskai attīstībai, mūsu rūpnie-
cības un tirdzniecības uzplaukšanai.

Vēl jāaizrāda uz vienu, virzienu Latvijas bankas
politikā. Tas ir virziens, kurš iziet uz samērā lie-
las pelņas iesišanu. Patiešām, Latvijasbankas peļņa,
kura, kā zināms, ieplūst valsts ieņēmumos, gadu no
gada augusi un šogad tā jaupārsniedz 7.000.000 latu.
No valsts kases redzes stāvokļa tas patiešām ir labi,
jo te rodas jauni ienākuma avoti, bet zem liela jau-
tājuma liekama šī rīcība, izejot no vispārējā saimnie-
ciskā stāvokļa. Vai patiešām ir pareizi, ja mēs ar
augstiem procentiem, kādus Latvijas banka ņem par
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aizdevumiem mušu rūpniekiem un lauksaimniekiem,
spiežam tos, varbūt, galīgi likvidēt savus uzņēmu-
mus, vai ari pēdējos lielā mērā ierobežojam, lai tikai
būtu peļņa Latvijas valsts kasei. Kā jau teicu, par
to var but dažādas domas. (V. Bastjānis no vietas:
«Peļņa nak no citiem' avotiem, no depozītiem!").

Kas attiecas uz valsts depozītiem:, tad domāt, ka
tie ir vienīgie, kas dod peļņu, ir pavisam nepareizi.
Valsts depozīti, par kuriem Latvijas banka nemaksā
procentes, nav izšķirošie. Par depozītiem, kas no-
guldīti Latvijas bankā uz speciālu noteikumu pamata,
jāmaksā tāds pats %, kā par privātiem- noguldīju-
miem. Ja ari starp šiem depozītiem ir liela daļa
tādu, par kuriem nemaksā %, tad par to vēl Latvi-
jas bankai nav izdarīti nekādi lieli pakalpojumi, jo
viņai gan jareķinajas ar valsti kā vienu no vislielā-
kiem noguldītajiem, bet ari kā ar vienu no vislielā-
kiem ārzemju valūtas pieprasītājiem. Apskatot ve-
selu rindu budžeta ciparu, redzam, ka zem daudziem
skaitļiem slēpjas nevis lati, par kuriem runā budžetā,
bet daudzas reizes ārzemju valūta. Piemēram, kara
ministrija savus izdevumus realizē ar ārzemes va-
lūtas palīdzību. Ja Latvijas banka tur pie sevis val-
dības depozītus-, tadviņa ari spiesta dot valdībai uz
viņas pieprasījumu ārzemju valūtu pat tādā gadīju-
ma, ja tas viņai ir neizdevīgi. Galu galā Latvijas ban-
ka no šiem depozītiem un operācijām pelna ārkārtīgi
maz un ne katrreiz no šīm operācijām rodas peļņa.
Rodas gan apgrozības līdzekļi Latvijas bankai, bet
ne peļņa. Lielāka peļņa viņai rodas no bankas nau-
nas zīmju drukāšanas, kas nemaksā tikpat kā nekā,
un šīs nodrukātās naudas zīmes laiž apgrozībā, sa-
ņemdama 9, 10 un pat 11%.

Ar šādu Latvijas bankas rīcību stipri nemierā
ir privātie uzņēmēji, teikdami, ka Latvijas banka,
kura pati naudu drukā un kurai tā neko neizmaksā,
par aizdevumiem ņem 10—12%, bet viņiem atļauj
ņemt tikai 15%. Šeit Latvijas banka, nākot pretim
mūsu rūpniecībai un lauksaimniecībai, savu procentu
varētu ari pazemināt. Tomēr ir citi apstākļi, kas ne-
ļauj viņai to darīt. Tas apstāklis ir, ka Latvijas ban-
kas procenti, samērā ar pastāvošiem procentiem, ir
stipri zemi, un par lētāku procentu naudu nekur ne-
var dabūt. Ja nu Latvijas banka gribētu aizdot
naudu par vēl zemāku procentu, tad rastos zināmas
bažas, vai patiešām nauda nonāktu naudas izlietotajā
rokās par to lēto procentu, un vai starpība neuzkrā-
tos kāda starpnieka kabatās. Šīs bažas ir tas, kas
neļauj Latvijas bankai pazemināt aizdevuma pro-
centu.

No šī apskata redzams, ka kredita politika La-
tvijas bankā arvien noteiktāki izveidojuses tam
virzienā, ka tā arvien vairāk pieskaņojas mušu rūp-
niecības un saimnieciskām prasībām un vajadzībām.
Pielaistāskļūdas pie importa kreditēšanas, irjau no-
vērstas. No šī pārskata ari saprotams, ka mušu kre-
dītiestādes iemanto arvien lielāku uzticību ārzemes
un sāk ari finansēt mūsu valstij tik nepieciešamas
jaunās saimnieciskās dzīves nozares.

Tagad gribu pāriet uz nākošo daļu mūsu bu-
džetā, proti, nodokļiem. Pie šī jautājuma apsprie-
šanas gadu no gada, kad nākas sadurties ar opozī-
ciju, izskan pārmetumi, ka netiešiem nodokļiem ir
pārsvars pār tiešiem nodokļiem. Tas ir pilnīgi pa-
reizi. Es jau paskaidroju, ka netiešo nodokļu mak-
sātāji nav vis galvenā kārtā tie 48.000 strādnieki, bet
šo nodokļu maksātāji ir vairāki simti- tūkstoši lau-
cinieku, kuri no opozīcijas puses izpelnās vienmēr
pārmetumus, it kā viņi iedzīvotos uznetiešonodokļu
maksātāju rēķina. Šeit man jāaizrāda, ka netiešos
nodokļus maks I visi, ari laucinieki um, galvena kārta,
lauku ražotāji, pie kam pēdējie maksa ari tiešos no-

dokļus. Nodokļu nastu, pēc manas pārliecības, va-
rētu samazināt tikai tādā gadījumā, ja varētu sama-
zināt mūsu budžetu. Bet, apskatot budžetu,
redzam, ka lielā daļa izdevumu ir jau bruņota ar
atsevišķiem likumiem. Lielākais budžetā postenis,
kas vēl nav bruņots, ir ierēdņu atalgojums-, ierēdņu
aparāta uzturēšana, bet pie šī posteņa atkal pacelts
jautājums par tā palielināšanu, kas pašreiz ir ari
dienas kārtībā. Aizrāda, ka ierēdņu algu palielinā-
jums jāparedz jau tagadējā budžetā, bet visi aizrā-
dījumi, kas nāk no mērenāko puses, starp citu ari
no zemnieku puses, ka vispārējo ierēdņu algas sumu
nevar paaugstināt,par nožēlošanu,palicis, kā saucēja
balss tuksnesī. Tikai, atlaižot vienu daļu ierēdņu,
bez kuriem var iztikt, uz pēdējo rēķina varēs pa-
augstināt ierēdņiem algas, ari zemākām ierēdņu ka-
tegorijām. Iekams mēs neķersimies pie izdevumu sa-
mazināšanas, runāt par nodokļu samazināšanu mēs
nevaram. Neiespējami ari domāt, ka mēs nodokļu
nastu varētu saskrūvēt vēl lielāku. Sevišķi tas būtu
jāsaka par lielāko ražotāju grupu — par lauksaim-
niekiem.

Bez tam vēl jāaizrāda uz kļūdām un grūtībām
nodokļu sistēmā, sevišķi, attiecībā uz ienākuma no-
dokli. Vispār jāsaka, ka ienākuma nodoklis ne ar
ko nav attaisnojams, jo viņa iekasēšana izmaksā
daudz dārgāki, nekā pats nodoklis ienes. Ienākuma,
nodokļa raksturīgā pazīme ir tā,ka viņam jābūt masu
nodoklim. Tikai tad viņam ir nozīme. Mēs zinām,ka
galvenā kārtā šis nodoklis aizķer pašas saimnieci-
skās virsotnes, nedaudz personas, kuru dēļ ari pa-
stāv viss šis smagais nodokļu iekasēšanas aparāts.
Tādēļ šī nodokļa revīzija, ja ne viņa pilnīga atlai-
šana, ir viens no visnepieciešamākiem uzdevumiem
mūsu nodokļu politikā. Kad pagājušā gadā Saeima
apsprieda ienākuma nodokļa pārgrozījumus, un no-
teica minimumu, kāds nav ar nodokli apliekams, tad
pazeminājumu attiecināja uz ierēdņiem un algotiem
darbiniekiem. Lauksaimniekiem šādu izņēmumu ne-
taisīja.

Nerunāšu par to, par ko jau runāja mans opo-
nents, ka daudzi nodokļi nes šķiru raksturu. Kā jau
aizrādīju, patiešam tas tā ir un kā viens tāds šķiru
nodoklis mums ir linu monopols, kas katra ziņā jā-
atceļ. Tad redzams šķiru nodoklis vel ir izved-
muita uz eksportsviestu, kas tagad gan ir jauatcelts.
Šī parādība ir tikai apsveicama.. (Sauciens pa krei-
si: «Vai linu monopols ir nodoklis?")

Šeit uzstāda diezgan dīvainu jautājumu, vai linu
monopols ir nodoklis. Ja apskatāmies budžetu, tad
redzam, ka šis postenis uzrāda ļoti lielus ienākumus.
Ja no linu monopola ienāk tik lielas sumas, tad teikt,
ka tas nav nodoklis, bet tikai monopols, ir pārak
naivi. Šis monopols ir _ īstais šķiru nodoklis. Ja
nu mēs tagad esam nonākuši pie tāda stāvokļa, ka
linu monopols patiešām sāk pieņemti tikai monopola
raksturu,. tad privātās sarunas man nācies dzirdēt
ari no jūsu puses, ka valstij neatmaksājas nodarbo-
ties ar šo monopolu, jo tas valstij neko nedodot.
(Fr. Menders no vietas: «Monopola atcelšana zem-
niekiem nekā laba nedos!"). Varbūt, ka monopola
atcelšana zemniekiem nenāks par labu, varbūt, ka
Latvija ir tik īpatnējos apstākļos, ka tas nāktu tikai
par sliktu. Bet ja apskatāmies mušu kaimiņu val-
stis, kā Igauniju un Lietuvu, kur linu _monopols_ ne-
pastāv, tad redzam, ka tur apstākļi ir tādi pašikā pie
mums. Jo ja tur apstākļi būtu citādi, tad nevaja-
dzētu uz šīm valstīm izvest mušu linus kontraban-
idas ceļā. Neviens, man liekas, ari nemēģinās to
apstrīdēt. (Starpsauciens pa kreisi: «Vai tagad ari
vēl ved?") Nē, pašreiz gan neved, jo linu sesona ir
izbeigusēs, bet mēnesi atpakaļ veda.
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Man gan neērti konstatēt, bet tomēr jāsaka, ka
pēdējā zemnieku kongresa laikā man bij saruna ar
kādu zemnieku, kurš teica, ka viņam iznāk daudz
izdevīgāki pārdot savus linus kontrabandas ceļa uz
Igauniju, nekā tos pārdot valstij. Tadeļ mes esam pa-
nākuši, ka tagad valdība par Jirtiemmaksa pilnu tir-
gus cenu. Šeit pievesti aizrādījumi, ka ar linu mo-
nopola atcelšanu radīšoties spekulācija privattirdz-
niecība pārņemšot linu tirgu savas rokas, radīšoties
sindikāti, kuru rezultāts būšot linu cenu nosišana,'
nebūt nav pārliecinoši. Tas tikai pierada, ko jau
kādā starpsaucienā sociāldemokrātu deputātiem tei-
cu — «jādibina pašiem savas organizācijas — zem-
nieku kooperācijas!"

Ja mēs vēl neesam atcēluši linu monopolu, tad
noteicošais šeit bija tas, ko izcēla kreisā puse, t. i.
ka linu monopolu mēs nevaram atcelt tik ilgi, ka-
mēr nav nodibinājušās speciālas sabiedrības un ra-
dušies kapitāli, kas linu tirdzniecību varētu saņemt
savās rokās.

Neapstāšos pie atsevišķiem konkrētiem gadīju-
miem, bet gan pie kādas pamācības, ko vakar iztei-
ca opozīcijas runātājs Bīlmaņa kungs. Viņš starp
citu citēja vienu mūsu zinātnieku, profesoru Balodi,
un aizrādīja, ka labā puse un centrsprofesora Ba-
loža rakstus uzklausot ar smīnu uz lupām un neņe-
mot tos nopietni. Es šoreiz gribu ņemt to lietu nopiet-
ni un gribu atsaukties uz profesoru Balodi, lai ar pē-
dējā datiem un ieskatiem operētu nodokļu lieta. Es
gribu apstāties pie kādas grāmatas, kura sarakstīta
1923. gadā un saucas «Der Bankerott der freien

VVirtschaft und die notwendigen Finanz — und
vVirtschaftreformen". Šī grāmata atrodas_ Saeimas
bibliotēkā un pieietama visiem, kas ar to veļas iepa-
zīties. No sākuma gan es ieteiktu viņu nelasīt, jo
tad var rasties nepareizs ieskats, Ievadraksta cie-
nījamais profesors nokritizē visus Vācijas finansu mi-
nistrus, izņemot vienu, kas bijis ķeizara laika. At-
tiecībā uz Luteru, kurš pazīstams ka Vācijas rentes
markas — vācu stabilās valūtas radītājs, profesors
izsakās, ka

«Dr. Luther, der das Heil wieder im Schul-
denmachen erblickte. Denn die Grūndung der
Rentmark-Bank ist eben nichts anderes, als ein
Versuch, den Bankerott durch weiteres Schul-
denmachen aufzuschieben. Die Verschwendung
des Goldschatzes geht weiter. In einigen Mo-
naten ist der Goldschatz beim weiterwurstein
ganz erledigt. VVas dann? Finis Germaniae...".
Dr. Luters gan bija tas, kas noveda Vāciju

nevis pie.finis Germaniae, bet pie vācu markas sta-
bilizācijas.

Šīs grāmatas 21. lapas puse atrodama nodaļa
par finansu reformu, kur profesors apraksta. ka šādu
reformu izvest. Protams, tas attiecasuz Vāciju, bet
ir lietas, kuras var attiecināt ari uz mušu apstākļiem.
Šinī nodaļā viņš apskata vienu ļoti svarīgu lietu,
kuru kreisā puse negrib un negrib saprast, neskato-
ties uz to, ka šis kungs nak no kreisās puses un
priekš socialdemokratiem_ ir autoritatīvs. Bajodis
attiecībā uz nodokļu lietam, sevišķi attiecība uz
pilsētām un laukiem saka-sekošo:

«Man darf die Produzenten von heute nicht
so anfassen, dass sie die Produktion sabotieren!
Es wūrde dies nicht bei einer 50 prozentigen
Erfassung der Gewinne, der Industrie, wohl
aber bei einer solchen der Landwirtschaft statt-
finden. Es ist eine vollige Verkennung der Psy-
chologie des Landvvirts, wenn man glaubt, ihn
mit harten Ablieferungsvorschriften zwingen zu
konnen. Deutschland produziert heute nicht

genug Nahrungsmittel fūr seinen Bedarf. "VVohl
aber Industrieprodukte im Ueberschuss!".
Tā tad nevar uzlikt tik daudz nodokļu, ka lauk-

saimnieks tos sāktu sabotēt. Pēc profesora Baloža
ieskata iznāk, ja apliktu rūpniecību ar 50% peļņas
nodokli, tad tā nebūtu rūpniecības aizskaršana, bet
jaar tādu pat procentu apliktu lauksaimniecības ražo-
jumus, tad tas būtu šis ražošanas nozares aizskar-
šana. Tālāk profesors Balodis aizrāda, ka Vācija
daudz ražojot rūpniecības produktu, bet lauksaim-
niecības produktus vajadzīgā daudzumā neražo. _ No
tā es gribētu vilkt zināmas paralēles ari attiecība uz
stāvokli Latvijā. Ari Latvijā lauksaimniecība neražo
vajadzīgo daudzumu uzturas vielu, bet rūpniecība
ražo tik daudz, ka neatrod noņēmējus. Attiecība uz
to tad profesors Balodis ari saka: «Das ist der grund-
legende Unterschied". Ar vārdu sakot viņa nodokļu
politika, viņa priekšlikums — nevarēs apstrīdēt, ka
šinī ziņā tas ir pareizs priekšlikums — iziet uz to, ka
nevajaga spiest lauksaimnieku — uzturu vielu ražo-
tāju tādā pat mērā kā pārprodukcijas priekšmetu
ražotāju, jo lauksaimnieki ražo pašu vajadzībām.
Tālāk profesors Balodis, atrod izeju — lai atvieglotu
lauksaimnieku stāvokli, nedrīkst tuvoties tiem ar
lieliem nodokļiem'. Vajaga rīkoties taisni otrādi un
ražotājam dot pēc iespējas vairāk. Attiecība uz
pēdējo profesors Balodis ieteic dot_ lauksaimniekam
lētas mašīnas, lētu elektrisko strāvu, bet galvena
kārtā lētus mākslīgos mēslus, «Also biete man dem
Landwlrt biligere Maschinen, biligeren elektrischen
Strom aus den zu verstaatlichenden elektrischen
Zentralen. Vor allem biete man ihm billigen Kunst-
dūnger. Der Staat kann die Kaliwerke und die
Stickstoffwerke zwingen, Stickstoff und Kalidūnger
fūr den halben Preis an die Landwirtschaft zu
liefern, fals man zu den Selbstkosten nur den «būr-
gerlichen Gewinn" zuschlāgt." Tālāk viņš izsakās,
ka mākslīgi mēsli dodami pavasarī uz kredita. Bez
tam vēl pašās beigās viņš izsakās: «Nicht genug
damit: es mūssten auch die Produktenpreise ihm
voraus garantiert werden." Vienīgi pie šādiem ap-
stākļiem lauksaimnieks ražos vajadzīgo produktu
daudzumu.

Redzat, cik tālu iet profesors Balodis, Izrādās,
ka viņš iet pa to pašu ceļu, pa kuru mes ejam, No
svara tikai, lai tie kungi, kas pilsoņiem dod šādu pa-
domu, paši tam sekotu. Griežaties šinīs lietas deļ
padomapie Baloža kunga. Cik lielu vērību profesors
Balodis piegriež lauksaimniekiem, redzams no tā-
lākā, kur viņš saka: «Seibst dann kann noch ge-
zweifelt werden, ob eine volle Bedarfsdeckung er-
zielt werden wird." Tā tad viņš šaubas, vai pec
visa tā lauksaimnieks vēl varēs saražot tik daudz,
cik vajadzīgs pašas zemes patēriņam.

Es gribu ticēt, ja kreisā puse sāks turētie_s pie
profesora Baloža pamācībām, kurām šinī gadījuma
ari mēs piekrītam ... (Sauciens pa kreisL « Jus viņu
nepareizi tulkojat!") Viņš vārdu pa vārdam ta ir
izlicis. Ja profesors Balodis pēc_ 1923. gada grozījis
savus ieskatus, tad tas ir cits jautājums, un nevar ap-
galvot, ka es viņu nepareizi tulkoju. Tāds pārme-
tums ir nevietā.

Pirmkārt tā tad jāšķiro lauksaimniecības un rūp-
niecības peļņas aplikšana ar nodokļiem, otrkārt, jā-
nāk palīgā lauksaimniekiem ar kredītiem mākslīgo
mēslu un mašinu sagādāšanai, t. i. paletinot ražošanu,
un, treškārt jānāk palīga lauksaimniekiem, ka profe-
sors Balodis saka, nosakot iepriekš viņuražoto pro-
duktu cenas. Vairāk mēs ari neka_ neprasām. Ja mušu
nodokļu politika izveidotos ta, ka to veļas profesors
Balodis, tad mēs_ būtu panākuši_ ļoti daudz mus_u
saimnieciskās dzīves stabilizēšana un nokārtošana.
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Es gribu cerēt, ka šoreiz mums izdosies sasniegt
vienprātību, jo no vienas puses šeit ir padoms un no
otras puses vajadzīgs tikai šo padomu pieņemt.

Tagad, kungi, es gribētu nedaudz vārdos ap-
stāties pie mūsu tirdznieciskās politikas. Par to
gribu runāt mazāk, nekā runāju par citām atsevišķām
nozarēm, tāpēc, ka par šo tirdzniecisko politiku, kas
izpaužas mūsu imporita un eksporta datos, savā laikā
pie muitas tarifa runāts ļoti daudz. Vispirms gribētu
atzīmēt,ka pagājušā gada imports pārsniedz 1924. ga-
da importu par apmēram 24 miljoniem latu. Šispār-
sniegums galvenā kārtā krīt uz fabrikātiem.
Ari uz pārtikas vielām šis pārsniegums iztaisa prāvu
sumu, proti, 8 miljonus latu. Pārtikas vielu pa-
gājušā gadā ievests pavisam par apmēram 77 mil-
joniem latu. Ja no šīs sumas izņemam ievesto la-
bību, tad mūsu tirdznieciskās bilances pasivitāte
lielā mērā samazinājās.

Piegriežoties eksportam, redzam, ka_ pēdējais
pagājušā gadā pieaudzis, bet daudz mazāka mēra
nekā imports, un proti, no apmēram 170 miljoniem
latu 1924. gadā uz 179 miljoniem latu. ta tad par
apmēram 8/* miljoniem latu. Pie tam jelvielu eks-
ports pagājušā gadā, salīdzinot to ar 1924. gadu, sa-
mazinājies par I8V2 miljoniem latu, turpretim, fabri-
kātu eksports pieaudzis pāri par 7 miljoniem latu.
Tā attiecībā uz rūpniecības attīstību mes novērojam
labvēlīgu ainu. Kas attiecas uz pārtikas vielām, tad
to eksports stāv pirmā vietā. Pirmā vieta tomēr
stāv pārtikas vielu eksports, kurš 1925. gada sa-
sniedzis 40.180.000 latus pret 19.402.000 latiem 1924.
gadā. Šis pieaugums par 20.778.000 latiem radies
galvenā kārtā uz lauksaimnieku ražota sviesta rē-
ķina. Pieaugums uz eksportēta sviesta rēķina
1925. agdā sasniedz 16.767.000 latus, Ta tad visu pā-
rējo eksporta produktu pieaugumam atliek tikai
apmēram 4 miljoni latu. Bet dzīvnieku eksports
1925. gadā samazinājies par 1.120.000 latiem.

Sakarā ar eksporta attīstību vispārīgā ziņā jā-
dara vēl daudz, kas līdz šim atstats

^
novarta, _ kam

piegriezta mazāka vērība. Neatkarīgi no ta, ka
mēs rūpējamies par agronomiskas palīdzības no-
organizēšanu uz laukiem, lai paceltu lauksaimniecī-
bas eksportu, neatkarīgi ari no ta, ka rūpējamies par
konsulārā tīkla paplašināšanu ārzemes, mums vel
daudz kas jādara. Vispirms jānokārto satiksmes
lietas, kas acumirklī visvairāk kavē eksporta at-
tīstību. Tāpat lielā mēra jāatvieglinadažādas forma-
litātes un jānovērš grūtības. Bez tam, jo lielākus
kreditus mēs dosim eksportieriem, jo vairāk pa-
nāksim eksporta veicināšanas ziņā.

Loti liela loma piekrīt ari brīvostām. Mums gan
pastāv likums par brīvostām, bet tas, par nožēlo-
šanu, palicis tikai nedzīvs burts. Mums vajadzīgas
tādas teritoriālas brīvostas, kur par niecīgu atlīdzību
varētu uzglabāt ka eksportējamas, tāpat ari tranzi-
tējamās preces. Pie šādu teritoriālu brīvostu trū-
kuma mums jāmaksā ļoti lieli nodokļi, esam ap^
grūtināti ar liekām formalitātēm, kas viss liela mēra
apgrūtina eksportu.

Tālāk nokārtojams ari mūsu kuģniecības jautā-
jums, kur pastāv vel ļoti daudz grūtību. Mūsu tirdz-
niecības flote, kura, lai gan ar katru gadu vairāk
attīstās, tomēr nevar izpildīt savus_ pienākumus pret
Latviju. Daudzreiz kuģniecība nākas noverot ga-
dījumus, kur Latvijas tirdzniecības flote uztur sa-
tiksmi starp svešām valstīm, bet neuztur reisus starp
Latviju un citām zemēm. Tas notiek vienkārši tādēļ',
ka ārzemes kuģu stāvoklis Latvijas ostas ir labvēlī-
gāks nekā mūsu pašu kuģu stāvoklis.

Vēl ļoti krīt svarāari mūsu dzelzceļu tarifi pie
eksporta preču pārvadāšanas. Šiem tarifiem Saeima

no savas puses piegriezusi ļoti maz vērības un tirdz-
niecības un rūpniecības komisija ar šiem jautājumiem
nemaz nav nodarbojušās. Ar tiem pa lielākai daļai
nodarbojušās tikai satiksmes ministrija, kura šos
tarifu jautājumus apskatījusi tikai no ministrijas
techniskā viedokļa.

Loti daudz pārmetumu jādzird ari par to, ka
liela daļa rūpniecības uzņēmumu koncentrēti vienā
vietā, it sevišķi, Rīgā. Tas attiektos sevišķi uz koku
eksportu un koku pārstrādāšanu, jokoku rūpniecī-
bas preču pārvadāšana pa Latvijas dzelzceļiem
iznāk pārāk dārgi, dārgāki nekā neapstrādātu koku
pārvadāšana. Kāds Alūksnes koku rūpnieks man
izteicās, ka viņam nav iespējams ne vienādi, ne
otrādi rīkoties, t. i. nav iespējams vest uz Rīgu nedz
gatavus kokus, nedz neapstrādātus baļķus. Galu
galā iznāk, ka koku fabrikas jāatver tikai Rīgā, jo
citur tās nevar atvērt. Visas šādas lietas ir jāno-
vērš. Bez tam, ja no vienas puses mēs panākam
eksporta uzlabošanu un no otras puses aizkavējam
preču importu, tāpat nokārtojam ari nelabvēlīgo sa-
tiksmes jautājumu, mums jāspersoļi, lai izbeigtu ari
pastāvošo birokrātismu.

Tagad, kungi, gribētu pāriet uz nākošo jautā-
jumu, kas stāv sakarā ar mūsu budžetu, t. i. uz
sociālo politiku. Ieskatoties budžeta projektā re-
dzam, ka šogad sociālām labierīcībām paredzētas
daudz lielākas sumas nekā gadu iepriekš. Tā, pie-
mēram, pensijām pieaugums iztaisa 1.200.000' latu,
slimo kasēm — 800.000 latus, ierēdņu ārstēšanai
— 400.000 latus u. t. t. Ar vārdu sakot, visi posteņi,
kas attiecas uz sociālo labklājību, uzrāda zināmu
pieaugumu, neskatoties uz to, ka zeme atrodas
krizes stāvoklī un ka šīs grūtības var kļūt vēl lie-
lākas.

Sociālā likumdošanā mēs esam gājuši ļoti
ātriem un straujiem soļiem uz priekšu. At-
tiecībā uz dažādām starptautiskām konvencijām, kas
pieņemtas Tautu Savienībā un kādas no tām pie
mums ratificētas, jāsaka, ka Latvija atrodas vienā
no pirmajām vietām. (Sauciens pa kreisi: „Nē!")
Es neesmu teicis, «pirmā vietā", bet Latvija ieņem
gan vienu no pirmām vietām!. Vispār! jāatzīmē,
ka visas konvencijas, kuras esam ratificējuši, mēs
esam ratificējuši bez kādām ierunām un ierobežo-
jumiem un viņas ir stājušās spēkā. (R. Dukurs no
vietas: «Vašingtonas konvencija nav pilnīgi ratifi-
cēta!") Kas attiecas uz tām pašām konvencijām
citās valstīs tad lielā daļā valstu tās ratificētas ar
iebildumiem, ka stājas spēkā tad un tad, ja ari tādas
un tādas valstis tās ratificē. Pēc «Darba Tiesību"
Nr. 2 pielikuma par stāvokli 1925. gada janvārī mes
redzam, ka no- visām starptautiskām konvencijām
neesam mēs ratificējuši tikai divas. Tagad tas jau-
tājums ir gājis vēl tālāk un mēs esam pieņemušj
vairākas konvencijas, kuras šeit nav uzskaitītas, ka
piemēram, konvenciju par baltā fosfora noliegšanu
sērkociņu fabrikācijā un par atlīdzību nelaimes ga-
dījumos lauksaimniecībā. Atlīdzība nelaimes gadī-
jumos laukstrādniekiem pie mums ar likumu ievesta
jau no sen seniem laikiem, tā tad katrs viens lauk-
strādnieks par sakropļojumu nelaimes gadījumos var
dabūt atlīdzību un ir tādu dabūjis. Jautājums pa-
stāv vienīgi iekš tam, kā šoatlīdzību padarīt vieglāki
pieejamu laukstrādniekiem. Šī konvencija ir ari
lauksaimnieku intereses, lai, nokārtojot atlīdzību
laukstrādniekiem tādejādi, kā tas nepieciešams mo-
dernās valstīs, no vienas puses ar pilnu attīstības
izmaksu netiktu ruinēts lauksaimnieks, pie kura
laukstrādniekam noticis nelaimes gadījums, un lai
laukstrādniekam nebūtu jāstaigā lieki ceļi šīs at-
līdzības saņemšanā. Tāpēc ari valdība ir stajuses
pie šī likumprojekta izstrādāšanas.
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Vispār! jāsaka, ka bez starptautiski atzītām
konvencijām pie mums pastāv vesela rinda tādu
sociālu labierīcību, sociālu likumu, pateicoties kam
mēs esam aizgājuši tālāk nekā daudzas citas valstis.
Ari darba laika likums ir tālu priekšā tām prasībām,
kādas izteiktas starptautiskā darba laika likumā.
(Starpsauciens). Es domāju, ka būs ari viens otrs
gadījums, kur esam palikuši nopakaļ, bet tas ir iz-
ņēmums. Salīdzinot sociālo stāvokli Latvijā un
citās zemēs, jāsaka, ka daudzējādā ziņā Latvija stāv
izcilus pirmā vietā. Pirmkārt, būtu minamas mūsu
slimo kases. Jūs nevarat atrast nevienu tādu ga-

i

dījumu, kur valdība maksātu no sevis naudu slimo
kasu vajadzībām:, bet pati tanīs nekādu dalību ne-
ņemtu. Šādi gadījumi nav atrodami nevienā cita
likumdošanas praksē. Mēs esam aizgājuši tik tālu,
visu noteikšanu nododam slimo kasēs dalībniekiem
vieniem pašiem, bet rūpniekiem, kuri tāpat maksā
savu daļu, nav iespējams kontrolēt un līdzrunāt.
Tāpat ari valdībai. (Starpsaucieni pa kreisi). Re-
dzat, kontrole nav jāsaprot kā revīzijās komisija.
Kungi, es runāju par kontroli, nevis par revīziju.
Nestrīdēsimies par to, jo kas ir kontrole, mēs visi
ļoti labi saprotam. Redzat, kungi, tāds ir Latvijas
valsts un rūpnieku laimīgais stāvoklis, ka viņi slimo
kasēm dod līdzekļus, bet var piedalīties tikai revī-
zijas komisijā pie dokumentu revīzijas. No tā re-
dzams, ka neviena cita valsts nevar līdzināties La-
tvijas stāvoklim slimo kasu ziņā. Te Latvija at-
rodas pirmā vietā.

Saprotama tālāk ari visu to grupu un politisko
partiju rīcība, kuras uzskata sevi par strādnieku
aizstāvjiem. Ja mums ir tik liels ratificēto darba
aizsardzības konvenciju skaits, ka stāvam pirmā
vietā, ja mums ir vesela rinda tādu sociālu likumu,
kuri starptautiskā masštabā vēl nav pieņemti, un
pateicoties kuriem mēs esam priekšā daudzām ve-
cākām bagātākām kultūras valstīm, kur rūpniecība
un lauksaimniecība nostādītas daudz labākos ap-
stākļos nekā mūsu kara izpostītā zemē, tadtīri da-
bīgi, ka šie strādnieku priekšstāvji pamazam, sak
norobežoties no komunistiem. Un to jo spilgti var
novērot pēdējā sociāldemokrātu partijas kongresā.
Visu laiku sociāldemokrāti šādā vai tādā veidā ieņē-
muši nenoteiktu stāvokli attiecībā pret komunismu
un komunistiem. Ja viņi to ari citādi ir nosodījuši,
tad tomēr oficiāli līdz šim to nav dokumentējuši. To
viņi darījuši tikai tagad.

Paskatoties uz Krieviju, kur valda komunisms,
mēs redzam, ka tur strādniekiem tuvu nav tādu tie-
sību kā pie mums Latvijā. Lai gan Latvijā pašlaik
ir nelabvēlīgi apstākļi un pārdzīvojam saimniecisku
krizi, tomēr mūsu sociālā likumdošana iet uz priekšu
un šī attīstība atspoguļojas skaitļos. Neskatoties uz
pārdzīvojamo krizi, mūsu saimnieciskā dzīve ir sta-
bila, kas jo sevišķi izpaužas iekš tam, ka pie mums
attīstījušās sava rūpniecība, kultivētas zemes, mūsu
tirdzniecība uzrāda ari zināmu eksporta pieaugumu.
Un pateicoties tam, ka sociālā likumdošana gājusi
milzu soļiem uz priekšu, lielā mērā mazinājušās ari
asās attiecības starp darbu un kapitālu.

Apskatot bezdarba jautājumu, jānāk pie slē-
dziena, ka tas pie mums palicis ne tik daudz par
sociālas, kā politiskas dabas jautājumu, un
sociālas nozīmes tam vairs nav. Ja salīdzinām bez-
darbnieku kustību katru gadu, tad statistiskā gada
grāmatā par 1924. gadu atrodam sekošus datUs:
1921. gadā bija 7711 darba spēka piedāvājumu, 1922.
gadā — 9894, 1923. gadā — 4403 un 1924. gadā —
4727, bet bez darba palikuši 1921. gadā — 3272,
1922. gadā — 5026, 1923. gadā — 3023 un 1924. gadā
— tikai 1987 strādnieki. Tāds ir mušu bezdarb-

nieku stāvoklis. Mani kungi, ja mums ir 48.000—
50.000 rūpniecības strādnieku un, kā to mums ci-
tēja, lauksaimniecības strādnieku 1923. gadā bija
186.000 cilvēku, un ja pie pēdējiem pieskaita ari tos
50.000 rūpniecības strādniekus, tad dabonam pavi-
sam 230.000—240.000 strādnieku. Ja no šī skaita
bez darba palikuši tikai 1987 strādnieki, vai tad var
but nopietns sociāls stāvoklis bezdarba ziņā? (Af.
Rozentāls no vietas: «Kas tas Jums par rēķinu?
Cik ir nereģistrēto bezdarbnieku?")

Par nereģistrētiem bezdarbniekiem nevar būt
runa, jo tos nevaram aprēķināt. Mums darīšana ir
tikai ar reģistrētiem bezdarbniekiem. Bez šaubām,
nevar teikt, ka darbu atradīs tikai tas bezdarbnieks,
kas ir reģistrējies, jo darbu atradīs ari tas bezdarb-
nieks, kas nav reģistrējies. Ir pieņemts, ka abas šīs
vienības (nereģistrētie darba piedāvājumi un piepra-
sījumi) pie salīdzināšanas savā starpā kompensējas.
Tā tad, ja apmēram 240.000 lielas strādnieku armi-
jas paliek bez darba 1987 strādnieki, tas ir normāls
procents. Vienmēr taču būs viena daļa uzņēmumu,
kas strādniekus atlaiž un daļa tādu uzņēmumu, kas
tos pieņem. Ja uz 1. janvāri, kad bezdarbnieku
skaits ir vislielākais, tomēr nav daudz bezdarbnieku,
tad tas ir vislabākais pierādījums, ka pavasarī un
vasarā, kad uz laukiem vajadzīgs darba spēks, šis
bezdarbnieku skaits stipri samazināsies vai pavisam
izbeigsies. Tā tad visa bezdarba mākslīgā radīšana
un runāšana par to ir un paliek tīri politisks jautā-
jums.

Nākošais jautājums, kur iet runa par sadursmēm
starp darbu un kapitālu, ir streiki. Piegriežoties pē-
dējiem

^
redzam 1pār Latviju citādu ainu nekā starp-

tautiska masštabā. Kamēr starptautiskā masštabā,
sevišķi attiecībā uz Vāciju konstatējām, ka tur
streiki ir mazinājušies, pie mums tie absolūtos skait-
ļos iet uz priekšu. 1921. gadā bijis 51 streiks, 1922.
gada — 25 streiki, 1923. gadā — 97 streiki un 1924.
gada — 46 streiki. Ta tad,_ ja ari neteiktu, ka strei-
ku skaits aug, tad vismaz jāsaka, kaaina ir ļoti ne-
noteikta. Vienu gadu streiku ir vairāk, bet otru ga-
du — mazāk. Tas ir saprotams, jo Latvija atrodas
pavisam citādos apstākļos nekā Vācija vai kautkura
cita valsts. Kamēr citās valstīs bija runa par to,
ka pēc revolūcijas vajadzīgs sākt atkal darboties
rūpniecībai, mūsu apstākļos var būt runa tikai par
to, ka rūpniecībai vajadzīgs piedzimt pilnīgi no jauna.
Es saprotu, ka 1921. gadā, kad nav vēl daudz rūp-
niecības pasākumu, ari streiku nevar būt daudz.
Bet, pateicoties dabiskam rūpniecības uzņēmumu
pieaugumam, tāpat ari rūpniecībā nodarbināto strād-
nieku skaita pieaugumam, jāvairojas ari streikiem.
Tas ir noticis, bet ļoti nelielā mērā.

Ja ņemam vērā, ka mūsu saimniecisko uzņē-
mumu skaits ir_ vairojies, tad droši varam teikt, ka
nomanama_ zināma saimnieciskās dzīves uzlaboša-
nas, ari rūpniecībā, kā visasākā nozarē, kur sadu-
ras darba un kapitāla intereses, nomanāma zināma
izlīdzināšanas.

Tagad es gribētu tuvāki apstāties pie viena jau-
tājuma, un proti, sociālās politikas, bet it sevišķi,
pie slimo kasēm. Pret sociālo likumdošanu, kā tādu,
mums nekā nav ko iebilst. Mums tā ir jāaizstāv,
jo sociālā likumdošana lielos apmēros ir nacionāla
lieta. Aizstāvot sociālo likumdošanu, mēs aizstā-
vam mūsu tautas visplašākās aprindas, aizstāvam
galvenā kārtā mūsu latviešu strādnieku. Reizē ar
to nav ari jāaizmirst, ka pie sliktiem saimnieciskiem
apstākļiem rūpnieks bieži vien nespēj novērst strād-
nieku streikus, pat daudzreiz spiests likvidēt savus
uzņēmumus, jo nevar maksāt strādniekiem tik
daudz, cik viņi prasa. Pie šādiem nelabvēlīgiem ap-
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stākļiem nedrīkst nostāties uz tāda redzes viedokļa,
ka mūsu sociālā likumdošanā absolūti viss ir pa-
reizs un pilnīgs, ka tur nekas nav grozāms.

Piegriežoties slimo kasēm, mēs pēc statistiskās
gada grāmatas datiem redzam, ka slimo kasu tiešie
izdevumi sadalās sekosi. Vispirms, pabalstiem ka-
ses dalībniekiem (kas ir slimo kasu tiešais uzde-
vums) izdoti 32,9%, ārstēšanai — 30,3%, ģimenes\
locekļu ārstēšanai — 21,9% un pārvaldes izdevu-
miem — 12,7%.

Pārejot no šiem tiešiem slimo kasu izdevumiem
uz kādu otru nodalījumu, kas nosaukts par speciā-
liem mērķiem izlietotām un rezervētām sumām, re-
dzam, ka šiem speciāliem mērķiem un_ rezerves su-
mām izlietots stipri daudz naudas. Pēc 1923. gada
pārskata slimo kasu tiešie izdevumi iztaisa 4.052.068
latus, bet speciāliem mērķiem tanī pat laikā izdoti
1.302.774 lati. Bet kas tad ir šie speciālie mērķi?

Šī nodalījuma lielāko posteni sastāda pieskaiti-.
jums rezerves kapitālam, un proti, 21,6% jeb281.061
latu. Paceļas dibināts jautājums, kadeļ vajadzīgs
šāds rezerves kapitāls, kad slimo kases saņem zinā-
mus pabalstus no valsts, bet rūpnieki tanī pat laika
sitas ar lielām grūtībām un nezin, ka tikt cauri.
Tālāk nāk amortizācijas kapitāls, kur atkal pieskai-
tīta klāt zināma suma. īpašuma kapitālam pieskai-
tīti 10,5%, tad 9,3% rezervēti īpašumu iegūšanai.
Vēl speciālai dziedināšanai rezervēti 268.519 latj jeb
20,6% un, beidzot, uz iepriekšējā gada nenokārto-
tām iemaksām atliek 36,9% jeb 480.064 lati.

Ar vārdu sakot, iznāk tā, ka slimo kases atra-
dušas veselu rindu kaut kādu blakus mērķu, kurus
nosauc pa speciāliem mērķiem un krāj kapitālus.
Viņas mēģina izplēst savu darbību pāri tam, ko pa-
redzējis likums. Man, kungi, liekas, ka mums šeit
jāiziet no tāda redzes viedokļa, ka valstij jādod sli-
mo kasēm vienīgi tas, kas nepieciešams viņu likuma
paredzēto uzdevumu veikšanai. Betļoti nepareizi,
ja viņām piešķirtos līdzekļus rezerve citiem uzde-
vumiem, kādi likumā nav paredzēti. Tas tikai pie-
rāda, ka likumdevējs, izveidojot šo slimo kasu lietu,
ir kļūdījies, jo viņš likumā nav paredzējis ka valsts,
tā uzņēmēju un pašu strādnieku maksājamo normu.
Jāpanāk, lai slimo kases neuzkrātu sev kapitālu, bet
gan samazinātu nomaksas, kādas izdara strādnieki,
uzņēmēji un valsts. Ar to mēs daudz*ko vairāk pa-
nāksim. (Starpsauciens pa kreisi.)

Ja ari 1925. gada dati būtu lielā mērā grozīju-
šies (man pašreiz šo datu nav pie rokas),_ man to-
mēr jāsaka, ka pats princips caurto nebūt negro-
zās. Pie mums slimo kases uzbūvētas ta, ka vjņas
acumirklī pārvalda tikai vienas grupas priekšstāvji,
kamēr iemaksas izdara ari uzņēmēji un valsts. Ja
ari nāktu priekšā atsevišķi gadījumi, kur pec ie-
maksu samazināšanas slimo kasēm pietrūktu' lī-
dzekļu, tad jau likumdevēja iestāde — Saeima va-
rētu ienest likumā attiecīgos koriģējumus_ un atvē-
lētu vajadzīgās sumas. Bet tagadējos apstākļos krāt
līdzekļus slimo kasēs ne ar ko nav attaisnojams
nedz no saimnieciskā, nedz ari no sociālā viedokļa.
(V. Bastjānis no vietas: «Paskatāties Latvijas ban-
kas noguldījumos!") Es nebūt nedomaju, _ ka šīs
speciālās sumas viens vai otrs iebāztu savas kaba-
tās. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šie speciālie
kapitāli atrodas vienā vai otrā naudas iestāde, tā-
pat ari nešaubos, ka viņi atrodas Latvijas banka.
Tas jau pats par sevi ir skaidrs.

Piegriezīsimies tagad pašu slimo kasu saimnie-
cībai. Man priekšā ir oficiāls tautas labklājības mi-
nistrijas izvilkums par dažu slimo kasu darbību
1924./2S. gadā. Šeitmēs atrodam, cik izmaksa viena

Krājumā Saeimas Slenr>grafiskS
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

slimnieka ārstēšana katrā no šīm slimo kasēm. Pie-
mēram, valsts darbinieku ārstēšanas nodaļa viena
slimnieka ārstēšana izmaksā caurmēra 9,67 latus,
bet tanī pat laikā kādā citā slimo kasē — Rīgas_ gra-
matrūpnieku slimo kasē viena slimnieka ārstēšana
izmaksā caurmērā 34,78 latus, kamēr kooperatīvo
un sabiedrisko iestāžu slimo kase viena slimnieka
ārstēšana izmaksā vēl vairāk, proti, 36,73 latus.
Redzat, cik lielu starpību iztaisa viena slimnieka
ārstēšana dažādās slimo kasēs. Salīdzinot divas
slimo kases — valsts darbinieku ārstēšanas nodaļu
un kooperatīvo un sabiedrisko iestāžu slimo kasi,
redzam, ka starpība ir 27,06 lati. Starpība, patie-
šām, ir ļoti pārsteidzoša.

Tas skaidri norāda, ka vienā vai otrā slimo kasē
kaut kas nav kārtībā, ka tur pārvaldes aparāts ir
pārāk dārgs. Ja mums tam pat laika ir kases, kur
ārstēšana iznāk daudz racionelāka, mes nevaram
aizmiegt acis pret tām kasēm, kur šī ārstēšana iz-
maksā pārāk dārgi. To mēs nedrīkstam darīt aiz
tā iemesla, ka valsts šīm slimo kasēm atvel līdze-
kļus. (V. Bastjānis no vietas: «Ta lieta dibināta
uz pārpratumu, jo tur ieturēts pavisam cits prin-
cips!")

Es nebūt nedomāju, ka tā lieta dibinātos galvena
kārtā uz pārpratumu vai nesaprašanu. Jus gan ne-
varēsat to noliegt, ka patiesībā dažas slimo kases
šie izdevumi ir pārāk lieli samērā ar citam kasēm.
Dati, kurus es tikko pievedu, ir mušu tautas lab-
klājības ministrijas oficiāli dati. Ja jus tiem neticat,
tad, lūk, šeit sēd pats ministrs, kas minētos datus
publicējis. Aizejat pie viņa un paprasāt, vai mi-
nistrs savu darbību dibina uz pārpratumiem vai lie-
tas nesaprašanu. (Starpsaucieni pa kreisi.) Jus
sakāt, ka viņš pats ari nav sapratis? _ Ta tad nu iz-
nāk, ka tie lietpratēji slimokašu lietas esat vienīgi
jūs, sociāldemokrāti. Tā jūsu saprašana, man lie-
kas, gan būs mazliet apšaubāma.

Iesim tālāk. Te, varbūt, cels iebildumus un aiz-
rādīs, ka minētās sumas izskaidrojamas ar slimnieku
skaitu u. t. t. Es salīdzināšu divas kases _— dzelz-
ceļnieku veselības nodaļu un Rīgas kopējo slimo
kasi. Rīgas kopējā slimo kase vidējais dalībnieku
skaits bijis 18.153, bet dzelzceļnieku_ veselības no-
daļā — 16.573. Tā tad visa visuma_ darba dau-
dzums šinīs divās iestādēs ir bijis vienāds. Paceļas
tagad jautājums, cik izmaksā viena slimnieka caur-
mēra ārstēšana Rīgas kopēja _slimo kase un dzelz-
ceļnieku veselības nodaļa. Izradās, ka dzelzceļnieku
veselības nodaļā, kura nav atsevišķa slimo kase,
bet pieder pie dzelzceļu resora, katra slimnieka
caurmēra ārstēšana iztaisa 11,04 latus, kamēr Rīgas
kopējā slimo kasē — 26,53 latus. Jūs redzat, kāda
kolosāla starpība — 15,49 lati.

Tālāk, salīdzinot vidējo dalībnieku skaitu 2 sli-
mo kasēs — dzelzceļnieku slimo kasē un Latvijas
skolotāju slimo kasē, redzam, ka ari šinīs kases dalīb-
nieku skaits ir puslīdz vienāds. Dzelzceļnieku slimo
kasē dalībnieku skaits ir 3454 un _ skolotāju_ slimo
kasē — 3802. Čik šinīs slimo kasēs izmaksa viena
slimnieka ārstēšana?_ Skolotāju slimo kasē ārstē-
šana izmaksā caurmērā 30,29 latus, bet dzelzceļ-
nieku slimo kasē — 10,75 latus, tā tad trīsas reizes
mazāk pie vienāda dalībnieku skaita, Tāpat, ja sa-
līdzinām izdevumus, kādus izmaksā šo slimo kasu
administratīvā aparāta uzturēšanai, tad tie ir dažādi
un nenoteikti. Latvijas skolotāju slimo kases admi-
nistratīvie izdevumi iztaisa 31.471,61 latu, kamēr
dzelzceļnieku kasē — 20.830,65 latus. _ Tā tad pār-
valdes izdevumi, skolotāju slimo kasē iztaisa par
trešo daļu vairāk, neskatoties uz to, ka darbs ir
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viens un tas pats. Jāatzīmē, ka vispār-slimo kasu
administratīvo izdevumu svārstība ir ļoti liela.

Šis darba ministrijas pārskats nepārprotami
rāda, ka slimo kasu jautājumā kaut kas ir regulē-
jams, jo no valsts viedokļa nav pielaižams, ka viens
un tas pats darbs vienā gadījumā tiek_ darīts trīs un
četrreiz dārgāki nekā otrā tamlīdzīga gadījuma

^
.

Tāpat nav ne ar ko attaisnojams, ka pie viena un ta
paša darba strādā vairākas organizācijas, viena,
kurai ir pāri par 10.000 biedru un otra, kurai ir tikai
3000 biedru. Te būtu jāpanāk zināms izlīdzinājums.
Tas, bez šaubām, vajadzīgs vēl ari tadeķ_ lai attīstītu
sociālo likumdošanu, Ja jūs gribat atstāt slimo ka-
ses tādā pašā stāvoklī, kā līdz šim, tad viņas izpel-
nīsies tikai pārmetumus, kuri, varbūt, daudzreiz ir
ari nedibināti. Ja tur ir trūkumi, tad taisni tapec
jums, kas aizstāv slimo kases, jādara viss, lai pa-
nāktu zināmu izlīdzināšanos, lai to, kas Vadīts, ne-
saskaņojot ar dzīvi, tagad piemērotu dzīves_ attīstī-
bas gaitai. Saskaņojums panākams tādā kārta, ka

? iemaksas nosaka tik lielas, cik tas nepieciešams.
Bez tam ari pati darbība nostādāma citādi, lai at-
kristu novērotie lēcieni pie slimnieku ārstēšanas
dārdzības ziņā, un, otrkārt, lai slimo kasu pārvalde
ņemtu dalību visi iemaksātāji proporcionāli, kā tas
ir visā pasaulē. Tā kā slimo kases, jādomā, rīkojas
galvenā kārtā uz to datu pamata, ko sniedz medi-
cīniskais personāls, t. i. ārsti, tad iespaidojums var
būt vienlīdz liels kā no vienas, tā otras puses, kā-
dēļ baidīties no rūpnieku priekšstāvjiem nav ne
mazākā iemesla. Ar to, cienītie kungi, es būtu no-
beidzis savu pārskatu par mūsu saimniecisko poli-
tiku un attiecībā uz priekšā stāvošo budžetu. Ta-
gad no šī apskata es gribētu taisīt attiecīgus slē-
dzienus.

Ja mēs uzskatām budžetu kā tādu likumu, kurš
regulē visas valsts saimniecību, kurš nosaka, cik
valsts kase drīkst izdot un cik viņa ieņem, kurš
regulē tautas saimniecību, un ja mēs to gribam sa-
stādīt tādu, kā to vēlētos mūsu tautas vairākums,
it sevišķi mušu zemniecība, tad mums budžetā būs
jāieved vesela rinda pārlabojumu.

Vispirms būtu jāpanāk ienākuma nodokļa gro-
zīšana, viņa saskaņošana ar dzīves patiesiem ap-
stākļiem, vai pat viņa pilnīga atcelšana, jošis no-
doklis neattaisno sevi, tas prasa savai uzturēšanai
ļoti lielas sumas.

Attiecībā uz slimo kasēm būtu vēlams, lai pē-
dējo pārvaldē piedalītos ari rūpnieku pārstāvji, kā
ari lai noregulētu un nokārtotu līdzekļu izlietošanu.

Vēlams ari, lai līdzekļus agronomiskai palīdzī-
bai turpmāk piespriestu pēc noteiktākas kārtības ka
līdz šim, kad agronomiskai palīdzībai piedots sa-
biedrisks raksturs. Te jau opozīcijas runātājs aiz-
rādīja, ka diezin vai līdzšinējais pabalstu izsniegša-
nas veids ir tas labākais. Man gribētos pievieno-
ties šim konstatējumam, jo līdzšinējie piedzīvojumi
rāda, ka ļoti lielas sumas aiziet ne tiem mērķiem,
kādiem tās domātas, bet gan taisni administratīviem
izdevumiem.

Mēs tagad esam nonākuši pie tāda stāvokļa,
ka ar lauksaimniecības veicināšanu nodarbojas ne
vairs viena organizācija — Latvijas lauksaimnieku
centralbiedrība, kā tas bija pirms dažiem gadiem,
bet dibinājās vesela rinda šādu organizāciju. Mums
tagad pastāv Kurzemes centralbiedrība, Zemgales
centralbiedrība, pat Latgales centralbiedrība un La-
tvijas centralbiedrība. Bez tam ir vēl vesela rinda
citu organizāciju, un visas šīs organizācijas ietver
savā darbībā visu Latviju. Iznāk tā, ka šo lauk-
saimnieku organizāciju instruktori un lietpratēji

brauc visapkārt. Kādā pagasta ierodas viens in-
struktors un sludina savu mācību, ka vajadzīgs par-
iet uz sviesta ražošanu. Pēc viņa atbrauc nākošais,
kas sāk mācīt, ka vajadzīgs atmest sviesta ražo-
šanu, jo ar to galvenā kārtā jānodarbojas vidzem-
niekiem, bet kurzemniekiem, kur klimats ir labvēlī-
gāks, jānodarbojas ar sēklu audzināšanu. Atbrauc
vēlāk vēl trešās organizācijas instruktors un saka,
ka nav vajadzīgs nodarboties ne ar sviesta ražo-
šanu, ne ar sēklas audzināšanu, bet jāpāriet uz
dārzkopību. Un tad nu lauksaimnieks uz labu laimi
taisa savu slēdzienu un, varbūt, ne vienreiz vien
saviem apstākļiem nepiemērotu.

Tāpēc, man liekas, ir pienācis laiks, izbeigt
tādu daudzkārtīgu paralēlismu mušu agronomiska
palīdzībā. Mums jānāk pie atziņas, ka nepieciešams
radīt vienotu organizāciju, kas viena pati bez kāda
paralēlisma aptvertu visu Latviju uņ kā tāda no-
darbotos ar lauksaimniecības veicināšanu „un tikai
vienā nozarē. Lai tad šie lauksaimnieki paši izšķi-
ras, ar ko viņi grib nodarboties un kādā apvidū
kādu darbu darīt. Citiem vārdiem, jādibina lauk-
saimniecības kameras, kur lauksaimnieki paši uz
vietām izvēlētu pārraugus pār zināmu teritoriju
(vai tas būtu liels vai mazs saimnieks), kuriem no-
dotu lauksaimniecības dzīves veicināšanu. Un
biedrību daudzkārtīgais paralēlisms būtu atmetams.
(Sauciens pa kreisi: «Valdībai tas jau uzdots!")

Par to es vēl runāšu, ko nozīmē uzdot valdībai.
Šis jautājums stāv sakarā ar budžeta līdzekļiem.
Bez šaubām, pie šī gada budžeta mēs to nevarēsim
izvest. Būtu ļoti vēlams, lai šis būtu pēdējais bu-
džets, kur agronomiskai palīdzībai paredzēts iz-
sniegt pabalstus līdzšinējā kārtībā.

Tāpat jāpārveido ari dažas kultūras fonda su-
mas, vai, varbūt, pat visa kultūras fonda organizā-
cija, kas par savu darbību izpelnījušās ne mazumu
pārmetumu. Ja kultūras fondu vispār! nevar likvidēt,
tad viņš pārveidojams tādā kārtā, lai pabalstu pie-
šķiršanu nostādītu uz tāda stāvokļa, kas vairāk at-
bilstu plašām masu prasībām, kamēr tagad pārmet
zināmu vienpusību (dažreiz pat, varbūt, šie pārme-
tumi ir pārspīlēti) attiecībā uz ārzemju ceļojumiem
u. t. t.

Ir vēl vesela rinda tādu atsevišķu gadījumupie
budžeta, bet par tiem sīkāki nerunāšu. Par tiem
būs runa pie atsevišķu resoru budžetu apspriešanas.
Tomēr gribu teikt, ka mūsu budžetā ir vesela rinda
posteņu, kas nopietni pārveidojami. Savā slēdzienā
gribu aizrādīt, ka ja gribam nonākt pie pareizas
saimnieciskas politikas un budžeta, kas būtu pie-
mērots mūsu iedzīvotāju vajadzībām; ja gribam,
lai tas pakāpeniski nepieaugtu tanī laikā, kad ne-
vairojas iedzīvotāju maksāšanas spējas, mums jā-
reorganizē pati budžeta sastādīšanas kārtība. Ta-
gad budžetu sastāda tādā kārtā, ka nozīmē 3 vīru
komisiju, kurā ieiet pa pārstāvim no attiecīgā re-
sora, valsts kontroles un finansu ministrijas. Kas
nu iznāk? Iznāk, ka resora pārstāvis prasa savam
resoram pēc iespējas lielākas sumas, finansu mini-
strijas pārstāvis turas pretim un strīpo tās nost,
bet valsts kontroles pārstāvis ir tas, kas šo lietu
izšķir. Ja valsts kontroles pārstāvis nosveras, pie-
mērām, uz finansu ministrijas pusi, tad zaudētājs ir
resora pārstāvis un iegūst finansu ministrija. Vai
tas ir tas īstais budžeta sastādīšanas veids, par to
stipri jāšaubās. Nebūtu pareizi uzlikt valsts budžeta
sastādīšanu valsts kontrolei, kurai šinī lietā nav ini-
ciālives, kurai jābūt'tikai kontrolējošai iestādei.
Faktiski budžetā ieved to, kam piekrīt valsts kon-
troles pārstāvis, jo ja tas pretojas kādas sumas
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ievešanai budžetā, tad ari resora pārstāvis negrib
uzņemties to aizstāvēt, jo viņš zin, ka vēlāk tam
celsies grūtības pie savu nodomu izvešanas dzīvē.
Tāpēc šī lieta jāreorganizē. Tikai tad, kad budžets
nonāk finansu ministra rokās, tanī iespējams ko
grozīt. Finansu ministrs budžetu var grozīt tikai
visumā, jo sīkumos viņam iedziļināties nav iespējams.

Pārejot uz valsts kontroles darbību, par kuru
no visiem resoriem dzirdamas sūdzības, jāsaka, ka
šis jautājums prasa ļoti nopietnas pārdomas, var-
būt, pat revīziju. Mūsu kontrole vienmēr nāk stipri
par vēlu. Liekas, būtu pareizāki sīkākās sumas
pavisam izņemt no viņas kompetences un viņas
zināšanā atstāt vienīgi lielākās sumas. No lietde-
rības viedokļa tas, pēc manām domām, būtu ļoti
ieteicami.

Augstais nams ir pieņēmis likumu, kurš nosaka,
ka valsts kontrole var kontrolēt ari no lietderības
viedokļa, bet katrs, kam bijusi darīšana ar reso-
riem, zin, ka tas ir ļoti neparocīgi un daudzreiz ?
rada lielas grūtības. Piemērām, satiksmes mini-
strija žēlojas, ka daudzreiz kontroles pārstāvji ceļot
iebildumus pret to, ko satiksmes ministrijas inže-
nieri atzīstot par labu un lietderīgu. Man liekas,
ka šādos gadījumos noteikšana gan katrā ziņā būtu
atstājama satiksmes ministrijas speciālistiem, kuri
ir vairāk kompetenti nekā pāris valsts kontroles
speciālistu.

Tāpat, man liekas, nevar iebilst pret nepiecie-
šamību pārorganizēt dažus mūsu resorus, lai tādā
kārtā samazinātu izdevumus un atvēlētās sumas
izlietotu tā, kā to vēlas viena iedzīvotāju daļa, var-
būt, pat iedzīvotāju vairākums. (Starpsauciens pa
kreisi: «Kā to vēlas «Nafta" un «Konzums"!") Es
pašlaik runāju par dzelzceļiem, bet ko vēlas «Nafta"
un «Konzums", nezinu.

Šeit jau opozīcijas pārstāvis izteica veselu
rindu pārmetumu satiksmes resoram, bet es do-
māju, ka tur būtu vietā ari citi dibināti pārmetumi.
Piemērām, jau aizrādīts uz gulšņiem un gulšņu
iepirkšanu. Te, varbūt, vaina_ meklējama taī parā-
dībā, ka šis resors pavisam citādi noorganizēts nekā
pārējās ministrijas. Satiksmes ministrim piekrīt
ļoti neliela loma, un proti, ja iesniegta kāda inter-
pelacija, atnākt uz Saeimu un dot uz to atbildi.
Faktiskā noteicēja un darba izvedēja ir dzelzceļu
virsvalde. Viss atkarājas vienīgi no pēdējās. Tā
izlemj visus jautājumus tieši no sava dzelzceļu re-
dzes viedokļa un nevis, kā tas dažreiz būtu bijis
vajadzīgs, no valsts saimnieciskā viedokļa. Pie-
mērām, ja dzelzceļu virsvalde nākusi pie slēdziena,
ka gulšņus lētāki iepirkt ārzemēs, tad viņa to ari
dara, neskatoties uz to, ka gulšņus būtu iespējams
iepirkt šeit uz vietas Latvijā, kaut ari maksājot
drusku dārgāki. Tāpat dzelzceļu virsvalde savus
pasūtījumus izdara vienreiz Liepājas kara ostas
darbnīcās, otrreiz Feniksa vagonu fabrikā. Jāsaka,
ja viņai būtu lielāka noteiktība, tad tā lieta no
saimnieciskā viedokļa būtu atrisināta pavisam citādi.
Varbūt, es dažā ziņā maldos, bet, man liekas, šeit
meklējama vaina, kādēļ dzelzceļu resors savos
iepirkumos norobežojas no vispārīgā valsts saim-
nieciskā viedokļa, nerēķinājās ar vispārīgo valsts
saimniecisko konjunktūru.

Tālāk, ja gribam panākt saskaņotu budžetu,
kurā atspoguļotos noteikta valsts politika, tad re-
organizējama ne tikai budžeta sastādīšanas kārtība,
bet zināmā mērā ienesamas ari pārgrozības bu-
džeta caurlūkošanas kārtībā Saeimas budžeta komi-
sijā, kura savaskompetences uztvērusi ļoti plaši. Šo-
gad mēs esam strādājuši ar sekmēm, mēs esam izņē-
muši budžetu laikā cauri, daudz ātrāki nekā iepriekšē-

josgados. Tas ir liels ieguvums un par to pienākas
atzinība visiem budžeta komisijas locekļiem. Bet,
man liekas, ir ļoti nepareizs viedoklis, uz kura no-
stājušās budžeta komisija, proti, ka viņa zem savām
kompetencēm saprot ari pārāk sīku iemaisīšanos iz-
pildu orgānu darbībā.

Ņemsim to pašu agronomisko palīdzību. Vai
taisni budžeta komisija nav tā, kas faktiski sadala
līdzekļus agronomiskai palīdzībai? Ja tā lieta ie-
velkas pārāk ilgi un šos līdzekļus nevar tik viegli
sadalīt, tad tik līdzekļu sadalīšanu nodod ministrim1,
kuram taisni ar šo jautājumu vajadzētu nodarbo-
ties. Tādēļ ari atbildība par šo līdzekļu izlietošanu
nekrīt vis uz valdību, bet gan uz budžeta komisiju
un pašu Saeimu. Tādēļ, liekas, ir dibināta prasība,
lai turpmāk budžeta komisija izvairītos no šādiem
pienākumiem.

Apskatot tālāk jautājumu par to, kas notiek
mūsu galvas pilsētas telefona centrālē, redzam...
(V. Bastjānis no vietas: «Kas par to ir vainīgs?")
Te man budžeta komisijas priekšsēdētājs uzstāda
jautājumu, kas pie šīs lietas ir vainīgs. Atkal jā-
saka, ka šeit vainīga ir tikai budžeta komisija. (V.
Bastjānis no vietas: «Vainīgi Jūsu pašu deputāti:
Goldmanis un Gailīts!") Man Jums jāpaziņo, ka
mūsu frakcijas vienbalsīgs lēmums bija pret šo
automātisko telefona centrāli, kādēļ, man liekas,
nevar prasīt atbildību no tiem diviem deputātiem.
(V. Bastjānis no vietas: «Augusts Kalniņš bija pret,
bet Gailīts un Goldmanis par!"') Es vēl reiz atkār-
toju, ka mūsu frakcijā šis jautājums bij plaši pār-
runāts un taisīts vienbalsīgs lēmums pret automā-
tiskās centrāles ievešanu, ko aizstāvēt ari uzdeva
mūsu frakcijas pārstāvjiem. (Starpsaucieni pa krei-
si.) Man jāpastrīpo, ka šeit nekā vairs nevar darīt,
jo Goldmaņa un Gailīša kungi neatrodas vairs
zemnieku savienībā.

Man vēlreiz jāuzsver, ka budžeta komi-
sijai nav jāiemaisās tādās lietās, kas viņai
nepienākas. Par viena vai otra jaunieveduma
ievešanu pie mums vajaga atļaut izšķirties pašiem
resoriem. Pretējā gadījumā var iznākt tāpat kā ar
automātisko centrāli, kur atliek vienīgi izšķirties par
to, kad mēs viņu likvidējam vai pārmainām pret
citu telefonu centrāles iekārtu, jo tagadējā veidā
jaunā centrāle, man liekas, ir domāta vienīgi sa-
biedrības nervu izmēģināšanai. Nav ari attaisno-
jamstas apstāklis, ka attiecīgi pārstāvji no resoriem
nav varējuši izšķirties par automātiskās centrāles
ievešanu vai neievešanu.

Šāda iejaukšanās izpildu varas kompetencēs
aiziet pat tik tālu, ka budžeta komisija sāk iztirzāt
tādus sīkus jautājumus, kam ar budžetu nav nekāda
sakara. Es tikai gribu minēt budžeta komisijas
slēgto sēdi (par ko gan šeit plenārsēdē nenāktos
oficiāli runāt), kur tā nonākusi pat līdz laulības šķir-
šanas lietām u. t. t. Tas ir tāds fakts, par ko jau
runāja kuluāros un par ko deputāti taisīja diezgan
kodīgas piezīmes. Budžeta komisijai nevajadzētu
iejaukties izpildu varas rīcībā, jo tikai tad varēs
budžetu nopietni sastādīt un apspriest, vai resori
visumā pareizi rīkojušies jeb nē. Kā jau teicu, to
iespējams panākt tikai, izvairoties no sīkumiem, jo
tad būs vairāk laika principielu jautājumu iztirzā-
šanai. Bet šeit galvenā vaina nav meklējama bu-
džeta komisijā. Galvenais, vainīgais esam: mēs
paši, Saeima, kā likumdevēja iestāde. No tās at-
karājas dot lietai šādu vai citādu virzienu. Un te
nu man jāatkārto tas, ko jau reiz teicu vienā citā
lietā, ka mums, Saeimai, ir ārkārtīgi maz stabili-
tātes un noteiktības saimnieciskā likumdošanā, ka
šaī ziņā novērojoma ļoti liela svārstība. Ja ari po-
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litiskos jautājumos pieliekam šo svārstības mēr-
auklu, tad nonākam pie lielas politiskas un saimnie-
ciskas nenoteiktības. Ka es jau vakar teicu, mes
starptautiskā masštabā nonākam krīzes un valdību
maiņas laikmetā.

Kā viens no spilgtākiem nenoteiktības piemē-
riem, kurš aizķer visplašākās masas, ir būvniecības
likums. Atskan pārmetumi, ka, neskatoties uz_ to,
ka būvniecības likums bija paredzēts uz zināmu
laiku, šislaiks nav izturēts. Ir izdots jauns likums,
kurš lielā mērā pārgrozīja iepriekšējo likumu. Ta-
gad, satiekoties ar jaunsaimniekiem, dzirdam izsa-
kāmies, vai var paļauties uz jauno likumu, vai to
atkal negrozīs? Nerēķinoties ar lietderību no saim-
nieciskā viedokļa, jaunsaimnieks ķer, ko var, jo
šodien ir likums, kas to atļauj, bet nevar zināt, vai
rītu vēl būs iespējams ko dabūt. Tas ir pierādī-
jums, ka ar svaidīšanos likumdošanā ir daudz kas
kaitēts saimnieciskai dzīvei.

Nākošais jautājumsir apriņķu pašvaldības. Mēs
zinām, ka, neskatoties uz to, ka viņas nepieciešams
likvidēt un ieceltas pat likvidācijas komisijas, pec
neilga laika šīs likvidācijas komisijas sākam uzska-
tīt par pastāvīgām apriņķu iestādēm un visādā ziņā
cenšamies atrast tām jaunus pienākumus, lai tikai
šīs iestādes nevajadzētu likvidēt. Tas liecina, ka
nav jāsašaurina apriņķu pašvaldības iestādes, bet
tās atstājamas agrākā stāvoklī. Šis ir jo spilgts
piemērs, ka likumdošanas iestādē nav stabilitātes
un ka tas nelabvēlīgi atsaucas uz saimniecisko dzīvi.
Šīm iestādēm atrod visādus pienākumus, kādus pie
citiem apstākļiem tām neuzliktu.

Tālāk vēl jānorāda uz nenoteiktību likumdoša-
nas iestādē pie viena no darba laika normēšanas li-
kumiem. Par amatniecības mācekļiem mums pa-
stāvēja likums, ka nevar nodarbināt jaunekļus līdz
16 gadu vecumam. Kad no pilsonības puses nāca
aizrādījums, ka tas nav pareizi, tad no kreisās pu-
ses taisīja pilsoņiem pārmetumus, ka viņi uzbrūkot
sociāliem likumiem. Bet beidzot paši sociāldemo-
krāti klusu ciešot atzina, ka jauni amatnieki nenāk
klāt, un, lai sagatavotu amatnieku šķiru nākotnei,
šis likums jāatceļ. Jāgādā, lai jaunatne, kas _ vēl
nav sasniegusi 16 gadu vecumu, varētu mācīties,
strādājot pie amatniekiem, jo tikai tādā ceļā mēs
izaudzināsim sevim amatniekus nākotnei.

Tāpat lielu troksni Saeimā sacēla žūpības ap-
karošanas likums. Un ko mēs tagad redzam:? Ja
ari mazinājies spirta un degvīna patēriņš, tad_ šī
samazināšanās ir ļoti niecīga. Spirta un .-. degvīna
patēriņš palicis gandrīz tāds pats, kāds tas bija pirms
šī likuma pieņemšanas, bet gan lielā mērā mazinā-
jies alus patēriņš, kas alkohola ziņā ir daudz ne-
vainīgāks un nekaitīgāks. Runājot ar dažiem depu-
tātiem, kas agrāk bija par žūpības apkarošanas li-
kuma pieņemšanu,tagad jau dzirdam,ka, ja šislikums
neierobežo degvīna patēriņu, tad nav nekādas no-
zimes paturēt to tikai alus dēļ. Tad jau labāki viņu
pavisam atcelt. Bet pie mums bieži vien ir tā, ka
par visu varu grib kaut ko uz reizi izvest cauri. Ja
apskatās, kāds ar to sasniegts praktisks rezultāts,
tad galu galā tomēr jānāk pie slēdziena, ka tā tas
tālāk vairs nevar iet un likums jāatceļ.

Uz tikpat raksturīgām parādībām varam norā-
dīt uz Kazino un totalizatora atvēršanu un slēgšanu.
Pagājušā gadā šeit ar lielu noteiktību uzstājās viens
deputāts un panāca Kazino un totalizatora slēgša-
nu. Galu galā no tam taču neviens neizputēs un
pats tas fakts nav tik liels, kas varētu satricināt
mūsu saimniecisko dzīvi. Bet tā kā šeit bij iein-

teresētas zināmas finansielas personas un grupas,
pat no ārzemnieku aprindām, tad kāds galu gala
bija panākums no šādas rīcības? Ja jus kāda de-
rīga pasākuma lietā vai, vispari, saimnieciskos jau-
tājumos gribat uzsākt sarunas ar ārzemniekiem, tie
atbild, ka nevar zināt, cik ilgi tas pastāvēs, cik ilgi
tā ies. Jums jādzird pārmetumi, kapie mums nav
nekādas noteiktības, mēs savā zemē pielaižot vis-
lielākās patvarības, kā likumdošanā, tā ari visos ci-
tos jautājumos. Kā pie šādiem apstākļiem lai viņi
iegulda pie mums savus kapitālus?

Tādēļ, ja šeit nāk opozīcijas runātājs un prasa,
kādēļ nacionālos kapitālus neieguldot rūpniecībā,
kas Latvijai būtu vairāk no svara nekā, ja šos ka-
pitālus iegulda tirdzniecībā, un pie tam uz īsu laiku,
atbilde var būt tikai viena. Rūpnieks un kapitāla
devējs pasaka: mēs nevaram zināt, kāds pēc gada
būs muitas tarifs; varbūt, tad uzliek tādu muitu,
pie kādas nemaz nav iespējams darboties. (Sau-
ciens pa kreisi: «Nafta!")

Te viens kungs, atcerēdamies vecos laikus,
minēja «Naftu". Gadījums ar «Naftu" ir labākais
pierādījums tikko sacītam. Bija nodibināta fabrika,
ieguldīts kapitāls un iegādātas mašinas, lai jēlnaftu
pārstrādātu petrolejā. Pateicoties tam, ka pret šo
sabiedrību uzsāka lielu aģitāciju, tai bija jālikvidējas.
Tādu gadījumu ir daudz.

Ja var teikt, ka bankās ieplūduši ārzemju kapi-
tāli, tad tomēr jāsaka, ka tur šokapitālu būtu daudz
vairāk, ja mūsu saimnieciskā likumdošana un stabi-
litāte Saeimā būtu lielāka. Bet tā kā tas nav, tad
ārzemes kapitālu nevar dabūt. Piemērām, kā jau
teicu, nerunājot nemaz par konkrētiem gadī-
jumiem — Kazino un totalizatoru — bet runājot
principieli, jāsaka, ka abi tie sāka darboties ar ka-
bineta lēmumu. Tagad, ja griežamies pie kāda ār-
zemju kapitālista un sakām: dodat mums naudu, ko
ieguldīt koku apstrādāšanā, uz to ārzemnieks vien-
kārši atbild: kāda man ir garantija, ka pēc .gada,
kad sāksim ražot, jūs neizdosat tādu muitas
tarifu, ka mūsu uzņēmums būs jālikvidē un jāslēdz.
Tādu gadījumu ir daudz, kur mēs ar savas muitas
politikas svārstīšanos esam radījuši lielas grūtības
saimnieciskā dzīvē, nerunājot nemaz par tādiem
gadījumiem, kur ar tiešiem aizliegumiem esam at-
baidījuši ārzemju kapitālu uz ilgāku laiku,

Tāda pati nenoteiktība konstatējama ari politiskā
ziņā, piemērām attiecībā uz dzimtsarakstu nodaļām,
dažādiem ierosinājumiem par kopganību sadalīšanu
pēc galviņām, lai gan viņas pieder un koroborē-
tas privātiem īpašniekiem. Šie visi ir tādi
ierosinājumi, kuri neveicina kapitāla ieguldīšanu,
jo katrs īpašnieks ir visai konzervativas da-
bas cilvēks, kurš šaubās un vēl reiz šaubās. Daž-
reiz viņš, varbūt, ar savu atturēšanos cieš zaudēju-
mus, bet dot savu kapitālu un laist to apgrozībā
viņš nav ar mieru. Kas attiecas uz latviešu nacio-
nāliem kapitāliem, tad par tiem nevar būt runa, jo
tādu nemaz nav. Vienmēr nepieciešama direkta
vai indirekta ārzemju kapitāla piedalīšanās. Bet
tad ari vienmēr paceļas jautājums par drošību.

Tādēļ mums radikāli jāmaina saimniecisko jau-
tājumu apspriešanas veids šeit Saeimā. Mums nav
neviena likumprojekta, atskaitot konvencijas, kas
būtu saimnieciskās dabas un būtu pieņemts tāds,
kādu to iesniegusi valdība. Pilnīgi vienalga, kāda
valdība to iesniegusi, bet kad likumprojekts nonāk
attiecīgā komisijā, pēdējā tūliņ ķeras pie tā apsprie-
šanas. Pirmā lieta, ko pie šīs apspriešanas ievēro,
ir tā, ka likumprojekts katrā ziņā jāgroza._ Bieži
vien šī grozīšana notiek ne visai attaisnojamā kārtā.



121 Latvijas Republikas II. Saeimas III, sesijas 2. sēde 1926. gada 21. aprilī. 122

Ir skaidra lieta, ka pie deputātiem griežas liela
daļa no pilsoņiem ar dažādiem aizrādījumiem un sū-
dzībām. Pirms savas griešanās pie kāda deputāta
viņi droši vien jau ir bijuši pie valdības un sūdzē-
jušies tur par savām likstām un nelaimēm. Valdība,
kā tas dažreiz no paskaidrojumiem redzams, diez-
gan pamatīgi iepazinusies ar šo lietu, viņa pamatīgi
to ir apsvērusi un iesniegusi attiecīgu likumprojektu
Saeimai. Tagad nu iznāk, ka kāds pilsonis atnāk
pie deputāta, pastāsta tam kaut ko par šo lietu un
saka. ka tā nevar. Ja nu gadās, ka šis deputāts
ir komisijas loceklis, tad viņš to izmanto un saka,
ka iedzīvotāju domas ir tādas un tādas, bet komi-
sija šīs vienas personas domas uzskata gandrīz vai
nar vadošām un tās pieņem, attiecīgi pārgrozot 11-
kumproiektu. Tad nu augstā namā nāk referents,
uti izsaka komisijas domas, bet augstais nams, se-
kojot referenta izteicieniem, tām piekrīt.

Raksturīgs piemērs ir Bīlmaņa kunga citāts at-
tiecībā uz muitas tarifa grozījumiem. Kad mums
gāja runa par attiecīgām muitas likmēm, tad nācās
runāt nar divām firmām, kas nodarbojas ar marga-
rīna-pagatavošanu, laikam par«Nova" un „Alima".
Te Bīlmaņa kungs iestājās un teica, ka nekādā ziņa
npvarot nienemt proponēto muitas likmi. Ja to da-
rīšot, tad vienai firmai radīšoties zināmas grūtības.
Galu ga'ā tomēr iznāk, ka grūtības radīsies nevis
tai firmai, kuru viņš aizstāvēja, bet gan otrai. Tāds
tagad ir parastais viena vai otra saimnieciska li-
kuma apspriešanas veids. Tam nu nevar piekrist.
Mums saimnieciskie likumi jāpieņem neatkarīgi no
tā, kāda konkurence norisinās vienā vai otrai no-
zarē. Piemēram, ja pastāv divas fabrikas, kas ražo
vienu un to pašu produktu, pie kam viena no tam
ražo izejvielas turpat uz vietas, tad mes taču ne-
varam apkarot to firmu tamdēļ, ka viņai ir pašas ra-
žotās izejvielas. Tā rīkojoties, mēs savu rūpniecību
neveicināsim. Upurēt uzņēmīgāko firmu, kas pati
ražo ari izejvielas, par labu otrai firmai, kas to nav
darījusi, tā saimnieciskos jautājumos spriest nevar.

Man gribētos vēl teikt, ka ari nodokļu saimnie-
rībā mums jāizstrādā _ viena noteikta sistēma.
Daudzreiz nāk priekšā tādi gadījumi, ka mums no-
dokļu likmes ir saraustītas. Vienreiz viņas ir aug-
stas, otrreiz atkal zemas. Vienreiz paredz aplikt
ar nodokli vienu šķiru, otrreiz otru. _ Šāda nesame-
rība mūsu nodokļu aplikšana jānovērš, un to mes
panāksim tikai tad, ja ienākuma nodokli parvertīsim
par masu nodokli. Tagad mesesam ieveduši tik
lielu dzīves minimumu, ka pēdējam pastāvot, no-
dokļu aplikšanā mēs nepanāksim kaut kādu same-
rību. Tāpēc jāizstrādā cits plāns, cita nodokļu
sistēma. Nāk priekšā ari gadījumi, kur uzliek du-
bultu nodokli, un šādu dubultnodokli daudzreiz uz-
liek tur. kur to patiesība nevajadzētu uzlikt. Bieži
iznāk tā. ja divi strādnieki strada kopa pie viena
uzņēmēja, tad viņi ir strādnieki, bet ja viens no tiem
paņem darbu līdz uz māju no savas iestādes, darba
devēja, vai amatnieka, un strada šo darbu mājas
ar kādu mācekli, tad viņu tūlīt uzskata par uzņē-
mēju un apliek ar attiecīgu nodokli. Tautas labklā-
jības ministrijai nāk priekšā daudzreiz tādi kuriozi
gadījumi, kur kāds strādnieks saistījis pie darba ari
savu dēlēnu, ko atrod fabrikas inspekcija, un uzliek
šim strādniekam attiecīgu nodokli.Tas nu ir pilnīgi
nepareizi. Nodokļu sistēmā bez kādam teorētiskam
spriešanām un prasījumiem mums būtu jāpieturas
pie tāda principa, kas būtu taisnīgs visiem no-
dokļu maksātājiem. Ne no politiska, nedz ari no
saimnieciskā viedokļa nav attaisnojams, ka mes vel
vienmēr uzturam spēkā ienākuma nodokli, neska-
toties uz to, ka viņš dod ļoti maz, un ka pati no-

dokļa iekasēšana izmaksā pārak dārgi. Tāpat pret
šo nodokli novērojama ārkārtīga un dibināta kur-
nēšana, jo vienos un tanīs pat apstākļos atrodošos
pilsoņu aplikšana ar šo nodokli vienā, gadījuma ir
vienāda, otrā atkal citāda. Tāpēc būtu no svara
atrast tādus nodokļu veidus, kurus pats nodokļa
maksātājs sajūt kā taisnīgus un pret kuriem ne-
celtu iebildumus. Tāpēc mums turpmāk nepiecieša-
ma noteikta, pārbaudīta un saskaņota nodokļu
sistēma.

Tālāk, pēdējais, uz ko es gribu aizrādīt, Ir tas,
ka mums jāizstrādā valsts saimniecības plāns. Par
to ir ilgi un daudz runāts, bet pie ta vel neesam ti-
kuši. Ar lielām grūtībām mēs esam šo jautājumu
debatējuši un izstrādājuši tikai valsts iepirkumu
plānu. Bet to taču vēl nevar uzskatīt par visas
valsts saimniecības plānu. Valsts saimniecības plāns
jāizstrādā daudz plašāks par valsts iepirkumu pla^
nu. Mums jābūt pašiem skaidrība, ko mes gribam
panāt tuvākā nākotnē, kādu gribam izveidot savu
saimniecisko politiku, un mums jāatrod ceļi un va-
jadzīgie līdzekļi šī saimniecības plāna izvešanai
dzīvē.

Gribu norādīt uz vienu piemēru, tirdzniecisko
līgumu slēgšanu. Skaidrs, ka šeit mums jāpanāk iz-
devīgāka saimniecisko līgumu noslēgšana. Tāpat
ari jārod pietiekoši līdzekļi, ka attīstīt zemes saim-
niecisko darbību.

Man liekas, kā viens līdzeklis šeit būtu atzīmē-
jams tas,ka mums jāieved maksimālas muitas likmes,
jāparedz stipri augstas muitas likmes tam valstīm, ar
kurām mums nav vēl saimniecisku līgumu. Bet
valstīm, ar kurām mums saimnieciskie līgumi jau
noslēgti, jāparedz konvencionālais muitas tarifs.

Tālāk gribu aizrādīt vēl uz vienu nepiecieša-
mību saskaņot mūsu dzelzceļu tarifus, lai tādejādi
veicinātu mūsu eksporta attīstību. _ Līdz šim mes
vēl nevaram runāt, ka būtu noregulēts dzelzceļu ta-
rifs preču pārvadāšanai, tāpat nevaram ari runāt
par eksporta nokārtošanu un izveidošanu. Eksporta
preces bieži vien bojājas uz dzelzceļiem, nenonākot
nemaz līdz mūsu ostām. To nevar saukt par eks-
porta veicināšanu, izveidošanu, par tirgus iekaro-
šanu un par markas uzlabošanu. Ir elementarapra-
sība, lai viss, ko gribam eksportēt, būtu mazākais
tādā stāvoklī, lai izturētu prasības, kādas uzstāda
ārzemes tirgus.

Tāpat jārūpējas ari par ceļiem un nedrīkst ru-
nāt pret ceļu fondu, ja izradītos, ka nepieciešams
tādu dibināt. Kā var lauksaimnieks eksportēt
sviestu, ja šis sviests lielu gabalu jāved pa sliktiem
ceļiem? Tas tiktāl sadārdzina izdevumus, ka ne-
atmaksājas sviestu eksportēt, bet kā. sviests, ta
piens iet zudumā. Zemnieks sak patērēt šos pro-
duktus citādi un cieš zaudējumus. Ta tad ir vesela
rinda jautājumu, kas cieši saistās ar šo ceļu jautā-
jumu.

Tālāk jāapskata lauksaimnieku un strādnieku
intereses. Pavisam nepareizs ir sociāldemokrātu
viedoklis, ka no ārzemēm nedrīkst ievest strādnie-
kus. Ar to it kā grib aizstāvēt iekšzemes strādnie-
kus un viņu algas. Pēcmanas pārliecības ar šādu
strādnieku ievešanu panāktu vienīgi to, ka mušu
lauksaimnieki sāktu tikdaudz ražot, ka varētu izvest
dzīvē tās labierīcības,_ kādas prasa kreisa puse —
sociāldemokrāti. Tāpēc ir no svara apskatīt jau-
tājumu no šī viedokļa un uzmest saimniecības plānu.
Neviena valdība to nevar izdarīt, jo caurmēra pa-
stāv tikai vienu gadu. Tas valdībai nav _pa_ spēkam,
jo kamēr viena valdība šādu plānu izstrādās un tas
nonāks Saeimā, būs jau cita valdība. Mums uz šo
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jautājumu jāskatās citādi. Mūsu pašu pienākums ir
caur savām komisijām mēģināt atrast iespēju tikt
pie vispārēja saimniecības plāna un, beidzot, pats
svarīgākais ir, ka mums pašiem, Saeimai, vajaga
pāraugt un pārdzimt.

Pēc notikušām vēlēšanām presē parādījās aiz-
rādījumi par mūsu vēlēšanu sistēmas trūkumiem, kas
neļauj pilnīgi izteikties tautas suverenai gribai. Aiz-
rādīja, ka daudzi kandidāti, spekulēdami uz iekļūša-
nu Saeimā un atlikumiem valsts apjomā, nodibināja
sīkas grupiņas. Tas turpmāk būtu novēršams. Aiz-
rādīja ari uz listu daudzumu, ka listu skaitu vaja-
dzētu ierobežot. Par grozāmām listēm aizrādīja,

»ka pie šādas kārtības, kāda neliela grupa ieraksta
savus kandidātus otrā sarakstā un caur to dabon
pārsvaru. Saņemot kopā visus zaudējumus, kādi
radušies no caurkritušiem sarakstiem, dabonam, ka
zaudētas pavisam 35.000 balsis. Šīs balsis ir no-
mestas zemē. Ja tās nebūtu nomestas zemē, bet
nodotas par vienu vai otru no tiem sarakstiem, kas
ieguva deputātus, tad Saeimā būtu ietikuši vēl kādi
4 deputāti. Pie mūsu sastāva šie 4 deputāti varētu
būt izšķiroši, tie uzturētu zināmu vairākumu.

Ir pagājis zināms laiks, mēs esam nodevušies
savam ikdienišķam darbam, un trūkumi, kurus ne-
pieciešami novērst, lai Saeima atspoguļotu tautas
gribu, aizmirsti. Mums pie tiemir jāatgriežas, jo
citādi nekad nenonāksim pie tāda stāvokļa, ka
tautas griba atspoguļosies Saeima.

§ Ari mūsu kaimiņi ziemeļos _— igauņi, šim jau-
tājumam piegriezuši zināmu venbu._ Jus zināt, ka
viņi ļoti radikāli grozījuši savus vēlēšanu likumus
un pie viņiem tāda grupa, kas dabon vienu deputātu,
nemaz neieiet parlamentā, jovajadzīgi vismaz 2 depu-
tāti. Tur pieņemti ļoti stingri, man gribētos teikt,

pat drakoniski likumi. Piemērām, ja uz tautas sa-
pulcēm izbrauc kāds deputāts un apvaino otru de-
putātu vārdiem, tad par to draud deputāta tiesību
zaudēšana uz ilgāku laiku. Tā tad redzat, ka ari
mūsu kaimiņi, igauņi, meklē izeju un ja līdzšinējie
mēģinājumi Igaunijā nav devuši vajadzīgos panāku-
mus, tad tas rāda, ka ir jāiet vēl tālāk, jālieto vēl
radikālāki līdzekļi. Kamēr mēs to nedarīsim, neva-
rēsim teikt, ka mūsu tautas priekšstāvji izvēlēti tā,
ka patiešām atspoguļotu tautas gribu.

Tā tad, kungi, nobeidzot savu garo runu, es
gribu taisīt slēdzienu, ka ja mēs vēlamies izlabot
līdz šim pastāvošās kļūdas un mūsu saimniecību no-
vadīt uz pareiza ceļa, tad augstam namam jāieņem
vispāri lielāka noteiktība, pašam jāpāraug, jo
vienīgi tad mēs varēsim uzrādīt daudz lie-
lākus panākumus nekā līdz šim. Tie lielā
mērā nāktu par labu ne tikai vienai vai
otrai saimnieciskai grupai, bet gan visām tām gru-
pām, kas piedalās saimnieciskā darbā. Veltīgi taisīt
pārmetumus mūsu ražojošām aprindām, ka viņas
nav ražojušas tik daudz, cik mēs sagaidām
un, no otras puses, teikt, ka par strādniecību
mēs pilnīgi nerūpējamies. Gluži otrādi, strādniecī-
bas stāvokli mēs nevarēsim uzlabot, ja mums nebūs
stipras rūpniecības, un nevarēsim uzlabot laukstrād-
nieku stāvokli tik ilgi, kamēr nedosim lauksaimnie-
kiem iespēju dzīvot iā, lai viņiem nebūtu jācieš zau-
dējumi, bet lai tie saņemtu, vismaz, kaut pašizmaksu
par saviem ražotiem produktiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lai varētu noturēt
vēl frakciju biroja sēdi, prezidijs liek priekšā šo
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts.
Prezidijs uzaicina frakciju biroja locekļus sapulcē-
ties uz sēdi. Nākošā sēde šodien pīkst. 5 pēc pus-
dienas. Līdz ar to šī sēde slēgta.

k

(Slēgta pīkst. 1.30 dienā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Iebildumu nav?
Dienas kartība pieņemta.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —-
prezidija ziņojumiem.

Ministru kabinets piesūtījis rakstu, kurā lūdz
Saeimas piekrišanu deputāta Arveda Berga saukša-
nai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. un 540.
pantu pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietū
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Lieta nodota deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai. Tāpat ministru kabinets lūdz Saeimas pie-
krišanu deputāta Arveda Berga saukšanai pie tiesas
atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Pre-
zidijs liek priekšā ari šo lietu nodot deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Lieta no-
dota deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Tālāk
ministru kabinets piesūtījis rakstus, kuros lūdz Sa-
eimas piekrišanu deputāta K. Eliasa saukšanai pie
tiesas atbildības 3 lietās uz sodu likumu 533. panta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šīs trīs lietas
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Tās nodotas deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai.

Bez tam ministru kabinets piesūtījis likumpro-
jektu par Grīvas pilsētas administratīvām robežām.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu paš-
valdības komisijai. Iebildumu nav? Likumprojekts
nodots pašvaldības komisijai. Līdz ar to pirmais
dienas kartības punkts izsmelts.

Mes pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
valsts budžetu. Turpināsies vispārējas deba-
tes. Vārds deputātam Nonācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku frakcija): Augstais
nams! Pie valsts budžeta apspriešanas var pieiet
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no dažādiem viedokļiem. Sociāldemokrāti pie viņa

»
piegāja no šķiras viedokļa; zemnieku savienības ru-
nātājs, savukārt, viņiem oponēja no pilsonības vie-
dokļa. Es savas frakcijas uzdevumā bez kāda ie-
vada stāšos pie valsts budžeta apskatīšanas tieši no
lauksaimuieka-ražotāja spēju pacelšanas viedokļa.
Man liekas,ka būs visām šķirām līdzēts, jaari valsts
budžets tiks sastādīts taisni no šo interešu viedokļa,
jo laiksaimnieks-ražotājs ir un paliek tas, kurš ražo,
sevišķi mūsu apstākļos, priekš visām1 šķirām. Lauk-
saimnieks-ražotājs mūsu apstākļos ir galvenais va-
lūtas uzkrājējs un līdz ar to lata stabilizētais. Sa-
vu izteikto domu es tūliņ atļaujos ilustrēt ar skai-
tļiem. Pagājušā gada eksports iztaisa 179.578.779

t

latus. Paskatīsimies tagad, no kādiem eksporta ar-
tiķeļiem sastādās šī suma. Mēs redzam, ka nekas
cits, kā taisni lauksaimnieks-ražotājs, ir galvenais šī
eksporta artiķeļu piegādātājs. Un proti, lini ir
eksportēti par 40,5 miljoniem latu, linsēklas par 11,5
miljoniem latu — es minu sumas apaļos skaitļos, ābo-
liņa sēklas par 1,5 miljoniem latu, ādas par 9,5 miljo-

f

niem latu, sviests par 30 miljoniem latu, vēl drusku
pāri par to; dažādi augļi tuvu pie 0,5 miljonu latu,
gaļa par 3,5 miljoniem latu, dažādas labības zortes:
mieži par 636.000 latu, auzas par 637.000 latu, zirņi
par 15.000 .latu, vīķi pāri par 0,5_mūjona latu, eļļas
rauši pāri par 0.5 miljona latu, dažādi majkustoņi pāri
par pusmiljona latu, klijas par 210.000 latu u. t,t. Jus

»
redzat, tie ir galvenie eksporta artiķeļi, kuru izejvie-
las eksportam gādājis lauksaimnieks-ražotājs, kop-
sumā pāri par 100 miljoniem latu. Tas no kopējas
eksporta sumas iztaisa pāri par 55%. Ja nu vel
pieskaita klāt koku resp. mežu eksportu, kurš ari
nāk uz zemkopības ministrijas rēķina, tad iznāk pāri

»
par 80%. Tā ir tā eksporta suma, kuru dod zem-
kopības resors.

Pats par sevi saprotams_ ka šim apstāklim ir jā-
atsaucas ari uz budžeta sastādīšanu. Tas ražojošais

»
spēks, kurš valstij dod galvenos dzīvības speķus,
jānostāda tādos apstākļos, ka viņš tiešam varētu at-
tīstīties un ražot. Bet ko mes redzam? Ja mes

»
tuvāk apskatām atsevišķu resoru budžetus, mes va-
ram konstatēt parādību, ka citi resoru budžeti palie-
linājās, bet zemkopības resora budžets stāv uz vie-
tas; ne tikai stāv uz vietas, viņš pat — pamazi-
nājās. Tagadējais valsts budžets ka zināms, sa-
balansēts uz 165.927.276 latiem, t. i. par 5 miljoniem
viņš ir lielāks nekā iepriekšēja gada budžets. Ja
mēs apskatām dažādo resoru budžetus, tad redzam,
ka izglītības ministrijas_ un ari tautas labklājības mi-
nistrijas budžets ir ievērojamā kārta palielināts; abi
minētie budžeti palielināti gandrīz par to pašu sumu,
nar kādu vispāri budžets šogad ir lielāks neka ie-
priekšējā gada budžets. Mums jāpriecājas par tādu
parādību, ka izglītības lieta tiek veicināta un nevie-
nam nebūs iebildumu pret to, ka skolu budžets aug,
jo tās vajadzības katrā ziņā visiem saprotamas un
viņas ir jāapmierina. Es principa nebūtu ari pret
tautas labklājības ministrijas budžeta uzņemtam su-
mām un nebūtu principā pat par šī budžeta palieli-
nāšanu, bet zem viena noteikuma, ka ir jāietur, no
tautas saimnieciskā viedokļa skatoties, veselīgs sa-
mērs starp visiem resoriem. Turpretim, ka jau aiz-
rādīju, ja šī veselīgā samēra nav, ka es to konstatēju
attiecībā uz zemkopības resoru, tadmes šādai pa-
rādībai nekādi nevaram piekrist. Izglītībai iepriekšē-
jā gada budžetā bija uzņemti nepilni 16 miljonilatui,
tagad paredzēts tuvu pie 18,5 miljoni latu, ta tad
tuvu pie 2,5 miljoni latu vairāk. Tautas labklājības
ministrijai iepriekšējā gadā bija paredzēts 9,5 miljoni
latu, tagad jau tuvu pie 12,5 miljoni latu, tā tad gan-

L

drīz par 3 miljoniem latu šis izdevumu postenis ir pa-

lidinājies. Zemkopības ministrijai, turpretim, gadu
iepriekš bij 7.700.000 latu (apaļos skaitļos) un šogad
atkal 7.700.000 latu — iepriekšējā gada budžets gan-
drīz uz mata saskan ar šī gada budžetu. Ja ievēro
to,ka šī gada budžetā ir iekalkulētas ari paaugstinā-
tās ierēdņu algas, tad ir skaidrs, ka šoreiz zemko-
pības ministrijas budžets ir sašaurināts, priekš
ražojošiem izdevumiem sumas ir saknapinatas. Šā
vai tā — šādu stāvokli mana frakcija nevar atzīt
par normālu. Šis nenormālais stāvoklis izceļas jo
spilgtāk, ja mēs dziļāki ieskatāmies atsevišķos bu-
džeta skaitļos dažādos resoros, Ja papētām pakaļ,
tad izrādās, ka priekš dažādam reprezentācijas va-
jadzībām bez norēķiniem budžeta var saskaitīt vis-
maz 175.000 latu. Negalvoju,_ vai šī suma ir pilnīga;
varbūt, ka pēc rūpīgiem aprēķiniem vel_ vairāk tur
var atrast. Bet šai sumai pretim var stādīt, piemē-
ram, agronomiskās palīdzības sumas, kuras iztaisa
tikai 413.000 latu. Mēs nevaram atzīt šo samēru
pan dabisku un attaisnojamu no tautsaimnieciskas
lietderības viedokļa. Bet šī suma, 413.000 latu, kā-
da paredzēta agronomiskai palīdzībai, pavisam no-
bāl, ja pārejam uz sociālas apgādības sumarn, uz
tautas labklājības ministrijas budžetu. Šis budžets,
kā zināms, iztaisa 12.287.662 latus. Pie tam viens
pats departaments šinī ministrija — sociālas apgā-
dības un darba aizsardzības departaments — iztaisa
tuvu pie 10,5 miljoni latu. Tautas labklājības mini-
strijā viens pats departaments liela mērā pārspēj vi-
su zemkopības resoru. (Sauciens pa kreisi: «Divi
departamenti!") Kaut ari divi. Es sacīju, ka es
principā neizsakos ne pret vienu resoru un viņu at-
sevišķām sumām, bet runāju tikai par sumu samē-
ru, Tālāk raksturīgas šinī ministrija ir 2% pie-
maksas slimo kasēm, kuras iztaisa tuvu pie 3,5 mil-
joni latu. Tikpat lielu piemaksu, saprotams, dod
rūpnieki, darba devēji. Kopa rēķinot, jznak_6.840.000
latu. Šīs divas piemaksas slimo kasēm mušu valstī
iztaisa tikpat lielu sumu, cik liels _mums ir visas
zemkopības ministrijas budžets. Mūsu pārliecība ir,
ka mūsu budžets tāda veida nav sastādīts pārejzi
no tautsaimnieciskā viedokļa. Mums nav vispārēja
vadoša principa, pēc kāda budžets būtu sastādams
un valsts saimniecība vedama. Par visam lietam
mums kā lauksaimniecības valstij jānostāda pirmā
vietā zemes ražošanas spēju pacelšana. _ Mums jā-
saka, ka mēs no valsts puses neesam gājuši darba
izturīgai un centīgai zemniecībai palīga vajadzīga
mērā. Mums jākonstatē, ka valsts no savas puses
nav pratusi daudz maz pietiekoši attīstīti kaut vienu
eksporta nozari. Untačupar eksportu ir jārūpējas
vispirmā kārtā, t. i. jāgādā par to, lai lauksaimnieki
ne tikai ražotu, bet jāgada, lai viņi ražoto ari varētu
par pienācīgu maksu pārdot, atrodot_ tirgu iekšzeme
vai ārzemēs. Mēs esam nostādīti ta, ka mums ār-
zemju tirgus ir nepieciešams. Eksporta nokārtoša-
nas ziņā mums jākonstatē, ka mēs neejam uz
priekšu, bet mēs ejam diezgan nepārprotami atpa-
kaļ. Piemēra dēļ ņemsim vienu no galveniem
eksporta priekšmetiem, sviestu. Bija laiki, kad La-
tvija sviesta eksporta ziņā bija sev ieguvusi labu
slavu, bet, par nožēlošanu, jākonstatē,ka pēdējā lai-
kā Latvijas labā slava ārzemju tirgū ari šinī ziņā ir
gājusi atpakaļ un te nav vainojami sviesta ražotāji,
bet te atbildība jāuzliek valdībai, kura nav spērusi
soļus, nav atradusi vajadzīgos līdzekļus, lai ražotā-
jam ietu palīgā, lai viņš tiešām konkurences spējīgs
varētu nostāties ārzemju tirgū. Sviesta kontrole
pie mums nav pienācīgi nostādīta; nav racionāli no-
stādīts sviesta transports; kopmoderniecībām trūkst
līdzekļu, lai viņas varētu apgādāt piena apstrādāša-
nas ietaises ar modernām ierīcēm, apgādāties ar la-
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bu ūdeni, jo pretējā gadījumā viņu ražotais sviests
jau pašā ražošanas procesā neiegūs tik labu kvali-
tāti, kā tas citādos apstākļos būtu bijis. Iznākums
ir tas, ka tagad Igaunija jau nostājusies Latvijai ari
šinī ziņā prieekšā par veseliem 5 punktiem. Igauņu
sviests ir jau par 5 punktiem priekša Latvijas
sviestam un par 15 punktiem priekša Sibīrijas
sviestam. Tas katrā ziņā mums ar lielu neapmie-
rinātību ir jākonstatē un jāmēģina visā nopietnība
novērst līdz šim pielaistās kļūdas.

Ne tikai lopkopības produktu izstrādāšanai un
eksportam piegriežama vērība, bet mēs tanī pat lai-
kā nedrīkstam aizmirst graudkopību, jo ir un paliek
visai nenormāls tas stāvoklis, ka mums ka zemkopī-
bas zemei tomēr ir jāieved maizes labība no ārze-
mēm. Mēs tagad graudus ievedām par veseliem
pusotra miljardiem rubļu, par 30,5 miljoniem latu, t. i.
mēs taisni par tik ievedām maizes labību, par cik
izvedam sviestu. Tā tad mēs griežamies kā burvju
riņķī. No vienas puses mēs ar lielu aizrautību ru-
nājam par piensaimniecību, par sviesta eksportu, bet
netiekam nemaz uz priekšu, jo visi tie līdzekļi un
enerģija, kas šinī saimnieciskā nozarē ieguldīti, mums
atkal jāizsviež maizes labības Ievešanai no ārze-
mēm. Te atkal jāatrod līdzekļi, kā stāvokli labot.
Runātājs no zemnieku savienības visu un vienīgo
izeju atrada aizsargu muitās. Mēs skatāmies uz šo
lietu citādāki. Mēs neturam aizsargu muitas par to
brīnuma zāli, kura graudkopībai varētu līdzēt. Mēs
nācām ar priekšlikumu par lauksaimniecības prēmi-
jām. Mūsu prasība par lauksaimniecības prēmijām
bij uzņemta ari valdības deklarācijā. Bet kāds ir
iznākums? Kad mūsu frakcija nāca koalīcijā ar zi-
nāmām tēzēm šinī jautājumā, šīs tēzes noraidīja kā
tādas, kuras šo lietu pietiekoši nenoskaidrojot. Mēs
nācām ar citām skaidrākām tēzēm. Koalīcija nu bij
tanīs uzskatos, ka tā lieta mūsu apstākļos nevarot
iet. Mēs guvām iespaidu, ka ar šo priekšlikumu
mēs atrodamies koalīcijā vieni, ka te mums nav va-
jadzīgā atbalsta. Tā ari tagad pēc 4 mēnešiem šis
lauksaimniecības prēmiju jautājums ir palicis tikai
uz papīra, un nepavisam nav virzīts uz priekšu.

Lauksaimniekiem dod maz, bet no viņa ņem
daudz. Linu monopols vien savā pastāvēšanas lai-
kā ir devis valstij no lauciniekiem 44 miljonus latu
tīras peļņas. Tas no vienas puses. No otras puses
lauksaimnieki krīt aizvien lielākos parādos. Lai man
atļauts ilustrēt ar skaitļiem jautājumu, kā zemnieki
ir kreditējušies. Uz šī gada 1. februāri Latvijas
bankā vekseļu rediskonts lauku krājkasēm bija
8.100.000 latu, aizdevumi pret inventāru 5.200.000
latu, aizdevumi pret obligācijām '4.700.000 latu, aiz-
devumi pret labību 2.900.000 latu. Tie tomēr nav
vēl visi krediti, ko lauksaimnieki dabūjuši no Latvi-
jas bankas. Viņi dabūjuši kreditus ari caur starp-
niekiem, caur kreditkooperativiem, caur «Konsumu",
«Latu", «Agronomu" u, t. t. Šīs sumas iztaisa
6.500.000 latu. Tā no Latvijas bankas zemnieki ir
saņēmuši 27.400.000 latu kredita. Bez tam laucinie-
ki ir kreditējušies netikai lauku krājkasēs, bet ir
kreditējušies ari caur dažādām naudas iestādēm pil-
sētās, kas atkal savukārt savus kreditus dabū no
Latvijas bankas. Šo sumu klātpieskaitot, daudz ne-
klūdldamies, varam teikt, ka kopējais lauksaimnieku
kredits, kas saņemts tieši vai netieši no Latvijas
bankas, iztaisa tuvu pie 40.000.000 latu. Līdz šim
Latvijas banka izsniegusi aizdevumos pavisam
115.000.000 latu un apmēram 30% no šīs sumas iz-
taisa aizdevumi lauksaimniekiem.

Tālāk : ņemsim Zemes banku. Zemes bankā uz
1926. gada 1. janvāri skaitījās ieķīlātas pavisam

68.834 saimniecības par 46.778.948 latiem. Ja tad nu
savelkam visas šīs sumas kopā, tad iznāk, ka lauk-
saimnieku parādi iztaisa apmēram 5.000.000.000
rubļu. Šis parāds pie samērā augstām procentēm
pats no sevis dubultojas 5—10 gados. Tā ir liela
parādu suma. Tomēr, no otras puses var teikt, ka
šī parādu suma nav vēl tik milzīga, ka būtu iemesls
runāt par lauksaimnieku pārkreditēšanos. Tā tā
lieta vēl nav, bet īstais ļaunums, kas lauksaimnieku
tiešām spiež pie zemes, tās ir augstās procentos un
īsie termiņi, šis lauksaimniekiem galīgi nepiemēro-
taiskredita veids. Laucinieki, neskatoties uz visiem
grūtiem kredita apstākļiem, tomēr vēl ražo. Bet
tas ļaunākais ir tas, ka viņš neatrod savai ražotai
precei vajadzīgā izlietojuma, t. i., nav tirgus. Tir-
gusapstākļi ir galīgi nenokārtoti un no šī viedokļa
nožēlojama ir budžeta komisijas rīcība, ka viņa ir
nostrīpojusi tos pāris lauksaimniecības atašeju poste-
ņus, kādi bija domāti taisni lauksaimnieku spiedošo
vajadzību nokārtošanai ārpus Latvijas valsts ro-
bežām.

Ja mēs apskatām dažādo resoru budžetu, tad
it sevišķi uzkrīt daži resori ar savām lielajām ār-
kārtējā budžeta sumām. Viens no tādiem resoriem
ir satiksmes ministrija. Šie ārkārtējie budžeti taisni
no lauksaimnieka-ražotāja viedokļa ir ļoti nevēlama
un uztraucoša parādība, uztraucoša tamdēļ, ka šie
ārkārtējie budžeti, kas domāti priekš ārkārtējām va-
jadzībām kā, piemērām, priekš dzelzceļa būvēm
u. t. t, aprij kārtējā budžeta līdzekļus. Tie ir tie,
kas ražotajiem izsūc dzīvības spēkus. Var tikai no-
žēlot mūsu valdības nesekmību ārējo aizņēmumu no-
slēgšanā, jo visas ārkārtējās vajadzības būtu jāsedz
no_ ārzemju aizņēmumu sumām. Visā Latvijas pa-
stāvēšanas laikā par ārējiem aizņēmumiem daudz
runāts, bet vēl šobrīd mēs neesam tikuši nemaz tā-
lāk uz priekšu, kā mēs esam bijuši dažus gadus
atpakaļ.

Ja esam sākuši runāt par satiksmes ministriju,
tad nevaram paiet garām ceļu fonda jautājumam.
Prasība pēc ceļu fonda atjaunošanas ir vienbalsīga
visos lauku iedzīvotājos. Un kamdēļ? Patlaban
notiek lielā mērā māju ceļu pārskaitīšana trešās šķi-
ras ceļos. Šī procedūra prasa liekus kapitāla iegul-
dījumus pie pirmreizējās ceļu pārkārtošanas, viņu
savešanas kārtībā. Bet ja nu šoseju un zemes ceļu
valde griežas pēc kredītiem šai vajadzībai, mēs re-
dzam, ka valsts kontrole šādus kredita pieprasīju-
mus noraida. Bet cita lieta būtu, ja būtu bijis ceļu
fonds, tad no ceļu fonda varētu ņemt līdzekļus ari
šai vajadzībai. Bet jaaptaujājamies šoseju un zemes
ceļu valdē, cik tālu viņa ir ar likuma sagatavošanu
par ceļu fonda atjaunošanu. Kāda prasība mums ir
ari koalīcijas programā, tad dabūjam atbildi, ka vi-
ņiem nekāds rīkojums, nekāds mājiens nav dots no
valdības šinī ziņā. Ja kas ir domāts par to, tad ti-
kai uz privātas iniciatives pamata, bet no ministru
kabineta galvas nekas konkrēts šinī ziņā nav darīts.
Mēs dzīvojam laikmetā, kur valda taisni zemniecī-
bas partija, vispirmā kārtā zemnieku savienība, un
šīm laikam, saprotams, zemnieki uzstādīs prasību:
kas viņiem no šīs valdības ir ticis? Man liekas, ka
zemniekiem pēc dažiem gadiem nebūs nekā tamlī-
dzīga ko teikt: «Jā, šī labā lieta mums ir no tiem
laikiem, kad Kārlis Ulmanis valdīja." Es neredzu,
kur zemnieku savienības valdības laiks taisni zem-
niecībai būtu devis kaut ko labu, Ari pēc tās po-
litiskās miglošanas, kuru te piecu stundu garā runā
izdarīja zemnieku savienības liders, liekas, šī lieta
skaidrāka nepaliks.

Tā tas ir vispāri saimniecības politiskā laukā.
Bet Latvija ir samērā mazs saimniecisks organisms
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un šis mazais saimnieciskais organisms sekmīgi var
attīstīties tikai kopdarbībā un saskaņā ar sev līdzī-
giem organismiem, ar mazajārn kaimiņu valstīm,
izkopdams labas attiecības vispār ar ārvalstīm. Ši-
nī ziņa nelaiķis Meierovics atstāja mums bagātīgu
mantojumu. Latvija, pateicoties viņa izveicīgai
diplomātijai, bija nostājušās Baltijas valstu priekš-
galā. Latvija bez šaubām bij vadošā valsts Baltijas
valstu saimē. Un ne tikai tās vien, — Latvijai bija
labs vārds ari ārzemēs. Meierovica 1923. gada 1.
novembra līgums ar Igauniju bij muitas ūnijas ieva-
dījums ar Igaunija Bija vislabākās izredzes, ka mēs
taisāmies nodibināt tādas pašas attiecības ari ar
mūsu brāļu tautu, Lietuvu. Tālāk, valdīja visdzī-
vākā domu izmaiņa par saimniecisko sakaru nodi-
bināšanu ar mūsu lielo kaimiņu austrumos un tāpat
ari par galīgu attiecību nodibināšanu ar Vāciju. Un
viss tas bija domāts taisni tanī nolūkā, lai mūsu ma-
zam saimnieciskam organismam atraisītu spārnus,
ka viņš varētu ērtāki attīstīties un strādāt pats savas
nostiprināšanās un vispārības labā. Par nožēlošanu
ar Meierovica nāvi viss šis ārējās politikas darbs ir
izbeidzies. Ja mēs jautājam, kāda ir tagad Latvijas
ārējā politika, tad ir viena atbilde — mums nav ne-
maz ārējās politikas. (Saucieni: «Pareizi!") La-
tvijas ārējā politikā ir kapa klusums. Un ne tikai
tas vien; kas stāv uz vietas, tas iet atpakaļ un mēs
noteikti ejam, atpakaļ. Tie novērojumi, kādus guva
Krievijā mūsu saimnieciskā delegācija nesen atpakaļ,
un tie ierosinājumi, kādus šī delegācija pārnesa
mājup, nav atraduši mūsu valdībā nekādu atbalsi.
Lieta stāv pilnīgi uz vietas un sakaru un attiecību
nodibināšanā ar Padomju Krieviju mēs riskējam pa-
likt pilnīgi izolētā stāvoklī. Zīmes rāda, ka to, ko
nespējam, vai neprotam mēs, padarīs citi. Mēs
riskējam saraut ari tās saites, kādas bija Baltijas
valstu starpā tanī laikā, kad mūsu ārlietu politikas
priekšgalā bija Zigfrids Meierovics. Velti te at-
saukties, kā Klīve to darīja, uz Bīlmani un Ringoldu
Kalningu, ka tie esot iecelti zināmā komisijā priekš-
darbu veikšanai, un ja tie neesot paspējuši neko
darīt, tad valdība neesot atbildīga. Tā, kungi, ne-
var rīkoties. Ne Bīlmanis, ne Ringolds Kalnings
valda, bet mums ir sava valdība, no kuras jāprasa
atbildība attiecību nokārtošanā un līgumu noslēg-
šanā ar mūsu kaimiņiem, lieliem un maziem. Tik
viegli no atbildības nevar tikt vaļa,_ kā to Klīves
kungs iedomājas, vienkārši ņemt kādu opozīcijas
deputātu un uzlikt viņam kādu valdības pienākumu
paveikt. Opozīcijai ir savi uzdevumi, pozicijaisavi
un valdībai savi. Man no šīs vietas jākonstatē, ka
valdība ārlietu politikā ir pilnīgi nolikusēs uz auss,
izlaidusi katru īpatnēju Latvijas politiku no rokām.
Tas man, par nožēlošanu,_te jākonstatē. Tā ir liela
necienība pret mūsu pirmā diplomāta un pirmā arē-
jās politikas vadītāja Meierovica mūža darbu, ja
taisni tā frakcija, pie kuras viņš piederēja, nav vi-
sus savus soēkus koncentrējusi, lai ja ari ne ar to
pašu sparu, kā Meierovics to darīja, viņa darbu tur-
pinātu, tad vismaz lielāku uzmanību piegrieztu tam,
ka viņa mūža darba panākumi neizsīktu. Mums
jāievēro tas, ka vēl šo baltu dienu, kopš Meierovica
nāves, mums nav atbildīga ārlietu politikas_ vadī-
tāja. Mēs nevainojam Albata kungu, tagadējo ār-
lietu ministrijas pārvaldītāju. Viņš ir tikai pārval-
dītājs un kā tādam viņam nevar but vajadzīgas ini-
ciatives, jo viņš ir tikai citu gribas izpildītājs. Bet
ka te būtu cauri manāma kāda apzinīga cita_ griba,
to es pie labākās vēlēšanās nevaru konstatēt.

Vai mēs runājam par saimniecisko politiku La-
tvijas valsts iekšienē, vai par saimniecisko politiku
plašākā masštabā, nodibinot labas saimnieciskas at-

tiecības ar mūsu tuvākiem kaimiņiem, lieliem un
maziem, mums viscaur jākonstatē valdības bezdar-
bība, bezdarbība un vēl reiz bezdarbība. Šādai val-
dībai es savas frakcijas vārdā nevarēšu uzticību dā-
vāt pie nobalsošanas par budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Klīves kungs savu garo runu iesāka ar patei-
cību budžeta komisijai par to, ka viņa čakli strā-
dājusi un laikā izstrādājusi budžetu. Es gribētu
iesākt ar pārmetumu tagadējai valdībai un koalīci-
jai, ka viņa no savas puses darīja visu, lai aizkavētu
budžeta pieņemšanu Saeimā. Tālāk, vel viena pie-
zīme, kas attiecas uz pašu budžeta apspriešanas
kārtību, t. i. tā savādā parādība, ka_ zemnieku sa-
vienība — šinī gadījumā gan personīgā vārda Klī-
ves kungs, veselu stundu runājot — nopūlējās ar to,
lai pierādītu, ka tas paskaidrojums un motivējums
pie budžeta, kas dots ņo finansu ministra, neesot pa-
reizs, nesaskanot ar patiesību un ka patiesība tas
nemaz neesot ministra paskaidrojums, bet kaut kāda
pārpratuma dēļ no ministra parakstīts. Es _ tikai
gribu konstatēt, ka tas pierāda, cik liek nekārtība
valda pie tagadējās valdības, ka tur kāds ierēdnis
ir uzrakstījis savu motivāciju ar skaitļiem un datiem
par mūsu vissvarīgāko jautājumu — budžetu un
finansu ministrs, uz kura gulstas visa atbildība, to
parakstījis, nemaz nezinot, kas tur ir iekšā. Tas
labu neliecina par tagadējo valdību.

Runājot par tām attiecībām, kuras sociāldemo-
krātu frakcija var ieņemt attiecībā pret tagadējo
budžetu, man šie motivi būtu jādala divi daļas.
Pirmkārt, tas budžeta raksturs, kāds mūsu bu-
džets ir sastādīts, kādas ir viņa tendences, kuras
izpauž paši budžeta skaitļi un, otrkārt, budžeta i z-
pildītāji, kuri caur budžeta apstiprināšanu sa-
ņem no Saeimas un no visām tām frakcijām, kas par
viņu balso, pilnīgu uzticību rīkoties ne tikai budžetā
nosprausto skaitļu robežās, bet visā valsts politika.

Vispirms apstāsimies pie mūsu budžeta rak-
. stūra. Pirmā vietā, runājot par mūsu budžeta rak-

sturu, es tomēr gribu uzturēt to neapgāžamo patie-
sību, ka mūsu budžetam šķiru raksturs piemīt liela
mērā. Kas nosaka to, vai viņam ir šķiru raksturs
un kāds šķiru raksturs? Man liekas, ir pilnīgi ap-
lami jautājumu nostādīt tā, kā to centās darīt Klīves
kungs. Budžetam ir gan pēc viņa domām it kā šķi-
ru raksturs, bet tas pastāvot iekš tam, ka sociālai
apgādībai un sociāliem jautājumiem, tautas labklā-
jības ministrijai esot paredzētas stipri lielas sumas
un tās pieaugot, turpretim lauksaimniecībai agrono-
miskā palīdzība samazinājoties. Šķiru raksturs pa-
stāvot ari iekš tam, ka esot ievests linu monopols,
kurš esot nodoklis uz linu ražotājiem. Tas nu gan
pēc mūsu frakcijas domām noraksturo šo budžetu.
Pirmā kārtā, kas raksturo mūsu budžetu, ir viņa
galvenās ienākuma sumas. Te mēs atduramies uz
to, ka mūsu budžets vispār! balstās uz nodokļiem
un sevišķi uz vienu nodokļu veidu, kurš viņam se-
višķi uzspiež spilgtu šķiru zīmogu, uz netiešiem
nodokļiem. Vairākkārtīgi mums ir nācies par
to runāt, bet fakts paliek fakts un apiet viņu nevar.
Pretēji visiem nepareiziem un paviršiem apgalvoju-
miem viņš jāuztur ari šogad. Uz ko tad balstās mū-
su budžets? Galvenos budžeta ienākumus dod ne-
tiešo nodokļu departaments un muitas departaments.
Šie divi departamenti dod mūsu budžetā kopā ap-
mēram 95 miljonus latu, tā tad lielo pusi no visiem
mūsu budžeta ienākumiem. Tiešie nodokļi, kuri
nāk no fundētiem ienākumiem, dod samērā ļoti maz,
caurmērā tās pašas 7%, ko viņi ir devuši citos ga-
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dos. Ari pieaugums šinī ziņā nav novērojams, ka-
mēr netiešo nodokļu rubrikā visus pagājušos gadus
redzams pastāvīgs pieaugums. Vai tad tiešām ne-
tiešie nodokļi ir tādi nodojtļi, kas pierādītu, ka mūsu
budžets balstas_ galvenam kārtām uz plašām ne-
mantīgo aprindām ? Man liekas, ka par to strīdēties
gan bus ļoti grūti, jo tas, raksturs, kas piemīt mūsu
.netiešiem nodokļiem, sevišķi muitām, nepārprotami
liecina, ka tie nospiež galvenam kārtām zemākās
šķiras, nenoliedzot nemaz, kā to Klīves kungs cen-
tās apgalvot, ka netiešie nodokļi jāmaksā visām
šķirām, ari lauksaimniekiem, ari rūpniekiem, ari ka-
pitālistiem. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka netiešie
nodokļi ir tie nodokļi, kas uzlikti uz darba algām,
uz visu to patēriņu, kas izriet no sīkpilsoņu, sīkzem-
nieku, jaunsaimnieku, amatnieku, tāpat ari strād-
nieku vajadzībām. Viss tas, ko viņi patērē — un
viņi patērē visu, kas viņiem ir, līdz pēdējai kapei-
kai — ir aplikts ar stipri augstu nodokļu procentu.
Ja ar to pašu procentu apliek to patērējamo daļu,
ko patērē turīgās šķiras savam personīgam patēri-
ņam, tad tas sastāda tikai vienu daļu no tiem ienā-
kumiem, kas ir turīgākām šķirām. Turpretim ne-
mantīgākie iedzīvotāji, strādnieki, sīklpašnieki, pa-
tērē pēdējo grasi no saviem ienākumiem, jo viņiem
nav tādu ienākumu, no kuriem varētu kaut ko re-
zervēt, noguldīt. Šis nodoklis neprasa pēc algas
minimuma, tas gulstas ari uz to algu, kas atrodas
tālu zem eksistences minimuma. Tāpēc es domāju,
ka nav ne mazākā iemesla šaubīties par to, ka šis
nodoklis ķer visplašākās nemantīgo iedzīvotāju ma-
sas. Tāpēc mums ir pilnīgs pamats teikt, ka šim
budžetam viņa galveno ienākumu ziņā piemīt šķiru
raksturs. Viņš ir dibināts uz nemantīgās šķiras ple-
ciem, uz viņas nodokļiem. Klīves kungs gan cen-
tās aizrādīt uz to, ka galu galā taču netiešos nodo-
kļus, muitas samaksājot lauksaimnieks, kurš dodot
strādniekam brīvu uzturu un naturālijas. Man lie-
kas, ka tas ir ļoti nedibināts apgalvojums. Strād-
nieka_ alga paliek strādnieka alga, vai jūs viņu dodat
naudā, graudā vai barībā, tā tomēr ir strādnieka
alga un ari no tās šos nodokļus ņem. Tad varētu
iet vēl vienu soli tālāk un varētu teikt, ka strād-
nieki nemaz nemaksā.jo maksā no tās sumas, ko
viņi saņem algas veidā no darba devēja, uzņēmēja
vai fabrikanta. Šāda jautājuma nostādīšana neko
nepierāda. Otrkārt, tas iebildums ir pievilkts aiz
matiem, ka tāds pat netiešais nodoklis, kam esot
šķiru raksturs, gulstoties uz lauksaimniekiem linu
monopola veidā. Man liekas,ka vajadzētu būt stipri
nezinātājam šajos jautājumos, ko es negribu domāt
ne par Klīves kungu, ne par citiem, lai to apgalvotu.
Ja hdz šim valsts ir ieguvusi lielāku peļņu, nekā
nāktos procentos no viņas ieguldītā kapitāla linu
monopolā, tad tas ir pateicoties tām augstām div-
un trīskārtīgām linu cenām, kādas bija pēckara ga-
dos. Tagad turpretim par to vairs nevar runāt, jo
tagadējā suma no linu monopola, kas ienāk 2,5 mil-
joni latu apmērā, tikko iztaisa to procentu, kas pie-
nākas valstij par linu operācijās ieguldīto kapitālu.
Ja mēs nostātos uz tā viedokļa, ka tam ir nodokļa
raksturs, tad itin dabīgi varam ņemt kuru katru
valsts uzņēmumu, piemēram, dzelzceļus un dzelz-
ceļu darbnīcas un teikt, ka tai pelņai, ko valsts sa-
ņem, ir nodokļa raksturs priekš tiem strādniekiem,
kas uzņēmuma strada. Tas taču tā nav un to mēs
ari neapgalvojam.

Tālākais iebildums, kurš mums ir pie mūsu bu-
džeta skaitļiem, ir tas, ka_ mūsu valsts nesamērīgi
daudz ziedo armijas uzturēšanas vaiadzībām — 46
miljoni latu. Tas ir gandrīz % no visa mūsu valsts
budžeta, un sociāldemokrātu frakcija noteikti stāda
jautājumu,ka te ir vieta, kur var ietaupīt un kur ne

tikai var, bet ir vajadzīgs ietaupīt. Mēs varam
vismaz par vienu trešo daļu šos izdevumus sama-
zināt. Vajaga tikai atteikties no garā kara klausī-
bas laika un nevajaga sekot veco lielvalstu piemē-
riem, kur jaunekļus tur armijā priekš tam, lai viņos
iepotētu kazarmes režimu. Mēs nedzīvojam tādos
apstākļos, neesam tik bagāti, lai varētu to atļauties
un nevaram sev to atļauties aiz diviem apstākļiem
— nevaram atļauties aiz līdzekļu trūkuma mūsu
valsts kasē un, otrām kārtām, aiz strādnieku darba
roku trūkuma. Stādāties priekšā, ja 7 vai 10 tūk-
stoši cilvēki, kuri uz 1% gada saistīti kazarmes, at-
rastos pie ražīga darba, tad, varbūt, lielā mērā būtu
novērsts tas, par ko jūs arvien žēlojaties uz laukiem,
proti, strādnieku trūkums. Tad šie cilvēki strādātu
pozitīvu darbu un neatrastos valsts uzturēšanā un
valsts apgādāšanā. Protams, ka tāda jautājuma no-
stādīšana var notikt tikai, izejot pavisam no citiem
ieskatiem par valsts attīstību, par saimniecisko dzīvi,
par mūsu uzdevumiem. Tie ieskati, no kuriem va-
dās mūsu pilsoņi, sevišķi no labā spārna, nepielaiž
tādu iespējamību. Mēs skatāmies uz šo jautājumu
tā, ka Latvijas spēks un Latvijas stiprums nevar
ietilpt tikai viņas bruņotā militārā spēkā; viņa ne-
kad nebūs pietiekoši stipra, lai ar bruņotu varu sa-
censtos un nostātos pretim 20-kārtīgi stiprākam
pretiniekam. Tādēļ te viens miljards budžetā vai-
rāk vai mazāk, neizšķir šo jautājumu, vai Latvijai
būt vai nebūt, bet gan izšķir mūsu tautas iekšējais
spēks, saimnieciskā attīstība un saimnieciskās poli-
tikas virziens. Mūsu spējas saimnieciski dzīvot un
attīstīties mūsu tautai — tas ir tas, kas izšķir jau-
tājumu par Latviju būt vai nebūt un nevis militā-
rais spēks. Ar to nebūt nenoliedzu, ka ārējai aiz-
sardzībai nekādas nozīmes nav. Mūsu frakcija to
nekad nav apgalvojusi. Bet mūsu laikiem, mūsu
apstākļiem un mūsu valstij ir piemērotāks veids
šinī ziņā tuvoties tam, ko mēs esam uzstādījuši par
savu principu — tautas milicijai. Šis princips iziet
uz to, lai nepavadītu ilgus gadus kazarmes darba
spējīgi cilvēki, lai tos iedīdītu tāpat kā cara laikā
zināmā režimā un atsvešinātu no tautas, bet šis
princips pastāv iekš tam, lai apmācības laiks būtu
īss un lai aizsargāšanās ar bruņotu spēku vajadzī-
bas gadījumā piekristu pašai tautai. Mēs esam no
nesenās pagātnes novērojuši, ka ne katrreiz militā-
rais pārspēks un apbruņojums izšķir cīņas. To
skaidri rādīja 1919. gada cīņas, kur komunisms,
kurš balstījās uz visām iespējamībām Latvijā izvest
mobilizāciju un kura rīcībā bija labi apbruņoti spēki,
nespēja nekādu militāru cīņu izturēt tāpēc, ka saim-
nieciski attaisnojama tā cīņa nebija, vismaz tautas
masas viņu nepieņēma, kādu komunisti gribēja uz-
spiest, citiem vārdiem, cīņa dēļ zemes. Tiklīdz ka
šī cīņa nostājās uz citiem pamatiem — par Latvijas
demokrātiju un zemes atņemšanu vecai muižniecī-
bai, tad bez ieročiem, ar basām kājām izšķīra šo
jautājumu sekmīgi priekš tautas un uzvarēja tautas
stiprāko ienaidnieku, Bermondta pulkus, kuri bija
pārspēkā un apbruņojumā daudz stiprāki par mūsu
toreizējiem kara pulkiem. Tā tad skaidrs pierādī-
jums, ja ari nāksies tautai kādreiz ar bruņotiem lī-
dzekļiem sevi aizstāvēt, ja viņai tas tiek uzspiests,
tad ir no svara saprast, par ko viņa cīnās un nevis,
lai viņa būtu gadu no gada iztukšojusi sevi saim-
nieciski ar lieliem līdzekļiem priekš bruņošanās.
Tas priekš mums un mums līdzīgām valstīm nav iz-
šķirošais moments. Mūsu pozitīvā prasība un aiz-
rādījums, ka mūsu militāro budžetu var samazināt
vismaz par trešo daļu, samazinot uz sešiem un de-
viņiem mēnešiem kara klausības laiku, atsakoties
no liekiem izdevumiem militārās flotes būvei, kura
iesākta ar zemūdens laivām, kurām piekrišanas nav



133 Latvijas Republikas II. Saeimas III, sesijas 3. sēde 1926. ga d a 21. ap r i 11. 131

ne tikai pie kreisa spārna, bet ari lielā mērā pie pil-
soniskam aprindām, itin labi saprotot ka tas ir ne-
vajadzīgs un ka ta ir niekošanās. Tā tad mēs va-
ram dot vienu ļoti praktisku norādījumu, kur ietau-
pīt, t. i. mušu kara ministrijas budžetu samazināt.
Jus to negribat ņemt vērā, bet jūs nevarat teikt, ka
mumste nav sava pozitīva norādījuma. Tāpat at-
tiecība uz nodokļiem nevar apmierināties ar tādu
stāvokli, ka jo projām mēs balstīsim savu budžetu
tikai uz netiešiem nodokļiem, uz muitām un akcīzēm.
Ar katru gadu šī nasta kļūst _ smagāka. Ja dažus
gadus atpakaļ mums bija lielāki ienākumi no me-
žiem, lielāki ienākumi no linu monopola, pateicoties
augstām linu cenām, tad tie pamazām samazinājās
un tiešie nodokļi no īpašumiem un kapitāliem nepa-
vairojas. Atliek vienīgais ceļš — skrūvēt ciešāk
netiešo nodokļu skrūvi, un to nes kā pilsētu strād-
nieki ar muitām, tā lauku strādnieki ar tām pašām
muitām, ar smagiem nodokļiem pašvaldībām. Šī
nasta ir stipri smaga. Kā mēs redzējām, tagadējā
valdība neko citu nevarēja izgudrot, kā vēl šīs mui-
tas paaugstināt; viņa izdarīja nesen to mēģinājumu.
Viņa bija nodomājusi paaugstināt muitas, aprēķinot
pēc priekšmetiem: uz uzvalku no 16 latiem uz 24 la-
tiem; uz sieviešu uzvalku no 8 uz 12 latiem; uz
oāri zābaku no 4 uz 6 latiem; uz vienu kreklu no
\ uz l/a latiem. Kviešu miltus gribēja paaugstināt
no 25 uz 29 santīmiem uz ķ'g. Tā ir zināma noteikta
politika, kura iziet uz to, ka mums citu ienākuma
avotu nav. Te gan motivēja, ka tas nav fiska inte-
resēs, ka tas ir importa ierobežošanai._ Var būt ari
tā, bet galu galā tas ved pie dzīves sadārdzināšanas,
pie patērētāju, sevišķi nemantīgās šķiras apgrūti-
nāšanas. Tāpēc runāt par to, ka tagadējam budže-
tam nav šķiru raksturs, nevar, un man gribētos at-
bildēt tiem. kuri te centās dot kādas citas receptes,
piemēram, linu monopola lietā, sevišķi Klīves kun-
gam. Viņš sacīja, ka šis smagais nodoklis esot jā-
maksā lauksaimniekiem, bet viņi zinot, ka viņi to
upuri nes. un ka viņiem būtu daudz labāki, ja buru
brīvtirdzniecība. Viņš aizrādīja uz dažiem lauk-
saimniekiem, kuri zemnieku savienības kongresa
esot stāstījuši, ka Igaunijai esot augstākas linu ce-
nas, ka viņiem izdevīgi pārdot tos par robežu kon-
trabandas ceļā, nekā pārdot mušu valdībai. Pie-
ņemsim, ka atsevišķi gadījumi tādi var but. Pie-
ņemsim, ka kurnēšana notiek. Bet, kungi , es jums
pievedīšu vienu piemēru no privatas_ prakses. Pa-
stāv kāda sabiedrība «Lini", kura reprezentēti
daudzi zemnieku savienības kungi. Vai jus to kur-
nēšanu neesat dzirdējuši , kāda notiek zemniekos
linu ražotājos pret šo sabiedrību par viņas dubult-
vekseliem, par viņas spekulācijas un laupīšanas po-
litiku attiecībā pret zemniekiem? Vai jus doma-
iat. ka ja linu monopola nebūta, tad zemniekiem ne-
būtu vairs pret ko kurnēt? Te taču ir skaidrs pie-
mērs, ka viņiem ir ari pret privātiem ko kurnēt, Tad
es gribu apstāties pie viena jautājuma, kuru šeit
aogaismoīa Klīves kungs un kuram ari Nonāca
kungs principā pievienojās. Tas ir jautājumspar
to. ka lauksaimnieki esot galvenie ražotāji, kas do-
dot visu dzīvības sulu mušu valstij, bet _netiekot
pietiekoši ievēroti. Neesot vajadzīgā samēra starp
to. ko valsts kredita un pabalsta veidā dodot lauk-
saimniecībai: agronomiskai palīdzībai, meliorācijai
un citām vajadzībām un tiem kredītiem, ko dodot
sociālai apgādībai, pensijām, slimo kasēm un tam-
līdzīgām vajadzībām. Nonāca kungs sevišķi uz-
svēra, ka galvenais pamats, kas dod musu_ valstij
zeltu, ir lauksaimnieki ar savām eksportējamam
precēm. Viņi ražojot eksportam, kurš mumsjr tik
nepieciešams un dodot tik milzīgas sumas. ka viņš
teica — 55% no visa mūsu eksporta. Tiekot noda-

rīta liela netaisnība lauksaimniekiem, ja valsts ne-
spējot viņiem kaut ko dot pretim pabalstu veidā.
Klausoties šinīs runās paceļas jautājums, kur tad
mēs galu galā dzīvojam. Klīves kungs un visi taču
vienmēr runā par to, ka pie mums pastāv privat-
saimnieciska ražošanas iekārta, kuru viņš ļoti sla-
vēja. Ari Nonāca kungs ļoti labi zin, ka mēs vis-
maz vēl tagad nedzīvojam tādā iekārtā, kur mēs
varētu teikt, ka lauksaimnieks ir saražojis tos 55%
eksportam, ir atdevis tos sabiedrībai un neko nav
pretim saņēmis. Pie mūsu tirdznieciskām attiecī-
bām katrs lauksaimnieks ražotājs, tāpat kā katrs
rūpnieks, kurš savus ražotos produktus pārdod, ne-
atkarīgi no tā, vai tie ražoti eksportam, vai vietē-
jam patēriņam, saņem zināmu ekvivalentu, zināmu
līdzvērtību. Citiem vārdiem runājot, viņš pārdod
savus produktus par naudu un par velti sabiedrībai
tos nedod. Tā tad skaidra lieta, ka viņš saņēmis
līdzvērtību par saviem produktiem, var savā saim-
niecībā kaut kā izlīdzēties. Tāpēc prasīt, lai taisni
tiem, kuri ir spējīgi ražot pārdošanai, valsts ietu
steidzīgā kārtā pretim ar saviem budžeta ienāku-

, miem, tomēr būtu diezgan jocīgi. No tautsaimnie-
ciskā lietderības ziedokļa neviens, protams, negri-
bēs apstrīdēt to,kāda nozīme piekrīt eksportam, vai
tas būtu lauksaimniecības produktu vai rūpniecības
ražojumu eksports. Tomēr nevar nostādīt tik vien-
kārši šo jautājumu, ka visa pateicība par to, ka mēs
varam eksportēt sviestu u. t. t, pienāktos vienīgi
lauksaimniekam, kuram ir īpašums un ienākumi.
Ja šo lietu grib nostādīt sabiedriski, tad tai var pie-
iet ari no otras puses un teikt, ka nav no svara tas,
vai tiek eksportēts sviests, gaļa vai kas cits, _bet
no svara ir tas, ka te ieguldīts zināms darba spēks,
ko galu galā nav ieguldījis lauksaimnieks viens
pats; tas nepieder tikai lauku saimniekam, bet vi-
siem tiem darba ļaudīm, kas strādājuši pie šo pro-
duktu sagatavošanas. Mums tomēr nav tāda kār-
tība, ka to varētu darīt. Mums ir tāda kārtība. ,ka
tas, kurš spēj vairāk ražot, viena alga eksportam
vai vietējam patēriņam, tas par to saņem zināmu
atlīdzību, tam viņa saimniecība, viņa īpašums dod
zināmus ienākumus. Tāpēc runāt par samēru starp
to, ko valsts dod lauksaimniecībai un ko viņa dod
kara invalidiem un sociāli apgādājamiem, ir nevietā,
atkal nemaz nenoliedzot to, ka valsts pienākums ir
veicināt mūsu eksportu, valsts pienākums, bez šau-
bām, ir veicināt zemes kultūru un lauksaimniecības
intensivitati. Viņas pienākums ir gādāt par to, lai
ievestu kontroli eksportējamiem ražojumiem, lai
rastu tirgus u. t. t. Cik vien līdzekļi to atļauj da-
rit. tas ir jādara, un to mēs nebūt nevaram noliegt,
bet nostādīt jautājumu tā. ka mēs esam parādā kaut
kādu pabalstu par to, ka lauksaimnieki ir spējīgi sa-
vas preces eksportēt, tas ir pavisam nepareizi. Ja
tā jautājumu nostāda, tad uz bijušo kara invalidu
būtu jāsaka: ..Tu vairs nekur nederi, tāpēc, ka
nespēji ražot_ eksportēt ne sviestu, ne gaļu," Viņš
tāpēc nav spējīgs, ka viņam nav īpašuma, nav ka-
pitāla, bet viņš taču citādi ir uzupurējies valsts labā,
un tāpēc tādu salīdzinājumu nevar nemaz taisīt.
Sociāli apgādājamie cilvēki un šī sociālā apgādā-
šana, sociālu pabalstu izsniegšana izriet no tā saim-
nieciskā stāvokļa, kādā atrodas algoto strādnieku
šķira un iedzīvotāju slāņi. Mēs pilnīgi neatkarīgi
esam spiesti darīt to. ko spējam darīt lauksaimnie-
cības eksporta veicināšanā, un savukārt esam spiesti
darīt to. ko spējam darīt savu kara invalidu nodro-
šināšanai. Tādu salīdzinājumu taisīt starp sociāli
apgādājamiem un tautas labklājībai ziedotām su-
mām un starp to ko eksportē mūsu lauksaimnieki,
tas pavisam grūti salīdzināms, un, man liekas, tas
ir tautsaimnieciski pilnīgi neiespējams salīdzinājums.
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Nodokļus un nastas varam prasīt no tiem, kuri ir
saimnieciski stiprāki. Ja te nāk no pilsoņiem kungi
un saka, ka lauksaimnieki ir tomēr spējīgi pārdot tik
daudz preču, tad, acīm redzot, par to viņiem ir ienā-
kumi, par kuriem tie var dzīvot un par kuriem var
savas saimniecības noorganizēt. Pie mums pastāv
privātā iniciative, un tāpēc nostāties uz tāda vie-
dokļa, ka viss dodams tiem, kam pašiem ir savi
ienākumi no saviem īpašumiem un no saviem ražo-
jumiem, uz kuriem viņiem ir tiesības, nevararm Ko
tad strādnieks saņem par savu darba speķa pārdo-
šanu? Viņš 'saņem savu algu līdz tam brīdim, ka-
mēr viņš pārdod savu darba spēku, un pateicoties
tikai šai darba spēka pārdošanai, pateicoties iegul-
dītai enerģijai, var ražot lauksaimnieki un rūpnieki.
Valstij nav nekāds grēks viņiem nākt pretim sociāla
ziņā, sevišķi tagad pēckara apstākļos. Ir neloģiski,
ja grib pierādīt, lai lauksaimniekiem neuzliktu ne-
kādus nodokļus, un saka, ka te nu ir krize iestāju-
šās, ka viņi ir tādā naudas trūkumā, ka saimnieciski
nespējīgi kaut kādus nodokļus maksāt un tapec no-
dokļus no viņiem nevar prasīt. _ Turpretim no otras
puses, ja grib pierādīt, kas vairāk dod valstij un mu-
šu tautsaimniecībai, tad uzsver, ka galvenie, kuri
dod savus produktus un sagādā preces mušu ekspor-
tam, ir lauksaimnieki. Te ir pretruna. Liekas, ka
skaidrs būs tas, ka nodokļus tikpat pareizi varētu
samaksāt ari lauksaimnieks. Tas, liekas, bus _ tas
pareizākais norādījums, ja reiz viena daļa pienākas
valstij nodokļu no strādniekiem, tad ari no lauk-
saimniekiem pienākas. Tie, kuri savu darba spēku
pārdod, par kuriem jau mēs runājam iepriekš,
maksā nodokļus. Kāpēc mēs te cildinām ta vienu
šķiru un aizmirstam pilnīgi citas_ šķiras, kuras tāpat
maksā nodokļus? Bet šinī jautājuma mušu prasība
ir. ka mums ir jāmēģina pāriet uz tiešo nodokļu si-
stēmu. Atkal mēs nedomājam, ka_ brīnumu lietas
vienā gadā varētu izdarīt, bet tomēr mums tas jā-
mēģina darīt, jo ja mēs tagad visu laiku runājam
par to — un to raksta ari «Ekonomists" — ka rūp-
niecība tomēr attīstās, lauksaimniecība, kaut ari
grūtā stāvoklī, tomēr ir attīstījušās, lopu skaits ir
pieaudzis līdz priekškara apmēriem u. t. t, tad tas
nesakrīt ar to, ka tiešie nodokļi taču neienāk. Namu
vērtība, Rīgā. piemēram, pieaug lielā mēra, bet šis
nodoklis tomēr neienāk vairāk, kā 6—7% attiecība
pret mūsu budžetu. Augstāk mēs netiekam, kamēr
no strādājošām masām, no nemantīgiem, no tautas
masām, šīs sumas ir dubultojušās_ šo 4 gadu laikā
no 50 uz 100 miljoni latu. Te mēs redzam, ka šis
nodoklis ir tāds. no kura nevar izbēgt. Ja strād-
nieki bija zaudējuši no savas algas, saņēma pusi vai
trešdaļu, vai ceturtdaļu no visas pirmskara algas,
tad viņi nevarēja maksāt nodokļus, bet tiklīdz at-
vilka elpu. tā maksā nodokļus. Bet kas attiecas uz
turīgām šķirām, tad cik ilgi un kādā krizes stāvoklī
ari nebūtu, jānāk pie slēdziena, ka viņi nav sliktākā
stāvoklī kā strādnieki, kas pelna 140 rubļu dienā un
samaksā savu divmēnešū algu gadā nodokļiem par
muitām, vien. Visām šīm šķirām vajadzēja maksāt
nodokļus, samērā ar savām spējām un ja tas notiktu,
iad mēs varētu sacīt, ka kaut cik izlīdzinājies ir
budžetā šķiru raksturs. Tas nenotiek un to mēs
konstatējam. Tā tad apstājoties tieši pie mūsu bu-
džeta skaitļiem, mums jāuzstājas par divām svarī-
gām reformārn mūsu budžetā, lai iznīcinātu to se-
višķi asi pastrīpoto šķiru raksturu, t. i. pārkārtotu
mušu nodokļu sistēmu, pārejot pakāpeniski no ne-
tiešiem uz tiešiem nodokļiem un tādiem, kur nav ap-
liktas plašās nemantīgās masas, bet gan īpašnieki
un kapitālisti, un kur kara ministrijas budžets ne-
ieņem tik lielu vietu, jo tas ir gluži neproduktivs.
Ja, varbūt, tāds armijas apmācības un kazarmes

ieslodzījums vajadzīgs labam spārnam, tad partijām
no kreisā spārna tāds nav vajadzīgs, jo viņas tos
pašus mērķus, kurus ar armiju grib sasniegt, atrod
par iespējamu sasniegt, ejot pa citu ceļu, samazinot
izdevumus šinī virzienā. Es saprotu, ka agrāk cen-
tās armiju turēt kazarmās, atsvešināt no tautas un
iedīdīt zināmām vajadzībām. Tad visai šai politi-
kai piemita noteikts šķiras raksturs. Armija ne-
drīkstēja būt tautas daļa, bet akls cariskās patval-
dības ierocis. Demokrātiskā valstī tagad tas_ ta ne-
drīkstētu būt. Par sīkākiem jautājumiem mušu bu-
džetā es nerunāšu. Mēs varētu sacīt, ka tas to-
mēr varētu ari nebūt izšķirošais moments priekš
tam, vai mēs par šo budžetu balsojam vai nebalso-
jam. Pie visa tā varētu par budžetu pat balsot ja
būtu izredzes, ka viņa izpildīšana nonāk tādas val-
dības rokās, kura centīsies viņu labot. Šīs cerības
tomēr nekad mums nevar būt pie tagadējās valdības.

Pārejot uz mūsu motīvu otro daļm t. i. attiecībā
uz to, kas spēlē izšķirošo lomu pie mūsu attiecībām
pret šo valsts budžetu, jārunā par tiem politiskiem
motiviem, kas stāv ciešā sakarā ar budžetu. Cik
liela mums var būt uzticība uz to valdību, kura šo
budžetu izpildīs, tas neatkarājas no tam, kas šinī
budžetā ir rakstīts, no tiem cipariem, bet tas atka-
rājas no tā, uz kādām aprindām šī valdība balstās,
un kādi ir šo partiju, šo šķiru centieni, uz kurām šī
valdība balstās. Palūkosimies, kāda var būt šī val-
dības politika. Ņemsim atkal tos vissvarīgākos jau-
tājumus. Iesāksim ar mūsu saimniecisko attīstību
un ar mūsu saimniecisko politiku. Te bieži vien,
runājot ari plašāki par šo jautājumu, nostāda to tā,
ka iesāk atkal ar lauksaimniecību. Jautājumu no-
stāda tā. ka viss mūsu valstī būtu pilnīgi labi, ja
mums nebūtu lauksaimniecības krizes, ja lauksaim-
nieki varētu brīvi ražot, saņemt augstākas cenas
par saviem produktiem; tad ari rūpniecībai ietu
labi. Man liekas, pagaidām vismaz varētu teikt,
ka tāda jautājuma nostādīšana ir ļoti vienpusīga.
No paša mūsu valsts iesākuma sociāldemokrāti no-
stādījuši jautājumu tā, ka Latvijas _saimnieciskas
attīstības nākotne slēpjas vislielākā mērāviņas rūp-
niecībā un ne bez sava pamata; ne tāpēc, ka viņa
ar to gribētu teikt, ka lauksaimniecībai jāapmierinā-
jas ar to, ka nevar neko dot, bet tāpēc, ka rūpnie-
cība tagadējās modernās zemēs ir tik nepieciešams
piederums pie saimnieciskā organisma, bez kura
viņš attīstīties nekādi nevar, un ir velti gaidīt un
cerēt, ka rāsies kādi burvja spēki, kuri mūsu lauk-
saimniecību uznesīs uz tiem augstumiem, uz ku-
riem viņu grib redzēt Klīves kungs un citi kungi no
lauksaimnieku aprindām. Velti ir cerēt, ka šo sa-

» režģīto problēmu varētu atrisināt ar tiem plākste-
riem, kurus te domā likt ar prēmijām un agrārām
muitām. Tas ir velti. Ko tad jūs liekat priekšā?
No vienas puses jūs propogandējat, kā to darīja
Klīves kungs, loti plašos apmēros runājot par ka-
pitālistiskās iekārtas stabilizāciju, par to, ka šī ie-
kārta iet milzu soliem uz priekšu un neviens viņas
gaitu nevar apturēt. Bet pārejot mūsu konkrētos
apstākļos, kur tad paliek jūsu dūša un jūsu politika
par privātā kapitālisma attīstību? Jūs sakāt, ka
Latvijā lauksaimniecība nevar attīstīties bez valsts
pabalstiem. Iekš tam pastāv visa jūsu politiskā
gudrība: ..Dodat pabalstus un gādājat no valsts
puses, lai lauksaimniecība varētu attīstīties." Mēs
neesam pretim, par cik to atļauj valsts līdzekļi un
cik to prasa lauksaimniecības intereses, gādāt par
eksporta veicināšanu un ražības pacelšanu ari uz
laukiem. Bet ka tas būtu atrisinājams vienīgi ar
prēmijām un augstām muitām uz rudziem un kvie-
šiem, tas patiesībā nozīmē tikai to, ka jūs gribat
tās grūtības, kurās caur privatkapitalisma attīstību
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iedzīta mūsu lauksaimniecība, segt ar to, ka paņe-
mat no nemantīgām šķirām, strādniekiem, nodokļus
un ar tiem palīdzat lauksaimniekiem un lauksaim-
niecībai tikt uz augšu. Ja jumstā iespēja būtu un
nebūtu neviens spēks, kas visu to, aizkavētu, tad
dnz vien valsts kase būtu tukša, bet ari lauksaim-
niekiem palīdzēts nebūtu. Ja jūs ievedīsat agrar-
muitas un prēmijas, tas neko vairāk nedos, kā tikai
uzliks jaunas nastas tiem, kam jāpatērē maize. Tas
tikai sadārdzinās mākslīgi produktus. No vienas
puses jūs runājat par saimniecības stabilitāti, bet
no otras puses jūs lielā slepenībā un stipri sazvēr-
nieciskā kārtā nācāt toreiz ar jauno muitas tarifu,
kurš radikāli groza līdzšinējās likmes. Kas ar to
saimnieciski bij panākts? Jūs runājat par sapraša-
nos ar kaimiņvalstīm. Bet ko uz to saka Igaunija,
ar kuru jus vedat sarunas par muitas ūnijas noslēg-
šanu. Viņa uzskata to kā soli, kurš jauc muitas
savienību, jo galu galā, ja runā par muitas ūnijas no-
slēgšanu, ja grib panākt vienošanos, tad separāti
izvests muitas grozījums nekādā ziņā nevar dot vē-
lamo tuvināšanos. Bez šaubām, tādām mazām
saimnieciskām vienībām, kādas ir Latvija, Igaunija
un Lietuva, pirmām kārtām būtu jācenšas ne pēc
norobežošanās, bet būtu jāmēģina panākt muitas
ūnijas noslēgšana un vispār saprašanās savā starpā.

/ Šī saprašanās jāmeklē vēl tālāk ari ar mūsu lielāko
kaimiņu — Krieviju, uz kuru ari tagad Klīves kungs
sāk mest skatus, ka tā varētu būt vienīgais drošā-
kais tirgus mūsu rūpniecībai. Tāpēc mēs no paša
sākuma jautājumu ari tā nostādījām, ka rūpniecībai
piegriežama sevišķi liela vērība un rūpniecības at-
jaunošanā vajadzīgs plāns un sistēma. Tagad pēc
7—8 gadiem Klīves kungs sāk runāt par plānu, it
kā tas esot vajadzīgs, un runāja par to savas plašās
runas pašās beigās. Šis plāns bij vajadzīgs jau no
paša sākuma, bet tā pavisam nebija. Ko saka tas
oficiālais paskaidrojums, kas ienācis no finansu mi-
nistrijas pie valsts budžeta un ko Klīves kungs kri-
tizēja veselu stundu? Tas saka, ka «pateicoties
mūsu kredītpolitikai ir attīstījušies galvenam kār-
tām sīkie uzņēmumi, kas nav spējīgi ražot labas un
lētas preces. Mēs esam turējušies pie ieskata, ka
jāveicina to uzņēmumu attīstīšanās, kas ražo iekš-
zemes patēriņam, jo lielāki uzņēmumi neesot spējīgi
pastāvēt. Tā ir kļūda, kas nesusi mums vairākus
tūkstošus darbnīcu, no kurām laba daļa padota iz-
nīcībai un ļoti niecīgu skaitu moderni iekārtotu uz-
ņēmumu. M'is esam izsvieduši milzīgas sumas viņu
atjaunošanai bez noteikta pārbaudīta plāna un, ne-
raugoties nākotnē, esam turējuši sevi par cienīgiem
nostāties blakus citām mazām valstīm. Mēs esam
gribējuši lēti pirkt, bet esam samaksājuši loti dārgi."
Šeit taisni izskan tā balss, kuru mūsu frakcija teica
jau gadus 5—6 atpakaļ. Viņa teica gluži to pašu, un,
proti, ka mums nebūt nevajaga mākslīgi radīt mazus
uzņēmumus, bet gan taisni otrādi, ka mums ir jā-
cenšas radīt konkurences spējīga rūpniecība un jā-
atbalsta tā, cik no valsts puses tas ir iespējamsTo-
reiz taisni pret šo mūsu uzskatu stipri naidīgi un
noraidoši izturējās zemnieku savienība. Viņa teica,
ka mums nav ko domāt par tādas rūpniecības at-
jaunošanu. Visi līdzekļi jādod mūsu lauksaimnie-
cībai. Tā ir priekš mums viss. Izskanēja it kā bai-
les no lielrūpniecības, jo tā taču mums neko nedo-
šot, izskanēja bailes no rūpniecības strādniekiem,
kuri būšot sociālisti un sagādāšot tikai nepatikša-
nas un grūtības citiem pilsoņiem. Vārdu sakot, bija
dažādi motivi, lai dibinātu rūpniecību pašu vajadzī-
bām. Es nezinu, vai tas ir pilnīgi dibināts, ko saka
finansu ministra parakstītais paskaidrojums, bet man
šķiet, ka ari Klīves kungam nevar šinī ziņā pilnīgi
ticēt, jo apstākļus mēs itin labi redzam. Tad iznāks

galu galā tā, ka tas, ko mēs gribam lēti pirkt, dārgi
jāsamaksā. Tā tad tas, ko mēs jau pašā sākumā
teicām, t. i., ka bez rūpniecības mēs neiztiksim, lielā
mērā ir atzīts ari no zemnieku savienības, bet par
nožēlošanu, tas ko savā laikā varēja darīt priekš
rūpniecības attīstības, nav darīts vēl šodien, t. i.
mums vajadzēja gādāt rūpniecībai lētu dzinējspēku
un rūpēties par tirgiem. Vēl šodien Klīves kungs
sava runā konstatēja, ka priekš tam, lai nodrošinātu
rūpniecībai tirgu, nekas darīts neesot. Otrais ru-
nātājs no tagadējās valdības koalīcijas, vismaz biju-
šais priekšstāvis, apstiprina to, ka patiešām taga-
dējā valdība šinī jautājumā, lai nodrošinātu mūsu
rūpniecībai_ tirgu, attiecībā uz Krieviju, itin nekā nav
darījusi. Arējai politikai vajadzētu būt tādai, kura
sagatavo ceļu mūsu rūpniecības attīstībai un mūsu
tirgus paplašināšanai Un nodrošināšanai ar Krieviju.
Bet priekš tam nav nekas darīts. Ja varētu kādus
nopelnus pierakstīt bijušās ārlietu politikas vadītā-
jiem, tad pie tagadējās Ulmaņa valdības jāsaka, ka
mušu ārlietu politiku nav taisījusi nekāda partija,
bet taisījuši pilsonisko avižu žurnālisti un sensāciju
ķeraji. Tā tas_ notikās Gabriloviču lietā, kad nekā-
das noteiktas ārējas politikas nebija. Uzklausījās,
ko raksta pilsoniskie žurnālisti un pieņemot to par
sabiedrības domu, sāka pūst viņu taurē, bet beigās
nonāca diezgan neveiklā stāvoklī. Vārdu sakot,
arējas politikas vadības pavisam mums nav. Tā
tad, runājot par rūpniecību un lauksaimniecību, ne-
kad nevajadzētunostādīt lietu tā, ka mūsu lauksaim-
niecības zeme jācenšas rīkoties tā, ka lauksaimnie-
cība ar valsts līdzekļiem aizsargājama, atbalstāma
un nostādāma priviliģētā stāvoklī. Tas nav tas
ceļš. Par to varam vēl dārgāki samaksāt, bet vēl
mazāk ko iegūt. Vajaga_ visu mūsu saimniecisko
dzīvi virzīt uz priekšu, kā mūsu rūpniecību, tā lauk-
saimniecību. Ja attīstīsies rūpniecība, tad ari lauk-
saimniecība ražošanas ziņā attaisnosies. Bet ko
palīdz tas, ja mes sakām operēt_ ar skaitļiem, kuriem
nav nekāda sakara ar kautkādu tautsaimniecisku
ieskatu. Es ņemu ka piemēru Klīves kunga aprē-
ķinu, ka 1925. gadā mūsu lauksaimniecība esot lie-
las sumas zaudējusi uz labības cenu krišanos — 36
miljoni latu. Grūti ir vispārīgi iedomāties, no kā-
diem avotiem, aiz_ kādiem motiviem ir izrēķināts šis
zaudējums. Ja jus gribat izrēķināt tādus zaudēju-
mus, es jums viņus izrēķināšu ari citām šķirām.
Piemēram, es ņemšu strādniekus un teikšu, ka pēc-
kara laikā viņi saņēma tikai kādu V« vai */s no tās
algas, ko saņēma pirms kara, un tā alga, ko saņēma
pirms kara, bij tikko eksistences minimums; jeb ari
es ņemšu darba ministrijas datus, kur ir aprēķināts
eksistencei nepieciešamais minimums un ņemšu
strādnieku algas un pieradīšu, ka strādnieki nesa-
ņem eksistences minimumu,ko cilvēkam ir vajadzīgs
patērēt, lai savu dzīvi varētu kārtīgi uzturēt un tādā
kārta neaizietu boja. Aprēķinot naudā to starpību,
var iznākt ,vel vairāk ka Klīves kungam. Tad, otr-
kārt es ņemšu bezdarbniekus, kaut gan viņu ir sa-
mēra maz. Tomēr viņi ir, pateicoties nenokārtotai
saimnieciskai politikai un tām īpašībām, kādas pie-
mīt tagadējai ražošanas iekārtai. Es ņemšu apmē-
ram 10.000 bezdarbniekus par 5—6 ziemas mēne-
šiem un aprēķināšu, cik algas viņiem vajadzēja no-
pelnīt, bet ko viņi nenopelna. Tad iznāks tagadējai
iekārtai stipri liels rēķins. Dažādā veidā var ņemt
šos zaudējumus un aprēķināt. Bet ceļas jautājums,
kas ar to ir panākts. Ar to nekas nav panākts. Vai
jus gribat, lai šo 36 miljonu latu zaudējumu valsts
lauksaimniekiem atmaksātu? To valsts nevar; vi-
ņai nav tādas sumas, un ja viņa to darītu, viņai jā-
ņem no citam šķiram, kuras ne mazāk zaudējušas
un jādod lauksaimniekiem. Tāpat aplami mēs no-



139 Latvijas Republikas-II. Saeimas III, sesijas 3. sēde 1926. gada 21. aprilī. 110

stātos pretējā stāvoklī, ja teiktu: mēs to naudu
ņemsim no lauciniekiem un dosim citiem, kas zau-
dējuši. Tā ir paviršība. Pie saimnieciskās politi-
kas apskatīšanas ļoti vienkārši var savākt skaitļus
un pierādīt, ka visas šķiras ir zaudējušas. Ņemsim,
piemēram, tādu gadījumu. Mūsu bijušie karavīri,
kuri cīnījās atbrīvošanas armijā, domāja, ka viņiem
par to pienākas atlīdzība. Mūsu agrārās reformas
likums piešķīra viņiem zināmu gandarījumu, sada-
lot muižu zemes, piešķīra viņiem jaunsaimniecības,
bet vēlāk, kad Saeima izdeva likumu, ar kuru atļāva
šīs jaunsaimniecības pārdot, pacēlās balsis: kam bija
inventārs, tie tās tiesības varēja izlietot, bet kam
inventāra nebija, tie zemi nevarēja dabūt uz agrā-
rās reformas pamata. Tiklidz viņi redzēja, ka tie,
kuri zemi saņēma, tūlīt to pārdeva un neapstrādāja,
viņiem radās doma ari saņemt un pārdot, dabūjot
100.000 vai 200.000 rubļu. Zeme bija it kā dāvana
no valsts. Tad saka nākt no visam pūsem prasība
dot atlīdzību naudā, ja nevar dotzemi. Kādus ie-
bildumus jūs varat celt? No taisnības viedokļa ne-
kādus iebildumus nevar celt. Ja to atlīdzību viņiem
izmaksātu, ja ari ne pilnos apmēros, tad varētu iz-
rēķināt ļoti lielas sumas. Kādi 20—30 tūkstoši ir
tādu brīvības cīnītāju, kuri nav ne zemi dabūjuši, ne
kaut ko, kuri teiks: «redzat, kādi zaudējumi mums
ceļas, salīdzinot ar to, kas tagad ir jaunsaimniekiem".
Redzat, ar to zaudējumu rēķināšanu mēs varam aiz-
iet daudz tālāk un daudz pamatīgākus zaudējumus
atrast, bet ar ļo nekas nav līdzēts. Ka lauciniekiem
uz tirgus cenām ir zaudējums, tas ir vispasaules kon-
junktūras stāvoklis, tas ir brīvās kapitālistiskās ie-
kārtas sekas. Ja jūs no otras puses paši sakāt, ka
tā iekārta ir stabilizējušāsun ka tā ir vienīgā iespē-
jamā iekārta, ka viņa iet savu ceļu un gaitu. tad te
jūs redzat, ka viņa iet savu ceļu un nes zaudējumus
lauksaimniekiem un strādniekiem un jūs nekā neva-
rat izdarīt. Jūs varat pret to cīnīties, ja jūs jautā-
jumu nenostādāt tā, ka vienīgi valstij ar pabalstiem
jānāk palīgā muitu un prēmiju veidā. Ārzemju
kapitāls ari pie mums nenāk. Un es gribētu teikt
atkal Klīves kungam, ka te ir tas apstāklis, kur pa-
rādās saimnieciskā «stabilitāte", ka jūs nevarat da-
būt pat kreditus. Te Klīves kungs centās nākt ar
pārdrošu apgalvojumu un ar skaitļiem pierādīt, ka
mums ir nevis kredita inflācija, bet mums ir kredita
trūkums. Tas ir, tā sakot, pretēji visam tam, ko fi-
nansu ministrs ir paskaidrojis, jādomā, uz kaut kādu
datu pamata par mūsu banku politiku u. t. t. Klīves
kungs to apgāž un pasaka, ka tas ir pavisam otrādi.
Man liekas, ka tā ir grūti runāt par saimniecisko
dzīvi. Patiešām sacīt, ka mums nebūtu vajadzīgi
krediti, neviens nevar. Piemēroti krediti mums ir
vajadzīgL Bet nelaime ir tā, ka viņus jūs nevariet
dabūt. Ārzemju aizņēmumi jums nav pieejami tā-
pēc, ka viņi ir tik dārgi, ka tos nevar ieguldīt ne
lauksaimniecībā, ne rūpniecībā. Un pat tad, ja jūs
būtu gatavi ņemt tos par augstiem procentiem, ga-
lu galā izrādās, ka jums tos nedod. Kapitālistiskā
iekārta ir tik «stabila", ka netic jums. Tā tad, re-
dzat, vajadzīgs jau_ būtu, bet kur tad jūs šos kredi-
tus ņemsiet par tādiem procentiem, ka varētu tos
izlietot? Ja iet runa par pārkredītēšanu, tad tas ir
relatīvi ņemams jēdziens. Bez šaubām, samērā ar
to lietderību, kā varēja izlietot bankas kreditu pa-
reizi nostādītai rūpniecības atjaunošanai, šie krediti
var būt izlietoti nepareizi un nelietderīgi. Viņi iz-
lietoti citām nozarēm, proti, importa tirdzniecības
kreditēšanai. Samērā ņemot, tad ari notikusi pār-
kreditešana. B_et mēs neko nepanākam, ja ar KE-
ves _ kunga paņēmieniem ņemam un apgriežam visu
otrādi, ka navta, ka rakstīts, teikts un pierādīts, bet
ir pavisam otrādi. Tapec es domāju, ka tik tālu pie-
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skaroties, kaut vispārējos vilcienos, tai saimnieciskai
politikai, uz kuru ir spējīga tagadējā valdība ar sa-
viem sapņiem par agrārām muitām un lauksaimnie-
ku prēmijām, par pabalstiem, par nederīgiem līdze-
kļiem mūsu lauksaimniecības atjaunošanai, ar savu
saimniecisko politiku par rūpniecības atjaunošanu,
ar savu neko nedarīšanu, kā te Nonāca kungs pasa-
cīja, taču galu galā mēs, vēlēdamies šo saimniecisko
dzīvi virzīt citādā virzienā, nevaram dāvāt uzticī-
bu tai valdībai, kura ir visbezdarbīgākā un nolaidī-
gākā kārtā šinī laukā strādājusi. Tā tad saimnie-
ciskā laukā šī politika ir noraidāma. Bet, varbūt,
mums atkal pateiks, ka mēs esam tikai kritizētāji.
Man jāsaka, ka no paša sākuma mēs neesam bijuši
tikai kritizētāju lomā, bet esam- devuši konkrētus un
noteiktus norādījumus attiecībā uz mūsu rūpniecības
atjaunošanu un lauksaimniecības izredzēm. Tos
mēs esam devuši tādā virzienā, ka mums jāpanāk
vispirmā kārtā saimnieciskā apvienība ar mūsu tu-
vākiem kaimiņiem — Baltijas valstīm un reizē ar
to ari ar Krieviju. To atzina ari Klīves kungs, at-
zina gan tikai tagad, kad ir pagājuši vairāki gadi,
kamēr viņš nonācis pie šīs pārliecības. Visu šo
laiku tomēr nekas nav darīts, lai mēs varētu stā-
ties ar Krieviju saimnieciskos sakaros, lai varētu at-
rast tur sev tirgu, lai nodrošinātu sev Krievijas
tranzītu. Ir ļoti iepriecinoši, ka tagad ari pilsoņu
puse atskan līdzīgas balsis. Man liekas, tās atska-
nes_ arvien vairāk un vairāk. Lai mēs varētu rē-
ķināties ar to, kas mums ir nepieciešams, mums jā-
mēģina nevis jaukt, bet nokārtot muitas ūnijas, cik
vien to atļauj mušu apstākļi, protams, neaizejot tā-
dos ekstrēmos, ka mums nav vajadzīga nekāda mui-
ta. Mūsu politikai jācenšas, mazākais, nelikt nekā-
dus saimnieciskos šķēršļus, jācenšas tos novērst.
Tikai tad bus iespējams nodibināt vajadzīgos saka-
rus, kādus prasa mušu rūpniecība. Nedrīkstam no-
stādīt lietu ta,_ka nepareizi saprastu lauksaimniecī-
bas interešu deļ aizbāžam šķēršļus priekšā ne tikai
rūpniecības, bet ari pašas lauksaimniecības attīstī-
šanai. Dibinoties uz visiem šiem saimnieciskiem
jautājumiem, mēs, protams, nevaram stāvēt par Ul-
maņa valdības politiku, it sevišķi ievērojot vēl to
muitas politiku, ko Ulmaņa valdība iesāka pret tau-
tas plašāku aprindu interesēm. Projekts, pret kuru
vel dažas nedēļas atpakaļ cīnījās sociāldemokrātiskā
frakcijaar obstrukciju, bij izaicinājums tautai. Tasbij pierādījums, ka. pretēji visam tam, ko lielākā da-
ļa partiju velēšanas bij solījušas un bij spiestas so-
līt — par nodokļu samazināšanu —, Ulmaņa valdī-
ba gribēja nākt ar nodokļu paaugstināšanu. Sevišķi
tas jaunākais, kas pilsoņu politikā parādījās taisni
Ulmaņa valdīšanas laikā, ir tas, kas iedveš vislielā-
ko neuzticību pret Ulmaņa valdību. Ja mēs tagad
nobalsotu par to budžetu, mēs varam sagaidīt, ka
pec nedēļas vai_ mēneša šī valdība, nodrošinādama
savu stāvokli, pārsteigs mūs atkal ar ko jaunu, ar ko
nejedzīgu,_ ar tādu saimniecisku soli, kas pilnīgi ne-
jēdzīgs pec savas būtības, mēģinās uzvelt jaunus
nodokļus cita virzienā un tas mērķis, ko viņi sakās
stādam, tas netiek sasniegts. Ņemsim piemēram
mušu muitas politiku tādā veidā, kā to ierosināja
taisni Ulmaņa projekts. Ar ko viņš nāca tautas
priekša? Viņš* teica, ka vajagot ierobežot lieko
greznību. Tas jau būtu ļoti teicams darbs — iero-
bežot greznību, lai mazāk_ patērētu zīdu, samtu, vi-
sādus dārgus audumus, tāpat lai mazāk patērētu
ārzemju vīnus un liķierus un visāda veida kosmē-
tiskus piederumus,_ zelta un sudraba lietas. Bet ja
nu faktiski_ mes stāvokli apsveram, tad jājautā, vai
tad ar to jus ierobežojat patēriņu, ja uzliekat augstas
muitas uz šīm greznuma lietām? Pavisam nē, jo
greznuma patēriņa samazināšanās neatkarājas no tā
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vien, ja jus ar muitām padarāt šos priekšmetus
dargakuspriekš bagātām šķirām, kuras ir spējīgas
tos iegadāties. Ja jus patiesi gribat greznību apka-
rot, tad izgudrojat jaunu nodokļa veidu, kā varētu
apcirpt lielos ienākumus šiem bagātniekiem, kurus
šīs šķiras izlieto nelietderīgi. Jums ir jāatrod veids,
ka uzlikt jaunus īpašuma nodokļus, lai greznību ie-
robežotu, kā izvest vērtību aplikšanu, kas Rīgā pie-
aug uz lieliem namiem. Taisni otrādi, jūs pat gri-
bējāt postīt lauka īres likumu, lai dotu lielākus ienā-
kumus namsaimniekiem, neskatoties uz to, ka nam-
saimnieki sava laikā ar 1920. gada 18. marta liku-
mu jau ir saņēmuši miljardiem lielas vērtības. Ti-
kai uzliekot viņiem jaunus nodokļus, varētu apcirpt
viņu ienākumus, bet mūsu likums toreiz tika norai-
dīts. Ja tikai jus_ uzliksat augstas muitas uz zīdiem,
samtiem, klavierēm, zelta pulksteņiem u. t. t., ar to
nebūtu nekas panākts, bet jums vajaga rast jaunus
nodokļus, lai viņiem neatliktu tik daudz naudas
priekš izšķērdīgas dzīves, lai viņi maksātu nodokļus
un dotu valstij attiecīgu daļu. Tagad, turpretim, tā
jus vis nedarāt. Tiem, kam ir nauda, tie dabūs šīs
zīda zeķes un citas greznības lietas, tie dzers un
ēdīs, ģērbsies grezni. Bet vai tad greznība pastāv
tikai ēšanā un dzeršanā? Var jau ari greznībai no-
domāto naudu citādā ceļā izšķērdīgi izlietot, turot
zirgus, automobiļus u. t. t. Tās zīda zeķes cilvēki
var kontrabandas ceļā katrā laikā dabūt. Visa jūsu
politika nav tāda, kura pieiet klāt mantīgām šķirām,
lai tas apliktu. Tā ir tikai iedoma un tā ir maska,
zem kuras jūs gribat slēpt, ka jūs patiešām gribat
uzlikt nodokļus nemantīgām šķirām. Jūs patiesībā
gribat uzlikt nodokļus tām šķirām, kuras pēdējo ka-
peiku izdod, lai iegādātu sev manufaktūru, pārtikas
vielas. Tiem jūs uzliekat jaunus nodokļus ar mui-
tām. Tas ir raksturīgi un tam tik vienkārši neva-
ram garām aiziet. Tālākais jautājums: vai varam
uzticēt tagadējai valdībai mūsu agrāro reformu?
Te mēs dzirdējām jaukus vārdus no Klīves kunga,
kurš sacīja, ka agrāro reformu vajagot izvest ātri,
kur tas neesot vēl darīts. Tas ir ļoti patīkami. Bet
atminēsimies, kā tas bija, kad bija jāstājas pie ag-
rārās reformas izvešanas. (A. Klīve no vietas:
«Mēs pirmie to zemes dalīšanu pieprasījām!") At-
vainojat, Klīves kungs, nav vēl nemaz tik ilgs laiks
pagājis, lai viss jau būtu aizmirsies, ko mēs katrs
toreiz prasījām. Vispirms lauksaimnieku partijai,
zemnieku savienībai, nebija nekāda plāna, kā pār-
kārtot agrārās attiecības, kā sadalīt muižas. Tas
agrārās reformas projekts, kas tika pieņemts, nebij
zemnieku savienības projekts, tas bij izstrādāts no
sociāldemokrātu frakcijas. Otrkārt, cik šim jautā-
jumam nepieciešamības spiesti viņi piegāja, viņi pie-
gāja no tā viedokļa, kā vajaga agrāro reformu jz-
vest lēnām, pa daļām. Vai jūs neatceraties, ka gāja
runa, ka pa priekšu vajaga sadalīt kroņa muižas un
pēc tam privātas muižas, kur jautājums saistās ar
atlīdzību, tur nevarot ķerties klāt un ja ķeras klāt,
tad atlīdzības ceļā, norunājot cenu, cik maksāt par
atsavināto zemi un mežiem. Un ja vispār! būtu jā-
atsavina, tad lielāki centri no 300 pūrvietām būtu
jāatstāj muižniekiem u. t. t. Redzat, tā piegāja pie
agrārās reformas zemnieku savienība, bet sociālde-
mokrātijas prasība bij — izvest pēc iespējas radi-
kāli, bez atlīdzības, atņemot muižniekiem zemi un
pēc iespējas ātri. Tā bij tā pozitīvā prasība mūsu
projektā. Un ja tā ir piepildījušās, tad pateicoties
tam, ka aiz sociāldemokrātijas stāvēja tās masas,
kas tīkoja pēc zemes. Faktiskais spēks agrārās lie-
lās nestāvēja aiz pilsoniskā vairākuma. Un mēs pa-
nācām to, ka mūsu pozitīvā prasība agrārā reformā,
mūsu radikālā prasība tika izvesta cauri. Ari at-
līdzības jautājums, kas vēlāk pacēlās un kura dēļ

strīdējās pilsoniskais vairākums, tas tika ierosināts
uz tautas nobalsošanu un tikai redzot, ka tauta iz-
teiksies pret Saeimas vairākumu, pamazām un pa-
lēnam aizklātā balsošanā piekāpās ari pilsoniskās
partijas un pieņēma mūsu likumu par atlīdzību, t. i.
ka atlīdzība muižniekiem nav jāmaksā. Kā redzat,
šinī lieta, šinī svarīgā jautājumā sociāldemokrātija
ir nākusi ar ļoti konkrētu pozitīvu programu un šī
programa liela mērā ir tikusi izvesta. Tagad, kad
agrāra reforma pa lielākai daļai izvesta, tagad Klī-
veskungsruna, ka vajadzīgs saimniecības plāns. Kad
pie agrāras reformas bija jāstājas, tad nebija plāna.
Kad lauksaimnieku partijai piana nebija lauksaim-
niecības jautājumos, kā mēs varējām prasīt, lai tāds
būtu rūpniecības jautājumos, pret kuriem zemnieku
savienība no sakta gala bija naidīgi noskaņota.
Agrāra reforma tagad izvesta, atlīdzības jautājums
izšķirts, bet cik liela uzticība mums, izejot no agrā-
rās reformas viedokļa, var būt pret tagadējo val-
dību? ? Uz to jāatbild, ka šinī ziņā nevar būt ne
mazākas uzticības, jo, pirmkārt, šinī valdībā piedalās
tādi elementi, kuriem muižas atsavinātas un kuri
mūžam nebūs apmierināti ar agrāro reformu, kuri
jau iesnieguši Tautu Savienībai prasību pret mūsu
agraro_ reformu unkuri, atrazdamies valdībā, ir kā
sūdzētāji, ka prasītāji un kā izpildītāji, jo bez barona
Firksa kunga frakcijas un tām frakcijām, kuras šinī
jautājuma stāv uz viņa viedokļa, tai valdībai, kurai
nesen bija vairākums, nebūtu vairākuma. Mēs ne-
esam garantēti, ka netiek noslēgts paslepens līgums,
aizplīvurots ar Tautu Savienības gribu un netiek
piespiests maksat_ atlīdzību muižniekiem. Tāpēc
mes nevaram davat uzticību šai valdībai un atvēlēt
to tautas masu vārda, kuras mēs reprezentējam,
viņai budžetu.

Te runāja par sociālo politiku stipri daudz un
vienmēr uzsvēra, ka Latvija pārāk tālu aizsteigušās
sociālos likumos. Vai tas patiešām tā ir? Es jau
noradīju savas runas sakumā, ka salīdzinājumus tai-
sīt un samēru meklēt starp to, ko mēs sociālā ziņā
dodam strādniekiem, un to, ko mēs pabalstu veidā
dodam lauksaimniekiem, nekādā ziņā nevar, jo tam,
kam ir un kam ne tikai irbet kas pats pārdod i
eksportam, i iekšējam patēriņam un saņem par to
naudu, tam taču nevajaga no valsts dot tādā veidā,
ka to vajaga tiem, kam nav nekādu īpašumu. Soci-
ālie likumi un sociālas vajadzības, ar kādām mēs
ejam pretim algotam strādniekam, izriet no tā soci-
āla stāvokļa, kāda viņš atrodas, un tā nav nekāda
valsts, ne uzņēmēja dāvana viņam. Strādnieks ta-
ču atrodas tāda stāvoklī, ka viņš šodien pelna, rītnepelna; ja viņš paliek slims, kas viņu nodrošinās?
Valsts garantija ir sociālie likumi un tāpēc mēs šeit
nekādus salīdzinājumus taisīt nevaram. Slimo ka-
ses ir viens dadzis acīs mūsu pilsoņiem no labā
spārna, kuras ārste slimos strādniekus un kurām lī-
dzekļi tiek atvēlēti ari no valsts. Un iedomājaties
to «briesmīgo" lietu, ka līdzekļus dod no valsts un
uzņēmēji nepiedalās tanīs pārvaldes orgānos, kuri
organizē un vada slimo kases — tas neesot dabīgi.
Tas neesot normāli, ka valdība dodot līdzekļus un
nespriežot par to līdz. Protams, ja mēs nonākam
pie jautājuma par to, vai tad šinīs slimo kasēs ir pa-
radījušas kādas zīmes.kajur saimniekošana notiek
briesmīgi slikti? Nebūt ne. Var gan pievest vienu
otru nesaskaņu slimo kasu darbībā, jo vienmēr vēl
līdz šim viņas ir atradušas noorganizēšanās procesā.
Pašreiz viņas _ir tikai apvienojušas to dalībnieku
skaitu, kurš pec likuma viņam pienākas. Līdz šim
viņas vel nebija visus apvienojušas. Tā tad pašreiz
tikai vel likumu visa pilnība sāk realizēt, bet te jau
nak ar priekšlikumu viņas iznīcināt. Bet jau no
pirmā acu uzmetiena mes redzam šo pārmetumu ne-
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pamatotību. Ja, piemēram, slimo kases pārvaldei ir
obligatoriski vajadzīgs uzņēmēju priekšstāvis uz ta
pamata, ka uzņēmēji tur maksā savus 2 vai_ 4% un
valdība maksā savus procentus, tad es prasīšu: do-
dat mums obligatoriskus priekšstāvjus strādniecībai
jūsu agronomiskās palīdzības punktos, visos jūsu
mašinu koplietošanas punktos, jo līdzekļi, kurus jus
izlietojat, nāk caur netiešiem nodokļiem. Tas vel
neko nenozīmē, ka viņi iet caur valsts kasi._ Bet kas
viņus dod? Jūs nevarat noliegt tur strādniecībai
priekšstāvjus. Tā tad, lūdzu, ierādāt vietas mums
tur, lai redzētu, vai agronomiska palīdzība, meliorā-
cijas un citas palīdzības tiek pareizi izvestas. Bet
mēs tā neskatāmies. Mēs domājam, ka ta ir lauk-
saimnieku darīšana, lauksaimniekiem pašiem vajaga
atrast pietiekoši spējīgas un uzticamas personas, ku-
ras noorganizē viņām pārvaldi un vada šīs saimnie-
ciskās organizācijas tā, kā tas ir vajadzlgs. _ Lauk-
saimniekiem pašiem, vismaz tā vajadzētu but, ir_ jā-
pārredz labi savas intereses un vajadzības un jāor-
ganizē savas lietas. Bet tad nav ari brīnums, ka
strādnieki centīsies vadīt slimo kases, kuras taisni
ir viņiem tuvs jautājums un par kurām viņi ir gatavi
uzupurēties. Ja viņi to neprastu darīt, tad taču ir
kontrole no tautas labklājības ministrijas un caur re-
vīzijām no uzņēmējiem. Tiem ir iespējams paska-
tīties, ko tur dara. Mēs nenostājamies pret agro-
nomisko palīdzību principā, ko sniedz lauksaimnie-
kiem, mēs neprasām, lai tur ieietu mušu priekšstāvji.
Rūpnieki, kā mēs to redzējām, ir naidīgi noskaņoti
pret slimo kasēm. Viņi katrā ziņa centīsies šīs sli-
mo kases jaukt, jo viņi tās neatzīst. Vai slimo ka-
ses saimniecība būs labāka, kad tanī piedalīsies dar-
binieki, kas nestrādās produktīvi, tas_ ir jautājums.
Ja jūs gribat ievest slimo kasēs it ka vienlīdzības
principu, ienest viņās politiku, pārvērst viņas par
politiskās cīņas arēnu, tad no šī viedokļa to var vel
saprast. Ja jūs gribat turēties pie tā principa, ka
nav jābūt valstī nevienai iestādei, kurā nebūtu re-
prezentētas visas šķiras, tad mums jāiet jums pre-
tim un jāsaka, uz šī paša taisnības principa pamata,
kuru jūs par tādu gan varbūt neatzīsat, kaari no-
dokļu ievācējas iestādēs lai būtu reprezentētas vi-
sas tās iedzīvotāju šķiras, kas nodokļus _ maksa.
Mēs to negribam. Katrai iedzīvotāju daļai jāizaudzē
no sava vidus ļaudis, kas prot_ vadīt šīs lietas, kas
prot vadīt vismaz tās, kas stāv viņam vistuvāk.
Domāju, ka ari pret rezerves kapitāliem nebūtu ko
uzstāties un teikt, ka ir nepareizi, ja slimo kases
'krāj kapitālus. Jūs zināt, ka uzņēmēji, kuriem jāie-
maksā zināmas sumas slimo kasēs, to izdara ne
katru reizi laikā. Arvienu gadās dažādas likstas,
arvienu nauda vajadzīga kur citur, kur to, varbūt,
izdevīgāki izlietot, tāpēc var gadīties, ka vienu otru
reizi vajadzīgs ari zināms rezerves kapitāls. Tas
nav uzskatāms par kaut kādu ļaunu parādību. So-
ciālās politikas jautājumos, mēs nevaram gaidīt no
tagadējās valdības ne mazāko pretimnākšanu, ļai- gan
tas būtu ļoti vajadzīgs. Taisni otrādi — pedeja lai-
ka piedzīvojumi noteikti pastrīpo un pierāda, ka ta-
gadējā valdības koalīcija, cik tālu tā pastāv un pa-
stāvēs, centīsies iznīcināt visus sociālos likumus,
kādi mums jau ir. No to šķiru viedokļa, kuras La-
tvijā maksā visvairāk nodokļu, kuras piedalās visu
valsts nastu nešanā, tas nav un nevar būt sapro-
tams. Tas var radīt tikai vislielāko nemieru, tāpat
kā tas jau citos politiskos jautājumos noticis, un tas
to stabilitāti, par kuru jūs runājat un par kuru tik ļoti
rūpējaties, ne saimnieciskā, ne politiskā dzīvē ienest
nevar. Mums jādomāpar citu, par to, kā paplašināt
mūsu sociālo likumdošanu, kā to tālāk izveidot, jo
visiem strādniekiem tās vēl nebūt nav. Piemēram,
laukstrādniekiem nekas vēl nav dots, un tāpēc ir

dibināta mūsu prasība, ka laukstrādnieki kaut kā jā-
nodrošina, jānodrošina viņu sociālais stāvoklis,
mums tas jāgarantē, lai viņi varētu cilvēcīgu dzīvi
vest. Bet vai mēs to varam sagaidīt no tagadējās
valdības kā sociālos, tā ari politiskos jautājumos?
Drīzāk gan mēs varam sagaidīt jaunus uzbrukumus,
jaunu nemieru celšanu ar šiem uzbrukumiem valstī
un vairāk neko. Šī valdība ārpus šī budžeta darīs
visu, lai to neizpildītu. Piemēram, bija jau pacelts
jautājums par nakts darbu nolieguma atcelšanu
maiznīcās, bija jau izstrādāts attiecīgs projekts, lai
šo likumu, kurš bija vērsts pret šausmīgiem darba
apstākļiem maiznīcās un par plašāko iedzīvotāju in-
terešu nodrošināšanu, lai to atceltu visdrīzākā laikā.
Viņi centās jau atcelt īres likumu. Tikai tad, kad
par to sacēlās lielāks sašutums iedzīvotājos, to no-
domu atmeta, bet projekts jau bija gatavs. Tāpēc
ir skaidrs, ka tagad mēs vismazāk varam valdībai
uzticēties, par to pat runa nevar būt, ka varētu ie-
domāties, ka mēs varētu dāvāt kādu uzticību Ulma-
ņa valdībai, kurā reprezentētas visas tās šķiras, ku-
ras cenšas iznīcināt katru darba apstākļu uzlaboša-
nu un īres cenu regulēšanu. Vairāk jau ari mums
nav to sociālo likumu, kā tikai 2—3, bet tos pašus
cenšas nepilnīgi izvest un tie nav attiecināti uz vi-
siem strādniekiem.

Tālākais jautājums un viens no svarīgākiem, par
kuru jārunā, apspriežot jautājumu par uzticību vai
neuzticību tagadējai valdībai, par balsošanu vai ne-
balsošanu par budžetu, tas ir iekšējās politikas jau-
tājums. Pie sīkumiem es negribētu pakavēties, pie
atsevišķiem resoriem varbūt nāksies runāt, bet uz-
stādot jautājumu, vai tagadējā valdība viņas sociālā
sastāvā ir spējīga radīt kādu politisku stabilitāti de-
mokrātiskajai Latvijas iekārtai, mums laikam nebūs
tālu jāmeklē atbilde. Mums jāatbild ar noteiktu nē.
Pierādījumu tam ir tūkstošiem. Vispirms no Berga
kunga frakcijas, no visa labā spārna, tāpat no zem-
nieku savienības atskan katru dienu runas par to,
ka šī demokrātiskā iekārta nekur neder. Vai ne-
dzirdējām mēs šodien, vai dažas dienas atpakaļ no
kādas avīzes, kura ari skaitās par tagadējās valdī-
bas oficiozu. un koalīcijas orgānu, «Latvijas Sarga",
kurš noteikti saka tā: «Neiedrošināties jūs vājināt
tagadējo valdību, tagadējo koalīciju, tad mēs aicinā-
sim, ja tas būs vajadzīgs, tagadējai valdībai neskatī-
ties ne uz ko, un neatdot varu." Ar vārdu sakot,
ar ārkārtējiem līdzekļiem grib nodibināt diktatūru.
Stabilu politiku tagadējā koalīcija nevar nodibināt,
un vai bez šādas politiskas stabilitātes ir iespējama
jebkura saimnieciskā dzīves attīstība, vai par visiem
šiem trīs, četri mēnešiem, kur Ulmaņa valdība pa-
stāv, ir kas darīts priekš saimnieciskās attīstības?
Te jāsaka, ka viņa pat pie labākās gribas nevar ne-
ko darīt, jo viņa padota tam teroram, kas nāk no
labā spārna un ar savām teiksmainām prasībām ne-
ļauj nodibināties politiskai stabilitātei, kuru te jūs
prasāt. Tam politiskam teroram kā gaišs piemērs
mūsu iekšējā politikā bija viens fakts. Tas ir An-
drieva Niedras atsvabināšana un promaizgādāšana
pēc iepriekš izstrādāta plāna. Redzat, kādu sašu-
tumu tas radīja, kādu saviļņojumu tas sacēla lautā.
Sakāt, vai pie tādiem apstākļiem, kur tādi akti at-
kārtojas, ir iespējama kāda politiska stabilitāte, par
kuru te runāja Klīves kungs, ka tāda esot vajadzī-
ga? Uz ko jūs gribat stabilizēt? Vai uz tiem, kuri
1919. gadā atradās otrpus frontes, kuri nebij vēl ie-
stājušies Latvijas valstī, vai uz tiem jūs gribat sta-
bilizēt Latvijas valsts demokrātisko iekārtu? Var-
būt ko citu jūs varat nostabilizēt, bet to, kas tautai
ir pieņemams, to iekārtu, kura ir vienīgā, kas var to
apmierināt un dot garantijas, ka nebūs pilsoņu karš,
bet būs miers un kārtība, to jūs nostabilizēt nevarat.
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Jus vienmēr rokaties zem mūsu Satversmes, zem
mušu pilsonisko brīvību likumiem un izlietosat jums
ar budžetu piešķirto uzticību, lai radītu jukas un
vestu tautu pretimpilsoņu karam. Tas ir tas no-
teiktais virziens, kāda ved Ulmaņa kunga valdība.
(Starpsauciens: «Pareizi!") Klīves kungs te runā-
ja sešas stundas un pārdomāti 6 reizes, tā tad vis-
maz reiz stunda iemeta savā runā, ka nevar būt
saimnieciska stabilitāte un nekāda saimniecība tur,
kur neesot politiskas stabilitātes valdībai, kur biežiesot valdības krizes. Es domāju, tas bij aiz zināmas
diplomātijas teikts un gribēts aplinkus ceļā pierādīt,
— no Dieva puses, netaisāt krizi, tad mēs ko izve-
dīsim un panāksim. Bet man liekas, ka no tagadē-jas valdības mes neko gaidīt nevaram. Un visiem,
kam ir acis vaļa un kas redz, uz ko ved šī Ulmaņavaldība, tiein ir_ jasakaskaidri un gaiši: Kamēr šīvaldība pastāvēs, iekšējā politikā nebūs ne miers,
ne_ saimnieciska attīstība, bus mūžīgs uztraukums,mūžīga plēšanas, jukas u. t. t. Un visiem, kas vē-
las^ izman tot, bus ceļš vaļa. Tie varēs rīkoties un
strādāt. Un saimnieciska politika, kuru grib šī val-
dība vest bus — apkraut ar jaunām nodokļu nastām
nemantīgas šķiras. Ja ņemam tādu jautājumu, kā
tiesiskas apziņasiesakņošanas valstī, tautā un sa-
biedrība, tad sakāt, vai var to sagaidīt no tādas val-
dības, kura izpalīdzīga ar saviem automobiļiem, sa-
viem resoriem, ar saviem ministriem Valsts Prezi-
dentam,kurš apžēlojis Andrievu Niedru? Kāda ap-
ziņapar tiesībām var rasties kura katra vienkārša
cilvēka smadzenes? Latvijā pastāv tiesas, kuras
tiesa politiskus noziedzniekus par kaut kādiem nie-
cīgiem pārkāpumiem ar smagiem sodiem, uz daudz
gadiem katorga, bet lielos, kuri uzskatāmi nevien
par vienkāršiem noziedzniekiem, bet plašāka stila
tautas un valsts nodevējiem, tos laiž vaļā. Kāda
tiesiska apziņa te var iesakņoties? Te kurš katrs
avantūrists un anarķists var nākt un teikt: jūs gai-
dījāt taisnību ? Paskatāties, ko dara ar Niedru!
Ko jus meklējat no tādas valdības taisnību? Kā
likteņa ironija, ka Andrieva Niedras_ atsvabināšanas
lieta neradās pa visam mušu augstākām valsts in-
stancēm neviena atbildīga persona. Kā nu tāds stā-
voklis var but, ka nav valstī neviena atbildīga per-
sona par tik svarīgiem darbiem, tas nav saprotams.
Kas nāca pec tam? Pēc tam mēs dzirdējām laik-
rakstos, ka iekšlietu ministrs ierosinājis saukt pie
tiesas atbildības tos, kas iedrošinājās protestēt un
runāt pret Andrieva Niedras atsvabināšanu. Kāpēc
ne? Saeimas vairākums nostājās uz tā viedokļa,ka
nav nekāds grēks izdarīts, bet «kristīgas mīlestības"
darbs. Kapec tad mūsu tiesa, kura sen jau ir stā-
vējusi par Andrievu Niedru savā vairākumā un vi-
sādi mēģinājusi viņu attaisnot, kāpēc viņai mūs
nevilki pie atbildības? Tāpēc mēs nevaram sagai-
dīt, ka _ tiesa nesodīs tos, kuri uzdrošinājušies pret
to runāt. _ Tas ir tāds fakts, pie kāda loģiski noved
tāda iekšējā politika, kādās sliedēs ir ievadīta taga-
dējā

^
Ulmaņa kunga valdība. Kādu iespaidu tas var

atstāt uz tautas tiesisko apziņu, tas ir pārāk skaidrs
katram, varbūt vienīgi tiem nē, kuri neko negrib
no_ visa zināt. Tāpēc nemaz nerunājot par to, kā
mūsu iekšējā politika tiek vesta, viņa ne mūžam nav
ta, kas var nest mums mieru, bet grib iet reakcionā-
ra virzienā_ atpakaļ, un katrā ziņā ir spējīga izsaukt
arvien lielāku tautas saviļņojumu, arvien lielākus
protestus, un dzīt valsti pretim pilsoņu karam.
Katram, ja viņš ari nav sociālists, bet ja viņš ir tikai
pilsonisks demokrāts, vajaga to saprast, un man lie-
kas, ka mums Saeimā rāsies pietiekošs daudzums
tādu, kas to sapratīs. Aiz visiem motiviem, kurus
es šeit pievedu par mūsu galvenākiem politikas jau-
tājumiem, valdībai, ja mēs dodam tai rokā budžetu,

I
Krājumā Saeimas Stcno^rafiskā ,,
birojā Rīgā, Saeimas laukuma.

rastos pilnīga_ rīcības brīvība. Viņa varētu rīkoties
i saimnieciska lauka, i Latvijas bankas politikā, par
kuru es, ka nespeciālists, negribu runāt Rūpniecī-bas atjaunošana, politiskos jautājumos, sociālā po-
litika, iekšēja politika, agrāra reformā, cik tālu viņa
vel nav galīgi nobeigta un ar visām savām, konsek-
vencēm izvesta,_ visur mes varam saskatīt tikai vis-
lielāko apdraudējumu priekš tā, kas līdz šim ir da-rīts, kas līdz šim ir virzīts uz priekšu; jo pēc sava
sociak sastāva šī valdība balstās uz tām šķirām,
uz tādam grupām, kas viņu spiež ne valstisko apzi-ņu nostiprināt bet to graut, lai ko ari te Klīves kungs
neruna. Tapec aiz visiem šiem motiviem var būt
tikai viens slēdziens: mēs nevaram šai val-
dībai davat ne mazākās uzticības.

Pēc tam mazliet gribētos piegriezties ari Klī-
ves kunga runai, kurš par savu uzdevumu šoreiz bij
stādījis runāt ne_ tikai par vietējiem apstākļiem, bet
pataisīja šo jautājumu par vispārējo jautājumustarp
kapitālismu un sociālismu. Nedomāju, ka budžeta
debates te šādus jautājumus pietiekoši plaši atrisi-
nās, bet reiz viņš no zemnieku savienības runātāja
šeit aizskarts, tad lai atļauts ari mums dažus vārdus
par to sacīt Man liekas, tas lieku reizi pastrīpo to
lielo paviršību, ar kādu Klīves kungs savā 6 stun-
das

^ gara runa centas noskaidrot visus apstākļus,
iesakot ar sociālo revolūciju un beidzot ar Bulduru
kazino, vedot tos sakara ar valsts budžetu. Vis-
pirms Klīves kungs, iekams viņš nebij atzinis, ka
Latvijas lietas ar mušu lauksaimniecību stāv tik
slikti un atrodas pilnīgi katastrofiskā stāvoklī, tai-
sīdams ekskursiju starptautiskā masštabā, atzina,
ka kapitālisms ir stiprs. Tā esot stipra un droša
iekārta. Velti sociāldemokrāti runājot par to, ka
kapitālisms vedot pretim sabrukumam, ka kapitā-
lisms vainīgs pie krizem. „Nē," viņš saka: «kapi-
tālisms iet savu ceļu, vai tas kādam patīk, vai ne-
patīk. Ko tad viņš izvirzīja kā galveno pierādīju-
mu? «Redzat," viņš sacīja: «visa pasaulē lielvalstis
ražo tikpat daudz un dažas nozares pat vairāk kāpirms kara, ka lauksaimniecībā, tā rūpniecībā un
visur." Ar to viņš gribēja teikt, ka kapitālistiskā
iekārta ir spējīga ļoti daudz ražot un tā tad nav ko
baidīties par to, ka viņa varētu sabrukt. Tas jau
ir pirmais, kas liecina par to, ar kādu politiķi mums
ir_ darīšana. Ja Klīves kungs būtu gribējis paintere-
sēties par šo jautājumu dziļāk un būtu iepazinies arto, ko saka sociālisti par šo lietu, par šo lielo ražo-
šanas iespēju kapitālistiska sabiedrībā, tad viņš būtu
redzējis, ka ta taisni ir kapitālistiskās iekārtas ne-
gatīva puse, ko uzsver sociālisti, ka šī iekārta ir
techniski diezgan augstu attīstīta ražošanas iekārta,
kasvar novest sabiedrību pie pārprodukcijas ražo-
šana, bet kas nevar novērst to, lai tanī pašā laikā,
kad tiek izlietots tik daudz enerģijas, visi būtu pa-ēduši, visiem būtu darbs un visi varētu nopirkt mi-
nētos ražojumus. Ta ir ta nelaime, sevišķi pēckaraapstākļos, un to mums mača ne tikai sociālisti, bet
ari visi pilsoniskie ekonomisti savu orgānu slejās.
Ko viņi saka? Viņi saka, ka tagadējā krize lielā
mēra ceļas no ta, ka plašākam tautas masām trūkst
pirkšanas spējas, ka tas nevar patērēt to, ko spēj
ražot rūpniecība. Tanī paša laikā, kad šī rūpniecība
ražo par daudz, kad preču ir par daudz, izceļas kri-
ze un preces nevar pārdot, tanī pašā laikā ir bez-
darbs, ir it ka pilnīgi lieki sabiedrības locekļi, ku-
rus neviens nevar uzturēt Uz šo vienu apstākli
Klīves kungs vel kaut ka garam ejot aizrādīja, ka
esot gan bezdarbs, kas esot viena ļauna parādība,
raksturīga pēckara apstākļiem, bet ari tas mazino-
ties, ta ka esot sagaidamas_pārgrozības uz labo pu-
si. Par šo jautajumu_ gribētu teikt tikai tik daudz,ka Klīves kungs, runādams par to, vai kapitālisms

5
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ir stipra vai nestipra iekārta, sevišķi izlaida no acīm
tās pazīmes un tos faktus, uz kuriem norāda sociā-
listi kā uz kapitālisma vājām pusēm. Viņš runāja,
ka visās valstīs tagad iestājoties stabilitāte. Lo-
karnas līgums esot liels solis uz priekšu, kas nove-
dīšot pie saimnieciskās tuvināšanās. Viņš aizmirst,

»ar ko šo stabilitāti nākas salīdzināt Viņu nākas sa-
līdzināt ar pasaules karu un kādreiz notiek ta, ka
runājot par tām sekām, kas no lielākas parādības ir
cēlušās, pavisam aizmirst paskatīties uz augšu un
ieraudzīt to galveno. No kam tad galu galā pasau-
les karš cēlies? Taču laikam šīs kapitālistiskas ie-
kārtas trūkumu dēļ un taisni to.apstākļu deļ,_ka mu-
šu kapitālistiskās ražošanas iekārta patiešām bija
tāda, ka varēja tik daudz produktu un preču sara-
žot, ka nevarēja vairs pārdot un ka bija jāmeklēcits
ceļš, jāmeklē jauni tirgi, kas savukārt noveda pie
sadursmēm, sacēla tautu pret tautu un ta izceļas
pasaules karš. Klīves kungs taisni šo apstākli

^
ka

kapitālistiskā iekārta varēja vairāk ražot neka ie-
spējams pārdot, izcēla kā pozitīvu, kaut gan tas bija
galvenais cēlonis pasaules karam, ka šī ražošana un
ražošanas organizācija tika izmantota kapitālistu
interesēs, viņi bij nosēdušies valdībā un teica:
«Mums ir tik daudz preču, ka varam jau apmierināt
visas tautas, mēs nodibināsim savus tirgus un kolo-
nijas." Bet otra valsts nāca un teica: «Mes gri-
bam dibināt savus tirgus un kolonijas." To Klīves
kungs nevarēja saprast. Bet tas taču vēl lieku reizi
pierāda, ka, pastāvot lielai ražošanas spējai, uznākot
jauniem- rūpniecības drudžiem, var nonākt pie jau-
niem konfliktiem viena valsts ar otru. Un patiesi
var teikt, ka tas, kas Lokarnā šķita ar lielam pulem
uzcelts, tas neilgi atpakaļ Žeņevā tika noārdīts un,
var teikt, diezgan pamatīgi noārdīts. Tautu Savie-
nība nebūt nav tāda organizācija, kura izšķir visus
konfliktus, bet tā atkarīga no kura katra iedomīga
valsts politiķa, kurš viņai aizšauj kāju priekšā. Mes
nevēlamies, ka tas tā būtu, bet ari neredzam, ka ka-
pitālistiskā iekārta varētu rast to iepriecinošo iz-
eju, ko Klīves kungs centās šeit meklēt Klīves
kungs atgriezās pie politiskās krizes jautājumiem.
Viņš nopriecājās, ka no vienas puses attīstās ražo-
šana, bet no otras puses bija spiests atzīmēt, ka ce-
ļas politiskas krizes un it kā to traucē. Te sakarība
ir ļoti reāla, ir ļoti labi redzama. Politiskās krizes
ceļas no tam, ka šī kapitālistiskā iekārta kļūst ar-
vienu drudžaināka un anarķistiskāka. Vai krizes
Vācijā necēlās, kad bija par izpildīšanas politiku jā-
izšķiras, vai piekāpties frančiem, vai iet uz jaunu
karu? Dažas partijas nosvērās uz to, ka vajadzīgs
pieteikt jaunukaru, radīja valdības krizi, otrreiz nā-
ca citas partijas, kuras atzina to par kļūdu un tā bija
otra krize. Tā tad tie paši nenokārtotie apstākļi un
attiecības, kuras pastāv starp kapitālistiskām^ val-
stīm, tās rada tās politiskās krizes. Lūk, tamdēļ
ceļas i tās politiskās, i tās kabineta krizes, tamdēļ
ka daudzas lietas nemaz nav izšķirtas un nokārto-
tas. Nav_ nokārtotas ari nodokļu lietas. Tāpat kā
mēs strīdamies par to, kur ņemt jaunus nodokļus un
kam uzlikt Francijā buržuāzija grib tāpat tos uz-
velt uz nemantīgo šķiru pleciem, bet negrib uzlikt
saimnieciski spējīgākām šķirām un te atkal ceļas
valdības krizes Francijā. Šīs krizes tikai raksturo
kapitālistisko saimniecisko iekārtu, izpauž viņas
raksturu un izpauž to, ka ari citi spēki, sociālistiskie
speķi, pretendē uz valsts varu. Te tos krizes cēlo-
ņus mes redzam un ja Klīves kungs saka, ka kapi-
tālistiska ražošana iet savu gaitu, tad patiešām ari
rodas tādi apstākļi, kuri citiem nepatīk, priekš ku-
riem ta ir nelaime. Tāpēc, ka rodas daudz tādu,
kam_ tas nepatīk, atkal rodas krizes aiz tiem pašiem
apstākļiem. Klīves kungs izlaida vienu apstākli no

acīm, ka tanī pat runā, kur runāja par lielo stabili-
tāti, aizmirsa pie kapitālistiskās iekārtas to, ko mēs
saucam par bruņošanos vai militārismu, ka ar pārak
lielu ražošanu vien tā nav izbeigušās. (A. Kļive no
vietas: «Bet kas notiek austrumos?") Mēsjau ne-
aizstāvam tos austrumus. Mēs uz to aizrādījumu,
ka kapitālistiskā iekārta ir spējīga daudz ražot, aiz-
rādām vēl uz otru parādību, ka kapitālistiskā iekārta
ir spējīga bruņoties. Taču nevajaga domāt tik nai-
vi, ka bruņošanās notiek tikai sporta dēļ. Taču ta
notiek priekš jauniem kariem. Ari priekš pasaules
kara likās, ka būtu nodibinājušās lielāka stabilitāte,
bet tad nāca tā lielā vētra — pasaules karš, un visa
tā stabilitāte bij pagalam. Tā tad nav ne mazākā
iemesla nākt un teikt: «Ko jūs, sociālisti, stāstāt, ka
kapitālistiskā iekārta iet pretim sabrukumam. Ta
nebūt tas nav. Tā iet pretim nostiprināšanai u. t t"
Bet ja mēs apskatām faktus., tad mēs redzam, ka ir
draudošas pazīmes, ka nāk neizbēgama krize, ka
nāk sabrukums, bezdarbs. Kā no šīs saimnieciskās
krizes tagadējā valdība varētu mūs izvest uz to nav
nekādas pazīmes. Pievest tādu statistiku, kā to da-
rīja Klīves kungs, ka pēc kara ir streiki bijuši, bet
tagad to ir mazāk un tas pierādot, ka kapitālistiska
iekārta nostabilizējas, nevar. Tas taču ir sapro-
tams, ka pa kara laiku viss bij iznīcis un izjaukts,
tad, saprotams, ka strādnieks, kurš gandrīz visu bij
pazaudējis, pēc tam uzstājās par savām tiesībām ar
streikiem, ar politiskiem streikiem un ja tagad tas
notiek retāk, tad tas vis neko nepierāda. Mēs re-
dzam, ka bezdarbnieku skaits nesamazinās Anglijā
— tik ļoti bagātā valstī bezdarbnieku ir VU miljons.
Šis skaits svārstāsbet nevar saskatīt tendenci uz
samazināšanos. Vācijā bezdarbnieku nesen nebija,
bet tagad ir pie l/» miljona un Vācija ir tāda valsts,
kurā ir visjaunākā un modernākā rūpniecība, kura
varētu ražot un daudz ražot. Bet vācu tautā nevar
nopirkt tik daudz. Uz Krieviju varētu izvest, bet
ari tur nav pirkšanas spēju pēckara laikā. Mēs pie-
dzīvojam tādu parādību, kā nesen lasījām avizē, ka
cukura raža esot tik laba, ka neatmaksājoties ražot,
jo cukura cenas nokritušas zem ražošanas pašiz-
maksas. Liekas, ja cukurs ir ļoti lēts un dažas ap-
rindas nevar iegādāties pietiekoši daudz cukura, tad
būtu dabīgi, ka to piedāvātu viņām, kuram nav ie-
spējams nopirkt. Bet vai tā to jautājumu izšķir ka-
pitālisti? Mēs nesen lasījām avizē, ka Amerikas
miljardieri taisās dažus kuģus ar cukuru nogremdēt
jūras dibenā, lai paceltu cukura cenas. Dažus ga-
dus atpakaļ jau tika veseli kuģi ar precēm nogremdē-
ti jūras dibenā, lai uzturētu preču cenas. Tā tad
redzat, no kapitālistiskā viedokļa tas nav nedabīgi.
Tas ir pareizi. Ja iziet ne no sabiedriskā viedokļa,
bet no privātīpašniekapeļņas viedokļa, tad viņam nav
no svara, vai tos ražojumus iedod patērētājam, bet
viņam no svara, vai viņam tos var samaksāt. Ja
nevar samaksāt, tad izdevīgāki nogremdēt jūras
dibenā, un to izdara. Tas raksturo kapitālistisko
iekārtu no sliktās puses un nevis no labās puses.
Ņemsim tagad savus tuvākos kaimiņus. Ko re-
dzam Polijā? No Polijas drusku vairāk kā miljonu
rūpniecības strādniekiem viena trešā daļa atrodas
pilnīgā bezdarbāun pārējie strādā tikai dažas die-
nas nedēļā, tā kā tur ir pilnīgs sabrukums. Un Klī-
ves kungs konstatē,_ka mums Latvijā ari nestāv la-
bi. Velti viņš meklē, ka valstij rāsies kādi mākslīgi
līdzekļi, kā lauksaimniecību atbalstīt, un ka rāsies
iespēja uzvelt kādas nastas pārējām šķirām un prē-
mijas dot rudzu ražotājiem. Tas ir plāksteris, lai
radītu, ka Klīves kungs aizstāv it kā lauksaimnieku
intereses, bet ka viņšar to faktiski līdzētu lauksaim-

. niecības dzīvei,_tas nav un nekad nebūs, jo tā lietu
saprotot, ejot tādu ceļu, mēs stāvētu uz ļoti šaubīga
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viedokļa un mēs varētu nonākt tur, kur Polija. Bet
ja mēs esam tādā stāvoklī, tad nākt ar tādām pa-
tētiskām runām par to, ka tas, kas mums te ir, ti-
kai pierāda to, ka privātais kapitālisms, ka privātā
rūpniecības attīstība ir uz pareizākā ceļa, ka viss
tas ir nesagraujams un nekritizējams, un ka sociāl-
demokrātijas iebildumi un kritika atsitas kā pret
mūri un no otras puses nākt un prasīt no valsts, tā
ir liela pretruna. Ja jums tas privātais kapitālisms
ir tik slavens, tad neprasāt līdzekļus no valsts, no
tām šķirām, kuras uztur no netiešiem līdzekļiem
valsts kasi, tad drīzāk dodat līdzekļus jūs. Bet, par
nožēlošanu, tas tā nav. Latvija rāda to piemēru, ka
ar to stabilitāti stāv ļoti vāji, un būtu liela nelaime,
ja mēs tā slavēdami kapitālistisko ražošanas ie-
kārtu, nonāktu Polijas stāvoklī. Tad gan mēs ne-
varētu atrast tos līdzekļus mūsu budžeta sabalansē-
šanai, kādi mums tagad ir. Tā tad vispār, taisot šīs
dažas piezīmes pie Klīves kunga garās runas, kur
viņš vairāk stundas par to izrunājās, es ar to gri-
bētu aprobežoties, jo man liekas, ka tādu jautājumu
apskatīšanai te nav īstā vieta, bet no pirmā pie-
skāriena mēs varam redzēt, ka Klīves kunga runā
neslēpjas nekādi pierādījumi, nekādi droši motivi.

Beidzot Klīves kungs savas runas beigās at-
rada par vajadzīgu minēt par saimniecības plānu.
Tas mums līdz šim it kā neesot bijis un nušo plā-
nu un sistēmu vajagot ievest. Vajadzētu sākt kār-
tot mūsu saimnieciskos sakarus ar Krieviju, vajaga
sākt meklēt tirdzniecības līgumus, vajaga sākt ko
darīt, vajaga izgudrot un atrast plānu. Man liekas,
ka vispār no šādiem sajukušiem ieskatiem, ar kā-
diem nāca Klīves kungs, ir pret sociālistiem, gan ari
ar savām receptēm un aprēķiniem par Latvijas sainv
niecību un viņas attīstību, ir briesmlgi _grūti izlobīt
kādu plānu. Viss līdz šim ir gājis pilnīgi bez plāna.
Tā ir viena no nelaimēm mūsu tagadējā iekārta, ka
ir grūti radīt kādu plānu, jo katrsstiprākais kapitā-
la ziņā var šos plānus izjaukt. Mēs būvējam plānus
uz to, ka dabūsim ārējos aizņēmumus, _ Bet viena
jaukā dienā mums var pasacīt, ka nebūs ārzemju
aizņēmuma un visam mūsu saimnieciskam plānam
var izjukt katri pamati. Tā mēs varam ari rūpnie-
cībā vienu otru mākslīgi celtu plānu uzmest, bet ja
nebūs pamatots un dibināts ieskats par to, kas mums
īsti jādara, no tā plāna nekas neiznāks. Izrunāša-
nās par plāniem mums jau sen ir bijusi, bet es vel
tagad neticu, ka mūsu pilsonība, sevišķi no tām ap-
rindām, no kurām nāk Klīves kungs, atradīs Latvi-
jai kādu saimniecisku plānu. Sociāldemokrāti šo
pozitivo plānu ir likuši priekšā jau no paša sakuma
un var to ari tagad atkārtot. Pie mūsu budžeta sa-
stādīšanas mēs noteikti uzstājāmies, ka mums, agri
vai vēlu, ir jāpiegriež lielāka vērība tiešiem nodo-
kļiem, apliekot to šķiru, kurai_ ir ienākumi no kapi-
tāliem un īpašumiem, jo balstīties uz netiešiem no-
dokļiem ilgi nevarēsim, tāpēc ka šie avoti ir ari reiz
izsmelti un vairāk smelt no tiem nevarēsim. Mūsu
taupības politiku, par kuru ir daudz runāts, vajaga
pielietot tur,.kur patiešām ar sekmēm ir iespējams
viņu izvest. Vajaga atsacīties no utopijas, ka mu-
šu valsts ir stipra ar savu militāro speķu. Vajaga
piegriezties pārliecībai, ka mūsu valsts var but
stipra ar savu pareizo saimniecisko politiku un viņas
attīstību, kura tagad mūs draud ievest tāda gultne,
kas kādreiz mūs var novest pie Polijas sabrukuma,
ja mēs tādiem plāniem klausītu. _ Tie būtu tie sva-
rīgākie norādījumi attiecībā uz mūsu ienākumiem un
izdevumiem, kurus mēs pie labākās gribas varētu
sākt realizēt. Savas saimnieciskās dzīves plāna ar
sekmēm mēs esam izveduši savu agrāro reformu,
nevis pēc tiem plāniem, ko mums ceļa priekša pil-
sonība, bet pēc tiem plāniem, kurus ierosināja so-

ciāldemokrāti. Nenoliedzot ari pilsonībai savus no-
pelnus, teikšu, ka ari viņai bij savi principi, savi ie-
skati, kas tur pa daļai izvesti, bet radikālisms un
pati agrārā revolūcija nebij pilsonības projektā.
Pilsonības smadzenes no sava privātā kapitālisma
viedokļa to nespēja aptvert, viņas enerģija to ne-
spēja izvest. Zīmējoties uz mūsu rūpniecības at-
tīstību, jāsaka, ka šis jautājums,kaut ari viņš ir savā
ziņā nokavēts, būtu stādāms vienā no pirmām vie-
tām. Mūsu pozitīvā programa iziet uz to, ka mums
jādara viss iespējamais tirgus atrašanai. Plašāko
iespējamību gūt mūsu rūpniecībai tirgu, mēs redzam
Krievijā. Mēs pilnīgi piekrītam Klīves kungam, ka
mums nebūs iespējams konkurēt ar Vakareiropas
attīstītām valstīm. Protams, mēs neņemamies ap-
galvot, ka dodoties uz Krieviju un meklējot tur tirgu
saviem rūpniecības ražojumiem, mēs atradīsim tur
vislielāko izdošanos un laimi. Nebūt nē. Bet tas ir
tas dabīgais ceļš, kas mums jāiet Citu ceļu atrast
nevaram. Ja nu paskatāmies, kāds ir šis ceļš, pa
kuru mums būtu jāiet, lai varētu panākt sacīto, tad
redzam, ka uz šī ceļa sabērti kaudžu kaudzēm da-
žādi mēsli un mēs tos nekādi nevaram dabūt nost,
lai tiktu daudzmaz uz priekšu. Viens no tiem
šķēršļiem, kas tagad traucē mūsu rūpniecības ceļu
uz Krieviju, ir mūsu patlaban neesošā, nekur nede-
rīgā ārlietu politika un mūsu saimnieciskā politika
vispār, kas visu laiku ir vadījušās no akla naida pret
komunistisko Krieviju un visu laiku izlaidusi no
acīm, ka te ir darīšana ar lielvalsti, ar kuru mums
jārēķinājas un būs jārēķinājas ari uz priekšu. Ja
mēs esam kaut ko nokavējuši, tad tikai var apsveikt
to, kā Klīves kungs teica, ka Bīlmaņa kungs un Rin-
golds Kalninga kungs esot ievēlēti kādā komisijā un
lai tie to lietu darot Es domāju, ka Nonāca kungs
gluži pareizi teica, ka mēs, kuriem nav nekādas no-
teikšanas par šīs valdības politiku, ņemot vērā to,
ka ne tikai veicina, bet jauc taisni saimniecisko sa-
karu atjaunošanu ar Krieviju, mēs neko neizdarīsim
pret valdošās partijas gribu. Bet valdība gan var
vairāk darīt, viņa var nokārtot mūsu muitas politi-
ku, viņa var meklēt saimnieciskus sakarus ar Balti-
jas valstim, lai mēs būtu lielāka saimnieciska vie-
nība, lai varētu izvest noteiktus saimnieciskus plā-
nus attiecībā pret Krieviju, protams, tikai draudzīgā
un saprašanās ceļā un nevis tā, kā tas nesen vēl pil-
soņu galvās spokojās, radīt bruņotu žogu kopā ar
Poliju un visām citām Baltijas valstīm, radīt tos
spēkus, lai ar stiķiem un lielgabaliem nodrošinātu
tautas patstāvību u. t t Es gribu norādīt uz Poli-
jas piemēru, ka tā, nostādamās uz tāda ceļa, kurai
ir nedibināti piegriezumi no Baltkrievijas un biju-
šiem Vācijas apgabaliem, ka tā domāja, ka viņas
spēks ir tikai militārismā un ziedoja tam ne tikai Vs
no sava budžeta, kā mēs to darām, bet pāri par pusi.
Tas Poliju noveda nevis pie valsts stipruma, bet gan
pie saimnieciska sabrukuma un es šaubospar to mi-
litāro spēku, kas Polijā varētu vēl būt pēc saimnie-
ciskā sabrukuma. Tāpēc man jāsaka, ka mēs šo
ceļu nedrīkstam iet Protams, ejot tādus ceļus mū-
su saimnieciskā politikā un agrarpolitikā, mums U
sevišķa uzmanība un vērība jāpiegriež iekšējai po-
litikai, jo tādā zemē„ kur tiek mesti izaicinājumi un
tauta tiek dzīta uz sadursmēm, uz pilsoņu karu, ne-
var būt saimnieciska attīstība un miers.

^
Jāsaka, ka

Ulmaņa valdība ir taisni radīta priekš tam, lai iz-
sauktu jukas un radītu sadursmes, lai ietu aplamus
ceļus mūsu saimnieciskā politikā, terorizētu iekšējo
politiku un tāpēc mēs aiz daudz un dažādiem moti-
viem un galu galā aiz tiem motiviem, ka mums ir
daudz citādāka politika, ka mēs varam likt priekšā
savu saimniecisko politiku, mēs šai valdībai ne-
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varam dāvāt nevienu drumstaliņu uzticības un tā-
pēc balsosim pret šo budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Sternam.

J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta
sapulce! Pie budžeta debatēm visilgāk līdz šim ir
pakavējies Klīves kungs, un pakavējies savā ziņa
daudzās vietās ar ļoti nepamatotiem datiem. No ta
redzams, ka Klīves kunga runa nav nopietni domā-
ta, bet atstāj iespaidu, ka Klīves runa ir bijusi ob-
strukcijas runa, ka mūsu valdības stāvoklis ir tāds,
kādā stāvoklī tanī pat laikā citās valstīs valdība
nemēdz būt, kur mums acumirklī trūkst vairākuma
mūsu valdībai, kur trūkst vairāk ministru, kas nozī-
mē aiziešanu visai valdībai, no kā mūsu ministru
prezidentam ari vajadzētu vilkt konsekvences un,
saprotams, atteikties. Bet mēs zinām to, ka Ulma-
ņa kungs vispāri paradis turēties līdz beidzamam un
tā ari šoreiz zemnieku savienība ir uzstādījusi savu
uzticības vīru, kas lai debates vilktu garumā un pa
to laiku, varbūt, valdība kaut kā paspēs sadabūt vai-
rākumu un atjaunos majoritāti, kas vajadzīga katrai
nopietnai valdībai, jo par nopietnu valdību saukt ta-
gadējo mēs nevaram, bet par diktatūru no vienas
partijas puses, jo gandrīz vai visi galvenākie mini-
stru posteņi ir zemnieku savienības rokās. Es paš-
reiz minēju, ka Klīves kungs rīkojies nepamatoti ar
skaitļiem un mēģināšu jums aizrādīt uz gadījumiem.
Klīves kungs sacīja, ka esot piešķirtas 114.000 jaun-
saimniecības. Šie dati ir nepareizi, jo līdz šim ir
piešķirti gan 114.000 dažādu objektu un starp tiem
objektiem ir dažādas rūpniecības iestādes, ir zivju
dīķi, ir dzirnavas, dažāda cita veida uzņēmumi, bet
es domāju, ka nevar rūpniecības iestādes skaitīt par
jaunsaimniecībām. Ja Klīves kungs bija atradis par
iespējamušos objektus pieskaitīt pie jaunsaimniecī-
bām un tādā veidā atradis 114.000 piešķirtu jaun-
saimniecību, tas vien jau pierāda, ka Klīves kunga
dati ir nepamatoti. Nepakavējoties vairāk pie
skaitļiem, jāaizrāda — Klīves kungs runāja kā zem-
nieku savienības priekšstāvis, bet zemnieku savie-
nības vairākums diezin vai ar viņa runu varēs būt
vienis pratis. Klīves kungs aizrādīja, ka no visām
lauksaimniecības nozarēm ienākumus esot devusi
vienīgi piensaimniecība. Un ja reiz nu ir tā, tad va-
jadzeia ari domāt, ka Klīves kungs padomās, lai šo
nozari tālāk veicinātu un attīstītu. Bet ko Klīves
kungs pasaka? Viņš pasaka, ka vajaga veicināt la-
bības ražošanu, noiet pat tik tālu, ka liek priekšā
labības ražotājiem izsniegt prēmijas, lai Latvijā vai-
rāk ražotu labību, noiet pat tik tālu, ka atzīst, ka
labības raža var būt ārkārtīgi neienesīga, ka tā ir
zemkopjiem-ražotājiem nesusi lielus zaudējumus, bet
lai tos aizsargātu, tad ievedamā labība ir aplieka-
ma ar muitu, lai to_ lauksaimnieku, kas ir tālu pakaļ
palicis laika prasībām, kas neprot piemēroties saim-
nieciskam stāvoklim, lai mākslīgi viņa dzīvību uz-
turētu. No vienas puses valdība.izdod solidas su-
mas lauksaimnieku agronomiskai palīdzībai, tā iz-
suta_ agronomus, kas apbraukā visas Latvijas malas,
aģitē par piensaimniecību, izdod lielas sumas kop-
pienotavu ierīkošanai untanī pašā laikā Klīves kungs
nak un pasaka — šo jūsu labo pasākumu vajaga
likvidēt, vajaga aizliegt ievest ārzemju labību, t. i.
uzlikt uz to lielu muitu. Saprotams, ja uzliek lielu
muitu, hdz ar to neienāks labība no ārzemēm un pati
piensaimniecība ir jālikvidē. Es nezinu, vai lielāku
nepratu diezin vai kāds zemnieku savienības priekš-
stāvis varēs izsacīt. Ja mēs reiz atsaucamies uz
Dāniju, tad caur ko viņa tika turīga? Caur to, ka
spēja izmantot agrāko Krieviju, ieveda no turienes
eļļas raušus un labību, pārvērta tos sviestā un gaļā
un aizveda tad uz Angliju. Par to ari pie mums ir

runāts un aizrādīts, bet tagad Latvijas zemkopjiem
to grib liegt Ja ienāk lēta labība, tad mēs redzam,
ka to sāk izmantot, barot cūkas, barot lopus, jo ga-
ļas produktu cenas ir augstas, bet Klīves kungs pa-
saka, ka mēs nedrīkstam tā darīt. Mēs nedrīkstam
tagad jēlvielas ievest no ārzemēm, pārstrādāt un
pārstrādātos produktus izvest uz ārzemēm. Pietu-
roties pie Klīves padoma, varētu sacīt, ka visa La-
tvijapārverstos par lauksaimniecības kapsētu, katra
dzīvākā vēsma tiktu nopūsta un būtu tikai iznīkšana.
Būtu, varbūt, citi iemesli, uz kuriem varētu aizrā-
dīt — kur nonāksim kara gadījumā, ja nebūs pašiem
sava maize? Es domāju, ka maizi arvien vieglāk
dabūt no ārzemēm nekā gaļu, un ganības ļoti viegli
pārvērst par labām druvām. Tāpat, ja mums būs
Ieta labībaL tad nebūs vajadzīgs tik augstas algas
maksāt strādniekiem, ierēdņiem u. t t. Šis priekš-
likums neiztur nekādas kritikas. Nav pirmo reizi,
kad zemnieku savienība uzstājas nevis par lauk-
saimnieka aizstāvi, bet taisni strādā viņiem pretim.
Viņai tuvākas bijušas un ari tagad ir tirgotāju inte-
reses. Ari šoreiz Klīves kungs runāja kā tirgotāju
priekšstāvis. Pieejot tuvāki pie mūsu budžeta, jā-
saka — kāda ir mūsu valdība, tāds ari budžets.
Budžeta pamatāir likta andele, t i. balsu pirkšana
visplašākos apmēros. Pie katras ministrijas budžeta
spīd tas cauri. Paskatāties finansu minstrijas bu-
džetu, tur izglītības pabalstos organizācijām 20. pa-
ragrāfa jus redzat, ka visiem mūsu provinces teāt-
riem kopā ir doti 80.000 latu, turpretim 3 minoritā-
te teātri saņem: žīdu — 30.000, vācu — 30.000 un
krievu — 30.000 latu, pie kam žīdu teatrs acumirklī
nemaz nav nodibinājies, bet viņam jau piešķirti
30,000 latu, tas tāpēc, ka mūsu valdībai — Dubina
kungam tas patīk. Viņš saka: «Ja jūs nedosat
mums tos 30.000 latus, mēs par valdību nebalsosim
un bus valdības krize." Un ko tad darīt? Ulmaņa
kungs ieradis par katru cenu valdīt, par katru cenu
turēties pie valdības, tā kā nekas neatliek, kā 30.000
latus dot. Tad paskatīsimies tālāk pie mūsu amat-
niecības skolām. Tur ari Dubina kungs bija ļoti
ieinteresēts un nāca ar prasību priekš žīdu amatnie-
cības skolām Daugavpilī, Liepājā un Rīgā atvēlēt
50.000 jātus, bet bija daži iebildumi, viņš mazliet ap-
kaunejas, paņēma zīmuli, aprēķināja un prasīja kā
beidzamo 18.700 latus. Saprotama lieta, ja grib, lai
Dubins balso, viņa prasība ir jāpilda un ari šoreiz
koalīcijas partijas nobalsoja. Arto Dubina kungs
neapmierinājās un griezās pie Hana kunga, lai ari
viņš prasa priekš sevis, bet redzams, ka liāna kun-
gam nebij tik daudz dūšas prasīt. Tad Dubina kungs
prasīja priekš vacu_ amatniecības skolām Daugav-
pilī, Rīga un Liepājā 18.500 latus. Uz manu jautā-
jumu, cik tad Daugavpilī ir vāciešu, tika atbildēts
no_ Dubina kunga: tā nav jūsu daļa._ Es domāju,
mes visi zinām, cik Daugavpilī ir vāciešu, ka tur
diezin, vai varēs dažus desmitus vācu skolnieku
saskaitīt, kas ir īsti vācieši Daugavpilī. Bet, sapro-
tama lieta, ja zināmais kukulis netiks dots, tad val-
dības atbalstīšana netiks turpināta. Tālāk, pārejam
pie zemkopības ministrijas. Zemkopji pastāvīgi sū-
dzas, ka viņi netiek atbalstīti. Bet ja saņemam tās
sumas, kas tiek jzdotas lauksaimniecības pabalstiem,
tad jāsaka, ka tas ir ļoti solidas; bet jāpiezīmē gan,
ka mušu lauksaimnieki paši maz ko saņem. Paska-
tāties, cik mums ir lauksaimniecības biedrību, caur
kuram izdala agronomisko palīdzību. Viņu ir ļoti
daudz! Mes redzam, ka vienā pilsētā uz vienas
ielas ir atvērts viens agronomiskās pašpalīdzības
birojs, uz otras ielas tāds pat agronomiskais birojs.
Neskatoties uz to, ka varētu kādu likvidēt, tiek at-
vērti vel jauni. Nupat budžeta komisijā nāca Bļod-
nieks un sacīja, ka viņš nodibinājis jaunsaimniecību
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veicināšanas biedrību un prasa 10.000 latu pabalsta.
Biedrība vel pat nav reģistrēta. Esot tikai vārds
izdomāts un priekš viņas budžeta komisijas vairā-
kums bez iebilduma deva tos 10.000 latus. Tāpat
tas noticis talak ar krievu biedrībām, kur tāpat krie-vu skolām, kuras pat nav dibinātas, ir doti 10.000
lati. Tad neesošai krievu biedrības agronomiskaipalīdzībai paredzēti 10.000 lati. Tā mums tie 10.000
lati ripo tik viegli! Bet kas no visa tā ir nācis pa-šiem zemkopjiem? Loti niecīga daļa, jo pašu biroju
uzturēšana paņem lauvas daļu. Tāpēc, ja mēs šeit
paskatāmies tuvāki, tad redzam, ka ar valsts līdze-kļiemnotiek, rupji sakot, andele, andele, lai stutētu
tagadējo valdību un stutētu viņu par katru cenu, ne-
skatoties uz to, ka tagadējā valdībā sēž lielākais
vairums ta saucamo zemnieku un jaunzemnieku un
ka viņiem taisni priekš zemniekiem vajadzētu turēt
acis vaļa. Bet te zemnieki tiek piemirsti un līdzekļi
tek izlietoti dažādiem birojiem un uzņēmumiem.
Cik nopietni skatās koalīcijas partijas uz budžetu,
redzams no ta, ka 2. lasījumā budžets gāja ilgāku
laiku un mes viņu budžeta komisijā pieņēmām ar ne-
lielu iztrūkumu, par kādiem 25.000 latiem, bet pie 3.
lasījuma, kur 1 no _ pilsoniskiem deputātiem vairsnebija un viņa vieta bija nācis cits, mēs panācām
gandrīz 4 miljoni latu lielu iztrūkumu. Tad dažās
minūtes šo pašu budžetu atkal sabalansēja. Šeit ir
redzams, ka viens cilvēks kādreiz spēlē lielu lomu.
Ko tas rada? Tas rada, ka mēs esam par daudz
tālu no nopietnas valsts politikas. Lielākā daļā no
mums asinīs guļ vel tas priekškara krāj-aizdevu ka-
ses gars, kur veda dažādas nesaudzīgas cīņas, lai
tikai ietiktu par kases vai bankas direktoru un pē-
cāk saviem rokas puišiem, kas iebalsojuši, dotu lī-
dzekļus namu celšanai. _ Mūsu pilsoniskais vairā-
kums, kas pastāvīgi deve sevi par Latvijas cēlējiem,
viņas'īstiem stutēm un vadoņiem, nav ticis ne par
soli talak. Viņi visi ir tie paši priekškara kases vīri.
Man šķiet, no šiem kungiem mēs tik ātri nesagaidī-
sim, ka viņi atteiksies no savām agrākām parašām.
Par to varētu runāt ļoti daudz, bet es domāju, ka
mums nav vajadzīgas šīs garas runas. Ievērojot to,
ka _musu_ budžets sastādīts kā kukuļu budžets un ka
tanī paša laika mums šis budžets jāuztic tādai val-dībai, kas visu laiku ir vedusi dažādas andeles, tai
valdībai, kuras laikraksti nak un saka, ka acumirkli
par valdības krizi nav ko runāt, jo mums ir brīvas
trīs ministru vietas un viena bankas padomes lo-
cekļa vieta — ta tad 4 svarīgas vietas — un par šīm
vietām var dabūt balsu, cik vajadzīgs — tā tad re-
dzams, ka šī valdība nedomā_ par nopietnu valsts
darbu, par ministriem, kas būtu šā vārda cienīgi,
bet par ministriem, kas balsotu tikai portfeļu dēļ,
lai gan izradās, ka acumirklī tagadējā valdība ir no-
nākusi tāda stāvoklī, ka balsis nevar pirkt pat par
ministru vietām — mēs neatrodam par iespējamu
atvēlēt šādai valdībai nevienu grasi un tāpēc sociāl-
demokrāti mazinieki ir spiesti balsot pret pāreju uz
budžeta lasīšanu pa pantiem.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans; Vārdu lūdz
deputāts Trasuns. Vārds deputātam Trasunam.

J. Trasuns (Latgales darba partija): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šogad budžeta debates iesā-
kas ar plašam ekskursijām par vispārējo saimnie-? cisko stāvokli. Klīves kungs noturēja pat veselu
obstrukcijas runu, pakavēdamies ne tikai pie Latvi-
jas apstākļiem, bet pievezdams dažādus datus no
malu malām. Neuzkavēšu jūsu laiku tik ilgi, un tu-
rēšos vairakpie mušu budžeta, jo domāju, ka taga-
dēja situācija visvairāk no svara noskaidrot Latvi-
jas saimniecisko stāvokli. Bet pirms kā pāriet pie
budžeta sumu iztirzāšanas, es tomēr pāris vārdos
gribu apstāties vispār! pie mūsu saimnieciskā stā-

vokļa novērtēšanas. Klīves kungs savā plašā runā
bija atzīmējis tādus pārsteigumus, ka par visiem
šiem laikiem lauksaimnieki ir zaudējuši veselus
39.000.000 latu. Šis konstatējums, es negribu šeit
runāt par šīs sumas_ pareizību, varbūt, ka viņa ir
zināma mēra pārspīlēta, tāpat, ka daža laba suma,
ko Klīves kungs šeit pieveda — tomēr šis konstatē-
jums ir ļoti raksturīgs un tamdēļ taisni no viņa es
gribu iesākt savu runu. Man vispirms jājautā, kur
tad šī suma yareja_ palikt,_ kas viņu paņēma un kas
ir tie, kas tāda kārta būtu iedzīvojušies uz zem-
nieku rēķina? Vakar tika pacelts _ jautājums ari no
otras puses un ļoti sīki tika aizrādīts no sociālde-
mokrātu puses uz to, ka strādnieki tāpat cieš. Kā
zemnieku, ta strādnieku oficiālie priekšstāvji tā tad
aizrāda uz grūto stāvokli. Kas tad pie tā ir vai-
nīgs ? Patiesību sakot, kā vienam, tā otram, kā zem-
niekam, ta strādniekam šinī ziņā ir taisnība. Stā-
voklis patiesi ir grūts, mūsu tauta vēl nav sasnie-
gusi to zelšanas stāvokli, ka varētu lepoties ar savu
materialolabklajību, ko cieš, stipri cieš, kā strād-
niecība, ta ari plašas zemniecības masas. Neskato-
ties uz to, tomēr jāsaka, ka pa visiem šiem gadiem
ir ļoti daudz vērtības saražotas un ļoti daudz vēr-
tības staigājušas no vienām rokām otrās. Un ja
šodien tika pacelts jautājums par to, vai tagadējā
sistema.vispar tagadējais saimniekošanas veids un
līdzšinēja politika jr bijusi pareiza un ja te Klīves
kungs centas pierādīt, ka tā uz visas līnijas patie-
šam ir bijusi pareiza,_ un ka to jāturpina uz priekšu,
tad man jāsaka, ka šāds apgalvojums, kaut ari viņš
bija taisīts personīgi un nevis lielākās koalīcijas
frakcijas vārda, ir ļoti pārsteidzošs un katrā ziņā
pretim runājošs faktiskiem dzīves apstākļiem. Pa-
visam pretēji Klīves kunga apgalvojumam mums ir
bijuši ļoti daudzi trūkumi līdzšinējā saimnieciskā
dzīve un uz toes esmu spiests aizrādīt un apstāties
tuvāki. Ja mušu zemnieki visu to būtu saņēmuši
un paturējuši savās rokās, ko viņi saražo, tad viņi
tiešam būtu tikuši pie labklājības. Vispār, ja katrs
cilvēks, kas sūri, grūti strādā un pelna savu dienišķu
maizi, saņemtu visus sava darba augļus, kas viņam
pienākas, tad viņš varētu iztikt un ļoti labi varētu
iztikt. Mūsu tauta nav slinka tauta, latvieši ir ļoti
sparīga un strādīga tauta, bet nelaime ir tā, ka pie
mušu tagadējas saimniekošanas sistēmas rodas ele-
ments, kas krejumuno tautas ražas saņem savās
rokas, un tamdēļ, luk, vietā tas konstatējums, ar
kuru nāca te zemnieku savienības liders, bet kas
savukārt stipri raksturo, un bēdīgi raksturo, kā pie
mums ta politika tiek vesta un kādā saimnieciskā
stāvokli mes pašlaik _ atrodamies. Ja šī tendence
turpināsies ari turpmāk, ja tāda tautas izmantošana
turpināsies neaprobežoti, tad mūžīgi cietīs kā strād-
nieki, ta zemnieki, cietīs visi tie, kas ar savu darbu
pelna savu maizi. Kas to tautas ražojumu, to krē-
jumu jeb virspeļņu saņem? To saņem starpnieki,
kuru sakuma pie valsts dibināšanas bija mazāk, bet
kas ar katru gadu ir vairojušies un beidzamā laikā
ir sasnieguši neciešamu skaitu. Lūk, to starpnieku
iespaids visa mušu valsts saimnieciskā dzīvē ir bijis
tik ārkārtīgi liels, ka ne tikai tās sumas, par kurām
minēja Klīve, bet vel daudz vairāk aizgāja zemnie-
kam secen, strādniekam secen un visiem tiem ga-
ram, kas ar savu darbu maizi pelna. Tie, kas iz-
mantoja mušu grūtos saimnieciskos laikus, tie ir sa-
rāvuši miljonus, tie ir nepelnīti saņēmuši tautas ra-
žojumus. Un šinī ziņa zemnieku savienība, kā ofi-
ciāla Latvijas zemniecības priekšstave, kas pastā-vīgi lepojas un mūžīgi runa par to, ka mēs, lūk,
esam vienīgie zemniecības priekšstāvji un visas tās
prasības, kasiziet no mums, to prasa Latvijas zeme,viņa ir pirmā kārta vainīga par tiem zaudējumiem,
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kas nodarīti zemniekiem. Klīves kungs ļoti spa-
rīgi uzmetās par vienīgo zemniecības aizstāvi, bet
tās ir tukšas skaņas. (Saucieni pa kreisi: «Lieku-
lība!") Tās ir tukšas skaņas tādēļ, ka zemnieku
savienības liderus pašus lielā mērā jāpieskaita pie
tiem starpniekiem caur savām organizācijām, kas
saņem no tautas lauvas-daļu, nepelnītu lauvas daļu
un ieliek savās kabatās, atstājot tautu tukšā. Es
gribētu aizrādīt, ka tāda politika vispāri nav vese-
līga politika. Bet šo neveselīgo politikuvēl vairāk
veicina tā bāze, uz kuras dibinājās tagadējā Ulmaņa
valdība. Tagadējā valdošā koalīcija vel vairāk
stiprina visādu starpnieku iespaidu, kas var novest
pie ļoti bēdīgiem rezultātiem.

Bīlmaņa kungs savā runā aizrādīja, ka pie mums
starpnieku politika stiprā mēra tiek pabalstīta no
dažādiem valsts orgāniem. Tas ir pareizi. Man
gan jāsaka, ka pavisam atteikties no starpnieku kre-
ditēšanas, pavisam domāt, ka mēs varam ievest jau-
nu saimniecisku sistēmu, nenākas. Latvija nebūs
tā, kas visu saimniecisko dzīvi pārveidos, kas _vares
lielus jauninājumus ievest. Latvijai vajaga rēķinā-
ties ar vispārējo saimniecisko konjunktūru un ar
visām tām metodēm, kas ir jau līdz šjm tikušas pie-
lietotas. Lielas pārgrozības tā tad grūti izvest. Bet
vienu gan mēs varam prasīt, lai to pašu sistēmu, kas
tagad ir, nostādītu uz godīgiem un taisnīgiem pama-
tiem, lai laupīšanas ceļā nesaņemtu lauvas daļu tie,
kas to ražu nepelna un ap to, kungi, visa lieta gro-
zās. Līdz šim stāvoklis nav_ bijis visai spīdošs un
šinī ziņā atliek daudz ko vēlēties. Ja šogad ir pa-
celts jautājums ari par Latvijas bankas politiku, tad
tas bij pilnīgi vietā, jo tur saplūst vjsi valsts līdzekļi
un viņa ir galvenā līdzekļu izdalītāja. Kad krediti
tiek doti tieši ražotājiem, ja tie aiziet ražošanas pa-
celšanai, tad tā ir veselīga politika un te atliek tikai
vēlēties, lai šādi līdzekļi tiktu vēl vairāk novietoti
un ka tie līdzekļi tiktu vēl pastiprināti. Bet ja šos
līdzekļus izmanto caur dažādiem starpniekiem un
tikai pēc tam, kad tie jau saņēmuši zināmu daļu,
tikai pēc tam līdzekļi aiziet pie ražotāja, tā politika
nav pareiza un neiet uz mūsu saimnieciskās dzīves
nostiprināšanu. Latvijas bankas politika, jāsaka,
līdz šim bija lielā mērā noskaņota starpnieku labā
un tikai pateicoties tam, ka mazākumā esošie ne-
atkarīgie demokrātijas priekšstāvji pacēla savu
balsi un noteiktāki uzstājās pret tādu virzienu, viens
otrs kumoss starpniekiem tika aprauts un stāvoklis
tika labots. Vispārīgi starpnieku iespaids vēl ir ļoti
liels un tas rada nevēlamas parādības mūsu saim-
nieciskā dzīvē. Kad savā laikā pacēla jautājumu
Latvijasbankas padomē, un man pašam bij tas gods
aizstāvēt, lai augstākā procenta normu pazeminātu
no 15 uz 12, lai padarītu ražotājam kreditu lētāku
un pieietamāku, kas, bez šaubām, būtu nācis par
svētību visai mūsu zemei, tad šis jautājums izsauca
tikai pretestību un pēc lielām runāšanām vairākuma
padomē nedabūja un palika līdzšinējā stāvoklī. Vi-
sas privāto banku aprindas sacēla traci, ka nu būs
slikti, nevarēs vairs pastāvēt. Tā šis jautājums at-
kal apgūlās uz nenoteiktu laiku. Man jāsaka, ka
tiešām viena otra maza kasīte, kura ir nodibinājušās,
neturēdama nekādu saimniecisku aizmuguri, ar tādu
lēmumu būtu izputējusi. Pastāvētu tikai solidi starp-
nieki, bet nevis uz urrā radītas starpnieku organi-
zācijas, kuras turpina tikai ar valsts līdzekļiem savu
eksistenci. Līdz šim ļoti daudz nodibinājās tādu
banku, par kurām ļoti stipri jāšaubās, vai viņas turp-
māk varēs eksistēt. Viņas, protams, pirmās uztrau-
cās1 kad šo jautājumupacēla bankas padomē. Priekš
viņam tas bija dzīves jautājums, jo viņas no starp-

. nieku procentēm saņem un atalgo savus direktorus,
darbiniekus un izmaksā tantjemas. Lūk, te bija

vieta, kur zemniecības priekšstāvji varēja panākt
to, ko prasa Latvijas zeme. Bet tas nenotika. La-
tvijas bankai bija iespēja regulēt procentus, jo viņa
ir galvenā visu privātu banku kreditētajā. Ja viņa
būtu stingri skatījušās uz atsevišķām privātām ban-
kām, lai procentu norma netiktu pārsniegta, tad vi-
siem tiem cilvēkiem, kuri maksā augstus procentus
par kreditu, stāvoklis būtu ārkārtīgi atvieglots un
viņi varētu labāk eksistēt. Lielākā daļa kredīt-
iestāžu dabū līdzekļus no Latvijas bankas. Ja La-
tvijas banka piedraudētu viņām ar kredita atraušanu,
tad viņu eksistence būtu apdraudēta, tā kā viņas būtu
spiestas padoties visiem Latvijas bankas norādīju-
miem un lēmumiem. Bet vajadzīgais lēmums netika
pieņemts, starpnieku intereses bija ievērotas pirmā
kārtā. Lūk, tādā stāvoklī atrodas visa mūsu saim-
nieciskā dzīve. Ja tagad uzstājas par šī stāvokļa
pastiprināšanu un atkal pastiprināšanu un ja valdo-
šās partijas liders ir pret katru reformu, motivējot,
ka tās izsauks valstī sabrukumu, tad nepaliek ne-
kādu cerību, ka stāvoklis labosies. Strādniekam un
zemniekam joprojām lauvas daļu no viņa ražas pa-
ņems un viņš netiks uz kājām, bet tanī pašā laikā
būs vīri, kas iedzīvosies lielos namos un kapitālos,
kas īsā laikā nostiprināsies un stabilizēsies. Pro-
tama lieta, ka ar to valstij tiek darīts lāča pakalpo-
jums — tas izsauks rūgtumu un galu galā novedīs
pie vispārēja sabrukuma. Es pie šī jautājuma ap-
stājos tikai garām ejot, pie viņa iztirzāšanas varētu
daudz vairāk pakavēties un daudz motivu pievest,
ka stāvoklis būtu jāgroza visā mūsu valsts saimnie-
ciskā politikā. Bet par to es tagad neesmu nodo-
mājis sīkāki runāt. Es gribu tuvāk apstāties pie paša
budžeta kā tāda.

Ir ticis uzstādīts jautājums, vai mums ir kredita
inflācija, ko aprādīja finansu ministrs, jeb viņas nav,
kā norādīja finansu ministra liders, Klīves kungs.
Man jāsaka, ka tāda kredita, kāds līdz šim pie mums
bija, t i. zemniecībai nepieietama un nelietderīga
kredita inflācija ir patiešām notikusi; dažām orga-
nizācijām ir doti tik plaši krediti, kas pavisam ne-
saskan ar viņu kredītspējām un kuri tamdēļ netiek
lietderīgi izlietoti. Mākslīgi pie mums ir saražots
tik daudz vekseļu, ka tie staigā no rokas rokā un
kā apgrozības līdzeklis tie zaudē savu nozīmi, jo tos
neviens vairs neņem nopietni un caur to saimnie-
ciskā krize tikai padziļinājās. Šinī ziņā kredita in-
flācija ir jāuzskata par notikušu faktu. Ja mums ari
turpmāk pastāvēs tikpat dārgs kredits kā līdz šim,
tad mūsu ražotājam būs līdzēts ļoti maz. Katrā ziņā
viņa saimniecisko stāvokli tuvākā nākotnē būs grūti
uzlabot. Ja līdz šim izsniegtais kredits būtu nonā-
cis zemnieku ražotāju rokās tieši, tad par to varētu
priecāties. Bet, es saku, līdz šim zemniecība va-
rēja daudz maz normāli rēķināties tikai ar to kre-
ditu, kuru viņai izsniedza zemes banka. Zemes
bankas kredits vienīgi bij iespējams un pieietams
viņai. Visi ciji kredita veidi bija tik dārgi, ka zem-
nieks tikai grūtā brīdī bija spiests griezties pie tiem
un tos izmantot. Par tirdzniecību jāsaka pavisam
pretējais, ka tirdzniecība kreditu ļoti plašā mērā ir
izmantojusi. Viņa to izmantojusi pārpilnīgi un caur
to pie mums ir radies mākslīgs saimniecisks stā-
voklis. Mūsu pirkšanas spējas ir mākslīgi saceltas
un caur to mūsu imports bij pavairots tik daudz, ka
mēs paši viņu nespējām sagremot. Katra saimnie-
ciska organizācija, kura tirgojās piemērām ar tām
pašām māsiņām vai ari ar kādām citām lietiņām,
saka gultin gulties uz zemnieka: «lūdzu, ņem preci
par velti, paraksti tik vekselīti un tas ir vis." Orga-
nizācijas no galvenās_ kredītiestādes bija pārkreditē-
tas un viņas centās tālāk zemniekus pierunāt. Dažu
labu reizi zemnieks atturētos no šī kredita, bet, ce-
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rādams dabūt par velti un tikai vēlāk samaksāt, viņš
ielīda lielos parādos. Vismaz es zinu par Latgali
un citiem apvidiem, ka tur zemnieki neapzi-
nīgi iekļuvuši parādos, kas viņu stāvokli
padara ārkārtīgi grūtu un pat neiespējamu.
Viņi, tā sakot, vieglprātīgi tika ievilkti pa-
rādos _ caur to, ka tirgotāji bij pārkreditēti. un
tie bažās ar savām precēm virsū zemniekiem:
«ņem par velti, paraksti tikai papīrīti". Bet pēc 3
vai 6 mēnešiem šis papīrītis atrodas jaupristava ro-
kas, kas apraksta un izpārdod beidzamo gotiņu.
Šinī ziņa pie mums notikušas lielas un nevēlamas
parādības saimnieciskā dzīvē. Te ir jārunā par
kredita inflāciju, par tādu organizāciju pārkreditē-
šanu, kas neprot kārtīgi kreditu izlietot un nemaz
nevairo mušu ražošanas spējas un ražošanas pacel-
šanu. Šinī ziņā ir pilnīgi pareizs tas pārskats, kas
ir nācis no finansu ministra puses, un lai ari cik to
centās apgāzt viņa liders, viņa slēdzieni tomēr šo-
reiz, ir jāsaka, bij stipri aplami.

Pārejot pie budžeta, vispirms gribu analizēt
vienu jautājumu un apstāties pie tā no Latgales ap-
gabala viedokļa. Latgales jautājums jau sen nav pa-
celts, bet še tam atkal ir vieta. Es esmu spiests to
pacelt tamdēļ, ka visi tie trūkumi, kas vispār parā-
dījušies mūsu valsts dzīvē, Latgales saimnieciskā
laukā manāmi simtkārt stiprāk, manāmi stiprāk tā-
pēc, ka Latgale jau no veciem laikiem atrodas grū-
tākos saimnieciskos apstākļos un vispārējā attīstībā
nav gājusi tā uz priekšu, kā pārējā Latvija. Tagad
stiprākie cenšas viņu izmantot vēl vairāk, un nevis
pretimnākšanu, bet dažu brīd veselu neiecietību
sastopam, kad runa paceļas par Latgales vajadzī-
bām. Katru reizi, kad dažādām vajadzībām atvēl
dažādus pabalstus, dažādus līdzekļus, kad simtiem
dažādas organizācijas saņem valsts pabalstus un
dzīvo un pastāv uz valsts rēķina, algojot ne tikai
savus priekšniekus, bet ari citus savus darbiniekus,
mēs esam spiesti pacelt ari Latgales vajadzības.
Es domāju, ka ir pēdējais laiks parādīt mazliet dzī-
vību ari Latgales lietās. Bet mums katru reizi pa-
saka: «Ko jūs maksājat? Jūs jau tikai prasāt no
valsts kases!" Šo jautājumu es gribētu noskaidrot
un reiz par visām reizēm pateikt, ka ja nebūtu Lat-
gales ar vienu trešo daļu no Latvijas iedzīvotājiem,
tad Latvija tāda, kāda tā patreiz pastāv, nemaz ne-
eksistētu. Nevar taču teikt, ka tie 500.000 cilvēku,
kas dzīvo Latgalē, dzīvo tikai uz valsts kakla, neko
neražo, tikai plēš un ņem un viņiem nav nekādu tie-
sību. Tā šo jautājumu nevar nostādīt. Es to sa-
prastu vēl, ja mūsu līdzekļi sanāktu tiešo nodokļu
kārtā. Tad varētu teikt, ka nu Rīga ir lepna, Rīga
ir bagāta, Rīga dod līdzekļus, Rīga tos ari izlieto.
Bet stāvoklis tāds nav. Ja jūs, kungi, paskatīsiet un
analizēsiet mūsu nodokļus, mūsu ienākumus, tad jūs
redzēsiet, ka tiešie nodokļi sastāda ļoti niecīgu pro-
centu, tikai apmērām 7%, kamēr visi pārējie valsts
ienākumi rodas no netiešiem nodokļiem. Visvairāk
tos samaksā tās aprindas, kas patērē dažādas pre-
ces, samaksādamas par tām augstas cenas un lielus
muitas nodokļus. Tā tad mēs redzamāka visplašā-
kās tautas masas, Latgales tautu ieskaitot, dod val-
stij galvenos resursus. Latgale bez tam ir galvenā
linu ražotāja, viņa dod pusi no visa linu kvantuma.
Tas jums ari ir jāņem vērā. Tad jamēs salīdzinām
vispār to darba spēku, kas plūst no Latgales uz pā-
rējo Latviju, uz Kurzemi un Vidzemi, kur tas ražo
un palīdz vērtības uzkrāt visiem baltiešu zemkop-
jiem, ja mēs apsveram, cik tas spēka dod visai La-
tvijas valstij, tad ir skaidrs, ka jūs nevarat atmest
uz Latgali ar roku un teikt: «Jums nekas nenākas,
jo jūs mums nekā nedodat." Ja mēs tagad apstāja-
mies pie budžeta, tad jāsaka, ka ari šogad — ne-

skatoties uz to, ka pa šiem gadiem ir jau notikuši
lieli labojumi un ka ari tie, kas līdz šim bija stūr-
galvīgi un neiecietīgi pret visām Latgales vajadzī-
bām, atzīst jau par nepieciešamu izrādīt Latgalei
zināmu pretimnākšanu — tomēr Latgale vēl nesa-
ņem to daļu, kas viņai pienākas pēc taisnības. Šinī
ziņā cieš viss Latgales apgabals un uz Latgales rē-
ķina lielā mērā dzīvo visa pārējā Latvija. Budžeta
izlietošanā Latgalei ir pielīdzināmas ari citas Latvi-
jas nomales. Ja mēs paskatāmies, kā līdz šim visi
valsts pabalsti tika izlietoti, tad vai tas būtu kultū-
ras fondā vai citā iestādē, visur ir redzams viens un
tas pats, ka pirmām kārtām līdzekļus saņem Rīga
un Rīgai tuvākie apvidi, bet Latgale un citas Latvi-
jas nomales stipri cieš no līdzekļu trūkuma, vai tas
nu būtu attiecībā uz kultureliem jautājumiem, vai
attiecībā uz agronomisko palīdzību, vai uz citiem
pabalstiem. Cieš šie apgabali lielā mērā, kaut gan
mūsu valsts nav tik liela, lai varētu ciest tādu šķi-
rošanu, padarot vienu vietu par Ukraini, otru par
Sibīriju un pielaižot tādas dažādības pabalstu pie-
šķiršanā. To mēs nedrīkstam atzīt par pareizu jau
tāpēc vien, ka vecās vēsturiskās plaisas un dažādī-
bas ir jāiznīcina aiz plašiem politiskiem motiviem.
Galvenam kārtām šī dažādība jāiznīcina aiz taisnī-
bas principa, jo mēs taču nevaram mazāko un tum-
šāko tautas daļu vēl tālāk sviest atpakaļ un dot
iespēju attīstīties vienīgi turīgākiem apvidiem. Līdz
šim gan mūsu saimnieciskā dzīvē, ari budžeta su-
mās, tas stipri manāms. Ja mēs ņemam mūsu bu-
džetu, tad jāsaka, ka vienīgi izglītības ministrijas
budžets ir ievērojis daudz maz Latgales vajadzības.
(A. Ķlīve no vietas: «Latgales skolas uztur valsts!")
Jā, pareizi, Klīves kungs, tas tā ir, bet ļoti žēl, ka
Jūs nebijāt tad klāt, kad es ar Jums te drusku pole-
mizēju par vispārējo saimniecisko stāvokli, tad Jūs
būtu sapratuši, ko es gribu. Klīves kungs te aiz-
rāda uz skolām. Tā ir viņu parastā taktika. Jūs
izķerat vienu jautājumu un sakāt: «Ko tad jūs vai-
rāk gribat? Vai mēs jums kādu skolu neesam de-
vuši, vai nevariet tāpēc par mums balsot un neska-
tīties uz mūsu aizmuguri tālāk?" Tāda politika, kas
bāzējas uz vienu skolu, nav nekāds aizrādījums.
{A. Ķlīve no vietas: «Visu gadu jums skolotājus
algo!") Ja mēs ieskatāmies tuvāk izglītības mini-
strijas budžetā, tad jākonstatē patiešām, ka skolu
būves ir iesāktas. Bet kāpēc? Tāpēc, ka mēs ne-
atlaidīgi par to esam uzstājušies. Un tomēr, neska-
toties uz visu to, vēl minoritatu skolas patlaban Lat-
galē ir nostādītas labāki nekā latviešu skolas. (Sau-
cieni pa labi: «Tāpat kā Rīgā!") Nerunājot par visu
izglītības ministrijas budžetu tuvāki, jāsaka, ka no
visiem līdzekļiem Latgales apgabals nesaņem vēl
to, ko viņam pienākas saņemt. (Saucieni pa labi:
«Saņem vēl vairāk!") Un ja mēs varam atzīt, ka
pie izglītības ministrijas budžeta Latgales jautājums
vēl kaut cik pavirzījies uz priekšu, tad tā ir viena
vieta, kur drusciņ bija jums jānāk palīgā, ko jūs paši
atzināt. Tas ir viens panākums, kas šeit ar atzi-
nību jākonstatē. Tāpat jākonstatē, ka no tiem lie-
liem pabalstiem, kuri ietilpa zemkopības ministrijas
budžetā un kas sākumā aizgāja viss uz pārējo La-
tviju, tagad aiziet uz Latgali puslīdz pieņēmīgā ap-
mērā. Bet, Klīves kungs, tie nav visi līdzekļi, kas
budžetā dažām vajadzībām paredzēti. Es pie paša
budžeta apstāšos drusciņ vēlāk, kā tas uzbūvēts un
kam tie līdzekļi paredzēti, kādām organizācijām, kas
tur stāv aizmugurē. Budžetā līdzekļi paredzēti dau-
dzām tādām vajadzībām, kas uz Latgali pavisam
neaiziet jo Latgale tos vienkārši nevar izmantot,
bet visi ienākuma līdzekļi taču sastādās no visiem
nodokļu maksātājiem, un šeit vienlīdzīgā mērā mak-
sā nodokļus kā kurzemnieki un vidzemnieki, tāpat
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ari latgalieši. Tā, lūk, ir tā netaisnība. Latgalie-
šiem ir tiesības prasīt no katra posteņa sev pienā-
cīgo daļu, bet tas_ viņiem vēl nav dots,„, Turpmāk
mums jācenšasstāvokli uzlabot, mums jācenšaspa-
nākt tādu stāvokli, ka nebūtu plaisas starp atsevi-
šķiem apgabaliem un lai nevarētu runāt, ja nonākam
līdz Aiviekstei, ka aiz viņas sākas kāda sveša zeme
un ka tikai Kurzemē un Vidzemē ir īstā Latvija.
Tas ir tāds sāpīgs jautājums, kurš jāatrisina neka-
vējoši. Te jānāk pareizai saimnieciskai politikai,
kas dotu iespēju saimnieciskai dzīvei attīstīties ari
Latgales apvidū. Bet pirms mēs sākam savu dzīvi
attīstīt, mums vispirms jālikvidē tās nenormalības,
kādas atrodas Latgalē. Te daži iepriekšējie runā-
tāji minēja Latgales sādžu sadalīšanu viensētās.
Man jāsaka, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sāpīgs, bet
viņš līdz šim netika tādā mērā virzīts uz priekšu,
kā tas būtu vēlams. Visa sādžu sadalīšanas lieta
ir stiprā mērā bremzēta, nerunājot par citām grūtī-
bām, kas ar to ceļas (starpsaucieni). Es gribu tikai
konstatēt faktisko stāvokli. Vai tad man nav pie-
nākums interesēties par šo lietu? (Starpsaucieni.)
Redzat, ja man rokā būtu tāda vara, kā Jums, Klī-
ves kungs, tad es neprasītu, kā vajaga rīkoties, bet
pašreiz sādžu jautājums ir ārkārtīgi sāpīgs. Pārējā
Latvijā mērnieki tiek nodarbināti pat pie galīgas
zemju izmērīšanas, koroborēšanas u. t. t, bet pie
mums vēl nav izvesti pirmie mērīšanas darbi. Pat
tur, kur izgājušā gadā sādža ir nodegusi un vēlas
ar steigu izdalīšanu viensētā, pat tur centrs nav
spējīgs izvest mērīšanas darbus. Bet ar to vien
nepietiek, ar mērīšanu vien nevar saimniecisko dzīvi
pārveidot, ir vajadzīgi līdzekļi, lai sādžas varētu iz-
iet viensētās un lai uz šīm viensētām varētu izbūvēt
mājiņas. Jūs zināt, kā mums stāv ar mežu mate-
riālu. Meži sen izcirsti un pārdoti un tagad jārod
līdzekļi, lai būvmateriālus dabūtu. Šinī ziņā nav ne-
kas plānveidīgs un noteikts darīts, kas varētu šo
stāvokli labot Apskatot zemes bankas pārskatu,
kura ir vienīgā iestāde, kuras kreditu vairāk izlie-
toja ari latgalieši, jo viņiem ir iespēja zemes bankas
īstermiņa kreditus izlietot, mēs redzam, ka no ze-
mes bankas kredītiem 1925. gadā uz Latgali ir aiz-
gājuši tikai 14,5%. Visa pārējā suma aizgājusi uz
pārējo Latviju, nerunājot par visiem iepriekšējiem
gadiem, kad zemes banka apkalpoja tikai pārējo
Latviju. Bet ja mēs apskatām tās vajadzības,kādas
uz vietām ir, tad jāsaka, ka Latgalē tās ir 20-kārtīgi
lielākas. Tur ne tikai jaunsaimniecībasbūvējas, bet
notiek vesela agrārā revolūcija, jo visas sādžas iziet
viensētās. Tur līdzekļi ir vajadzīgi tiešām
radošam darbam. Bez tam latgaliešiem nākas sa-
durties ar dažādiem citiem šķēršļiem, kas stāv dar-
bam ceļā. Līdz šim zemes banka un zemkopības re-
sors nav centušies tos šķēršļus novērst Dažādas
formajitates viņiem stāv priekšā, kad sādžas iziet
viensētas. Cilvēki netiek pie kredita, viņi staigā no
Poncija uz Pilātu. Tas jānovērš, lai mēs varētu
vismaz tiešā kārtā latgaliešiem parādīt pretimnāk-
šanu un tiešā kārtā gādāt par Latgales dzīves uz-
plaukšanu. Ari par citiem jautājumiem, zīmējoties
uz Latgali, mums katrā ziņā jādomā vairāk. Izglī-
tības lietas Latgalē jānostāda un jāpiegriežLatgalei
lielāka vērība, nekā viens otrs to iedomājas. Iedo-
mājaties_ Latgales politisko stāvokli, viņas ģeogrā-
fisko stāvokli un etnogrāfisko sastāvu. Iedomāja-
ties, ar ko viņa stāv robežās, tad jūs redzēsat, cik
nopietna vērība jāpiegriež šim apgabalam no tīri
valstiska viedokļa. Kad mēs aprādām, runājam ar
vienu _vai otru — visi piekrīt, bet kad nāk praksē,
tad kādu kumosu nosviež un ar to lieta beidzas.
Par piemēru satiksmes resorā. Jaunlatgales apriņ-
ķis stratēģiskā ziņā jānostāda tā, lai tur būtu labi

satiksmes ceļi, ka varētu pārbraukt un pārvest ka-
raspēku vai ko tamlīdzīgu. Praksē par to neviens
negādā. Tās sumas, kuras izdotas satiksmes reso-
ram, izgāja lielā mērā dažādu šoseju izbūvei no Rī-
gas līdz Jūrmalai un no Rīgas līdz Jelgavai. Lat-
galē kādus pāris kilometrus uzbūvēja un ar to pie-
tiek. Te, pārējā Latvijā, tiek apmierināti uz visas
līnijas, bet tur nekā. Vai tas ir pareizi? Tas no
mums netiek prasīts tāpēc, ka mums būtu kādas
separātisma tieksmes, bet faktiskais stāvoklis prasa,
lai mēs par to runātu. Gadu no gada jūs dzirdat
šis debates. Bet, kungi, šīs debates nerims,
neskatoties uz to, ka vecais klaudzinātājs par šīm
lietām miris, jo katrā ziņā rāsies cits, kas par tām
runas, jo tauta spiež par to runāt. Tālāk. Valsts
nodrošina bezdarbniekus. Darba ministrija visu to
lietu izved, reģistrē Rīgā kuru katru, kuram kādas
pāris dienas vai nedēļas trūkst darba. Bet Latga-
les zemnieku būdiņās, kuriem ir 3 desetinas zemes,
uz kuriem ir 12 ģimenes locekļi, ko tie dara ziemā?
Tie dzīvo pusbadā, bet par tiem neviens negādā un
neviens pabalstus tiem neizsniedz. Viņi ir pietie-
koši pieklājīgi, viņiem trūkst tās uzbāzības, ko uz-
rāda citi, un viņi paliek bešā. Valsts tā nedrīkst
skatīties un tik nelietderīgi līdzekļus šķiest nedrīkst,
bet vajaga no valstiskā stāvokļa šīs vajadzības ap-
gaismot un ievērot, kur šīs vajadzības ir lielākas.
Bet es saku, ka šīs lietas ir attiecināmas ne tikai
uz Latgali, par tām jārunā ari attiecībā uz citām
nomalēm. Ari Kurzemes nomales ir neciešamā stā-
voklī. Šogad pie tagadējās koalīcijas, kur, tā sakot,
aiz diedziņa vajadzēja kabināt vairākumu, ir dotas
plašas sumas tādām organizācijām, kuras pašas pat
neprasīja_ līdzekļus. Tās visas sumas tiks izlietotas
šeit, Rīgā. Tā ir nepareiza politika, tā nav stabila
politika un viņa nepaliks nekad stabila, kad pati
koalīcija ies tādus ceļus. Tālāk es gribu runāt pie
budžeta, atsājot pie malas pagaidām šo politisko
jautājumu, un apskatīt, kā mēs to stabilitāti panāk-
sim, kad mēs reāli skatīsimies dzīvei acīs. Līdz
šim tas nav. Pagājušā gadā budžets pēc finansu
ministrijas konstatējuma, kas noticis beidzamā bu-
džeta komisijas sēdē, tiks sabalansēts ar 3 miljoni
latu lielu deficita. Šogad pēc visa skrūvējuma fak-
tiski projektējamais budžets tika sabalansēts ar 3V2
miljonu lielu deficītu. Bet tas vēl nav viss. Mums
nak jautājums par algām un te atkal lieta grozās
ap 13 miljoniem latu. Par visu to saka, kā arvien,
gan jau valsts panesīs un viss būs labi. Man liekas,
ka tik vieglprātīgi mēs nevarētu skatīties. Es brī-
nos, ka taisni tā elementa valdīšanas laikā, kurš
vistuvāk stāv pie zemniekiem, kas vismaz vārdos
runā, ka viņš aizstāv zemniekus un izsaka zemnieku
noskaņotībupret dažādu lieku līdzekļu izlietošanu,
katanī laikā, kad šis elements ir pie vārda, ir sa-
stādītsJāds budžets. Es gribētu teikt, ka tik nesta-
bils stāvoklis, kāds valda pie tagadējās koalīcijas,
nekad nav bijis. Tikai pirmos Latvijas gados, kad
stāvoklis bij kritisks, tas bij nestabilāks, Pēc tam
vienmēr ir bijis atlikums budžetā. Tagad mēs jau
sakām saimniekot ar deficitu. Protams, pie tādas
bāzes, kad notiek līdzekļu izandelēšana, kad par
katru balsi ir jāsamaksā ar ministra krēslu un ari ar
plašiem līdzekļiem, tādos apstākļos, protams, bu-
džets mūžīgi sasniegs tādus apjomus un normas, ka
mes neredzēsim ne gala, ne malas. Runāt te par
kaut kādiem principiem nav iemesla, jo te nekāda
principa nav. Ja Klīves kungs šogad atkārto to
pašu runu, ko pagājušo gadu. tad jāsaka, pirmām
kārtam viņam pašam vajadzēja uzstādīt principus.
Ja viņš ar sava Ulmaņa diktatūru var panākt to, ka
Logins vaj kāds cits deputāts taisni dreb viņa priek-
ša, tad kapec tad, kad viņam jārunā par saimnieci-
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skās stabilitātes nodibināšanu un kad viņš ir pie
valsts varas, viņš to nevar panākt. Viņš saka, ka
Saeima ir vainīga. Protama lieta viss no Saeimas
izriet, viss atkarājas no Saeimas vairākuma. Bet

; viņam taču vajadzēja gādāt par to. Bet kas tagad
notiek. Kad debates iesakās un kad es kāpu katedrī,
tad augsta nama bija tukši krēsli. Par to laiku ta-
gadējas koalīcijas stutētajiem vajadzēja citas kombi-
nācijas taisīt un par budžetu viņām pavisam galva
nesāp. Ir taču smieklīgi patiesi turēties uz vienas
balss un sacīt, ka koalīcija ir droša un valdība vis-
pār ir stabila. Vai tad šis stāvoklis ir drošs? Ap-
stājoties pie acumirklīgā politiskā stāvokļa, mēs
varam but dažādās domās par to aktu, par kuru nu-
pat tika iesniegta interpelacija. Labais spārns un
zemnieku savienība atzina, ka akts ir pareizs un ne-
cēla nekādu protestu. Tagad turpretim aiz zinā-
mam kombinācijām zemnieku savienība taisa jokus
un saka, ja sociāldemokrāti ir ierosinājuši pret

, Valsts Prezidenta kompāniju, tad, varbūt, ari mēs
parakstīsim to ierosinājumu. Lai iet tā lieta, sak,
kaut uz izputēšanu — ja jau es neesmu pie varas,
tad lai netiek nekam. Tā ir Ulmaņa raksturīgākā
pazīme. Bet vai tā ir nopietna valsts politika? Vai
te var runāt par kaut kādiem saimnieciskiem uzska-
tiem, par zināmu noteiktu viedokli saimnieciskos
jautājumos? Man jāsaka, ka visa tā trūkst. Savā
laika Berga kungs «Latvī" rakstīja par korupciju.
Briesmīgi asus vārdus viņš lietoja tad, kad valdībā
bij abi Trasuni._ Bet tagad? Tagad viņam mute
ciet, kaut gan jāsaka, korupcija nekad nebija izple-
tušās tik plaši, kā taisni tagadējās valdības laikā.
Un es brīnos, ka šie nacionālisti atzīst par iespējamu
visu, kas tiek darīts, atzīst par sedzamu visu, kas
ir noticis ar Dubina svētību. Tagadējais budžets
bez pārspīlējuma jāsaka lielā mērā sastādīts zem
Dubina diktāta. Bij gadījums, kur pat Latvijas
valsts virspavēlniekam vajadzēja celt savu roku uz
Dubina iegribas pamata. Tas izklausās anekdotiski,
tomēr ir fakts. Es negribu būt liels antizemits un
teikt, ka mums ar minoritātēm nav jāielaižas nekā-
dās darīšanās, bet man jāteic, ka tā, kā tagad no-
tiek un kādā veidā tas notiek, nevar tālāk iet. Ta-
gad koalīcijas vīriem viena valoda: «Vai balsosi?"
— atbild: «Balsošu, bet dod man to un to." Vai
tā ir tīra lieta? Visa šī lieta ir notikusi uz sīkas
tirgošanāspamatiem. Pirmām kārtām tas atsaucas
uz valsts budžetu. Pārējie koalicionari, protams,
ari nekautrēsies un nu mēs redzam sekas. Es ne-
piekrītu budžeta komisijas viedoklim, kura ar vieglu
roku paaugstināja ienākumus no spirta monopola
par pusmiljona latu, no mežu monopola par veselu
miljonu latu, no muitām ari zināmu sumu un pateica,
ka nu budžets sabalansēts. Mūsu meži jau tā iz-
cirsti, jau pagājušā gadā ieņēmumu postenis neat-
taisnojas. Šogad visi resori aizrāda, ka meži nevar
vairāk dot. Vai tāda budžeta sabalansēšana var
mūs vest pie stabilitātes? Vai tas var vest pie no-
pietni pārdomāta saimnieciskā plāna? Pirmām un
galvenam kārtām vaina meklējama vadošās grupās,
kas ir pirmām kārtām atbildīgas par valsts politiku.
Viņas ir stājušās pie valsts stūres un viņām jāzin,
uz kurieni iet valsts kuģis. Ja viņas godīgā veidā
nevar izvest savu politiku, tad viņām godīgi jāpasa-
ka, ka viņas nevar vairs tālāk valdīt, lai nāk cita
valdība. Bet te aiz matiem tiek vilkts, lai tur vai
kas būtu, par katru cenu. vajaga turēties pie varas.
Tas zināms rada nestabilitāti un sarežģījumus visā
mūsu saimnieciskā dzīvē. Visi tie eksperimenti, kas
pēdējā laikā notikuši, varbūt bija labi domāti, jo Ul-
maņa kungam dažreiz ir laba griba un stingrs
raksturs izvest cauri kādu lietu, bet jāsaka, ka ar
diegiem nav aršana. Viņam bija aršana ar diegiem
un tāpēc tas nevarēja panākt to, ko bija vajadzīgs .

(Slēgta pīkst. 9

panākt Es nevaru izprast, kā cilvēks, kas ļoti labi
ir mācījies no līdzšinējiem piedzīvojumiem, nevar iz-
prast, ka ar diegiem nav aršana. (Ķ. Ulmaņa starp-
sauciens.) Es, Ulmaņa kungs, runāju par Jūsu saim-
niecisko stabilitāti, par kuru te runāja Jūsu frakci-
jas līdera kungs un aprādu, ka taisni pie Jums
meklējama galvenā vaina, kādēļ mums nav vajadzī-
gās stabilitātes saimnieciskā dzīvē un tāpēc paš-
reizējo saimniecisko stāvokli nevar turpināt. Es
šinī ziņā negribu Jums personīgi taisīt pārmetumus.
Es uzskatu, ka zemnieku savienībā Jūs esat viens
no nedaudziem, kas gribētu, varbūt, to lietu labi iz-
darīt, bet tie līdzekļi, kādus Jūs pielietojat ne tik vien
politiskā, bet ari saimnieciskā laukā, tie līdzekļi ir
ačgārni. Nekad Jūs negribat rēķināties ar lietderī-
giem un nopietniem opozīcijas aizrādījumiem, bet
stūrgalvīgi turaties pie saviem uzskatiem tālāk, kas
savukārt arvien noved pie sliktiem panākumiem.
Runājot par mūsu saimniecisko stāvokli, kā ari par
mūsu budžetu, man vēlreiz jāpastrīpo, ka budžets ir
sabalansēts ar lielu deficītu. Pagājušā gadā ari ar
deficītu tika sabalansēts. Kā pie tādiem apstākļiem
nopietns cilvēks var turēties pie varas? (Sauciens
pa labi.) Es biju vienīgais budžeta komisijā, kas
galīgā veidā nobalsoja pret šo budžetu, bet papra-
sāt saviem lideriem, kas sēž budžeta komisijā, ko
tie darīja? Viņi teica: «Nu, labi, sabalansēsim to
budžetu, gan jau tad tie līdzekļi, kaut kā, varbūt, ra-
dīsies." Man jāsaka, ka tik vieglprātīga skatīšanās
uz mūsu saimniecisko dzīvi var aizvest Latviju ga-
līgā purvā un par to pirmā kārtā atbildīga zemnieku
savienība. Jūs gan varētu valdīt, ja jums būtu bijusi
noteikta bāze, bet tās jums pavisam nav. Tāpēc ne-
vajaga blamēt pašiem seviun visu valsts varu. Kungi,
mums priekšā stāv ierēdņu jautājums. Ierēdņiem ir
morāliskas prasības uz to, lai viņu stāvoklis tiktu
atvieglināts, sevišķi vēl tad, kad paaugstinājumus
dabūja augstākie ierēdņi. Bet, izejot no pašreizējā
valsts saimnieciskā stāvokļa, mēs nedrīkstam to da-
rīt tamdēļ, ka vesela virkne citu neatliekamu vaja-
dzību budžetā vēl nav apmierinātas un ja tagad at-
kal atvēlēsim tik lielas sumas ierēdniecībai, veselus
13 miljonus latu, kā to projektē sociālās likumdošanas
komisija, tad varētu aizrādīt, ka par to naudu mās
varētu Latgalē pavisam jaunu zemi radīt. Par šo
naudu viss Latgales atjaunošanas darbs varētu mil-
zīgiem soļiem pavirzīties uz priekšu, bet ar šīs su-
masatvēlēšanu ierēdņu algām nekas netiks panākts.
Pagājuša gadā no budžeta komisijas bija atvēlēti lī-
dzekļi kategoriju nolīdzināšanai un ierēdņu algas
uzlabošanai, bet uzlabotas tika augstākās kategori-
jas. Tas izsauca tikai rūgtumu un pat politisku pār-
orientēšanos uz kreiso pusi. Tas 'bija aplams
solis par labu dažiem desmitiem vai simtiem ie-
rēdņu, bet tas, labā spārna kungi, ari bija jūsu so-
lis,_ jūsu saimnieciskā, stabilā politika. Šogad ir vēl
grūtāks stāvoklis. Budžets ir galīgi saskrūvēts un
nevarēs sevi attaisnot. Beigu beigās ir vēl otra lie-
ta, kā rokās atrodas budžeta izpildīšana, vai ar taga-
dējo koalīcijas bāzi šis budžets var tikt labots vai
ne. Man jāliecina, ka tie vīri, kuru rokās šis bu-
džets nāks. tagad piedalās pie valdības atbalstīšanas
un tie te skatās uz valsts kasi, lai tikai ņemtu, bet
ne ražotu un radītu. Par katru cenu turoties pie
varas, bez noteiktas bāzes, un noteikta plāna, bu-
džeta izpildīšana pie tagadējās valdības aizies pil-
nīgus aplamus ceļus, pilnīgi ačgārnus ceļus. Tamdēļ
mana frakcija nevar_ balsot par šo budžetu un ceru,
ka ari Saeimas vairākums par to šoreiz nebalsos.

Priekšsēdētāļs P. Kalniņš: Vēlā laika dēļ pre-
zidijs liek priekša šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Nākošā sēde piektdien 23. aprilī pīkst 10 norīta. Šīs dienas sēde slēgta.

.30 vakarā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumi. No ministru kabineta
ienācis raksts, kurā tas lūdz Saeimu izsniegt atpakaļ
likumprojektu par valsts aizsardzības līdzekļu iegā-
di, kurš iesniegts Saeimai 1925. gada 1. decembrī.
Savā laikā šis likumprojekts nodots budžeta un kara
hetu komisiju apspriešanai. Abas šīs komisijas pie-
krīt likumprojekta atpakaļatdošanai valdībai. Iebil-
dumu no augstā nama puses nav? Likumprojekts
atdots atpakaļ valdībai. Līdz ar to pirmais dienas
kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
valsts budžets. Referents Augusts Kalniņš.
Turpinājās vispārējas debates. Vārds deputātam
Bļodniekam.

A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Valsts saimnie-
cisko stāvokli un visu plašo iedzīvotāju interešu vie-
dokli neizteic tikai budžets vien, bet daudzi citi ele-
menti. Pie stabilas valsts saimnieciskās politikas
pieder sabalansēts budžets, izdevīga, vai aktiva tirdz-
nieciskā bilance, pareiza muitas tarifa politika, iz-
kopta nodokļu sistēma un vispārējais valsts poli-
tiskais stāvoklis. Tā tad if jārunā par ikvienu no
šīm sastāvdaļām, un sevišķi šinī gadījumā par valsts
budžeta skicējumu. Tā tad, lai pareizi un vispusīgi
apsvērtu valsts saimniecisko stāvokli, tad šie bla-
kus elementi, kuri ir ļoti bieži noteicošie, nevar pa-
likt neiztirzāti. Uz viņiem tad ari gribu galvenā
kārtā vispārējos vilcienos norādīt. Vispirms uz po-
litisko, ja tā var izteikties, uz tīrās politikas iespaidu

.uz budžetu. Šeit galvenā kārtā jāatzīmē tas nesta-
bilais stāvoklis, kāds pēdējos gadus novērojams
Latvijā un šis nestabilais izpildu orgāna — valdības
stāvoklis, gan nevar neatstāt nelabvēlīgu iespaidu
uz valsts budžetu un uz visu mūsu saimniecisko dzī-
vi. No šī varētu izsacīt vēlēšanos, ka būtu nepie-
ciešama valdība ar noteiktu platformu un seju —
stipra un stabila valdība, kura varētu noturēties, ja
ne visus 3 gadus, tad mazākais vienu vai vairākus
gadus no vietas pie valsts stūres. Stabila valdība
jo liela mēra padarītu noteiktu mūsu valsts un līdz
ar to visu mušu saimniecisko politiku. No šī vie-
dokļa, sociāldemokrātu kungi, es pavisam būtu ar
mieru šīs stabilās politikas labā, ka nodibinātos krei-
sa valdība, bet tāda gadījumā lai viņa būtu tik stipra,
ka viņa varētu valdīt vairākus gadus no vietas. Ja
jus būtu noteiktu platformu un deklarāciju solījuši,

es nešaubos, ka jūs censtos pēc viņas izpildīšanas
un ari tas Latvijai nāktu par lielu svētību, es to'ne-
maz negribu liegt Bet galvenais, kas ir nepiecie-
šams, lai būtu valdība, vai kreisā vai labā, vai ari
no centra sastādīta, bet lai viņa būtu tāda, kura var
stabili un kārtīgi sekot tās deklarācijas un tās plat-
formas izpildīšanai, kuru viņa sola. Tagad bieži
gadās tā, ka valdības deklarācijas neuzklausa diez-
gan nopietni un tam ir ari savi dibināti iemesli. Šīs
deklarācijas pa lielai tiesai netiek un nevar tikt pil-
dītas, jo nevar prasīt no valdībām, kuras ir pie stū-
res tikai dažus mēnešus, šo deklarāciju pildīšanu.
Un tas pēc mana uzskata ir visļaunākais, ka mums
Latvijā nav stabila izpildu orgāna, nav šo solījumu,
šīs platformas reāla izvedēja. Lai būtu valdība, kā-
da būdama, bet lai viņa varētu novilkt skaidru un
noteiktu liniju, pie šīs līnijas turēties un viņu ari iz-
vest reāli dzīvē. Tas, man liekas, valstij nestu lie-
lāku svētību nekā tagad, šiem izpildu orgāniem, šiem
valsts budžeta un saimnieciskās dzīves faktiskiem
realizētājiem bieži mainoties. (E. Radziņš no vie-
tas: «Lai varētu ieraut bez gāšanas!") Lai varētu
ieraut bez gāšanas, kā to šeit sauc Radziņa kungs,
tad. varbūt, varētu nodibināt, kā es jau sacīju kreiso
valdību, bet zem viena noteikuma, lai viņa valdītu
vairākus gadus un pierādītu, cik tālu viņa pareizi
prot saimniekot un cik tālu ieraut. Tik tālu par tīro
politiku. Pārejot pie pārējiem elementiem, kuri lie-
lā mērā un pat izšķiroši nosaka mūsu saimniecisko
politiku, man jānorāda uz mūsu saimnieciskām at-
tiecībām ar ārzemēm. Šeit mēs redzam lielu attu-
rību, pat varētu teikt, neiecietību no ārzemju finan-
sistiem pret Latviju. Saprotams, mūs vēl nepazīst,
mūsu saimniecisko dzīvi viņi nav izpētījuši, viņi pat
nav mēģinājuši iedziļināties viņā un, varbūt, ari nav
vajadzīgās intereses. Mēs zinām, ka Eiropas kapi-
tāli aizplūst uz kolonijām, kur viņi atrod daudz lie-
lāku peļņu un labāku piemērošanu. Saprotams, ka
viņiem priekš saviem kapitāliem, kuru gan ir pār-
pilnība, nav jācenšas meklēt mazo valstu tirgus un
mazo valstu koncesijas. Tādēļ šī nevērība. Pa lie-
lai tiesai še ir vainojams ari mūsu lielais kaimiņš
ar savu eksperimentālo un nenosvērto saimniecisko
politiku. Tas lielā mērā noteic, par nožēlošanu, ari
Latvijas vispārējo politiku un lielā mērā iespaido mū-
su saimniecisko politiku. Pa lielai tiesai ārzemēs
mēs tiekam pielīdzināti šim lielam kaimiņam, tiekam
pavesti zem vienas segas. Tas ir liels ļaunums.
Šinī ziņā vajadzētu ļoti daudz strādāt, lai Latviju po-
pularizētu daudz vairāk, nekā tas līdz šim darīts,
un popularizēt visizdevīgāk! un vieglāki un iespē-
jams taisni ekonomiski. Mēs redzam, ka ārzemnie-
ki nāk pie mums ar spekulatīvas dabas priekšliku-
miem. Viņi vēl neskatās uz mums kā uz normāli
attīstījušos saimniecisku zemi. Piedāvājumi, kuri
tiek izdarīti, pa lielai tiesai, ir spekulatīvas dabas.
Ari tie ārzemnieki, kuri griežas pie mums ar dažā-
diem priekšlikumiem, pa lielākai tiesai ir laimes
meklētāji, vieglas peļņas meklētāji, nevis nopietni
kapitālistiskas gribētu Latvijā ieguldīt savus kapi-
tālus un gūt no tiem sev legālo normālo peļņu. No
ārzemnieku puses, ja viņiem dod visai izdevīgus no-
sacījumus, un ja viņiem mūsu priekšlikumi jārealizē
un jānāk pie mums ar kapitālu piedāvājumiem, mēs
dzirdam to mūžīgo aizbildināšanos, ka viņi to nevar
darīt sakarā ar nenokārtoto Rīgas parāda lietu.
Sava laikā galvenais motivs bij nenokārtotie valsts
paradi, tagad kur tie nokārtoti — atkal kas jauns,
sak tagad arvien pieminēt «Lazar and Brother" pa-
radu_ lietu. Uz šo parādu atduras ari mūsu ārējais
aizņēmums. Šinī ziņā jādod ārzemniekiem taisnība.
Vel vienmēr mes atrodamies it kā zem kara un re-
volūcijas psicholoģijas iespaida, ka var taisīt parā-
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dus, ka var uz ātru roku viegli iedzīvoties un ne-
pildīt savas_ saistības, savus pienākumus. Liekas,
ka liela daļā no mūsu atbildīgiem Rīgas pilsētas
saimniekiem ir uzskats, ka «Lazar and Brother" lie-
tu var ari nenokārtot, ka var nemaksāt parādus.
Pēdējā laikā šis uzskats gan ir konsolidējies, ir no-
manāma ievērojama uzlabošanās tanī virzienā, ka
vairāk sāk turēties pie principa, ka parādi jāmaksā.
Tomēr visā pilnībā mēs vēl neesam atsvabinājušies
no kara un revolūcijas psicholoģijas iespaida. Pro-
tams, ja pie mums izteic domas un pat valdīja uz-
skats, ka mēs savus parādus vairs nemaksājam, tad,
saprotams, ārzemnieki negrib uzticēt mums savus
kapitālus. Bet ari ārpus šiem apstākļiem lielā mē-
rā mēs paši esam vainīgi pie kapitālu nepievilkša-
nas. Ja grib runāt par tiem kritērijiem un izredzēm,
kuri nepieciešami jāpielieto pie pareizas valsts saim-
nieciskas politikas vadīšanas un izkopšanas, tad lie-
lā mērā jārunā par to koncesiju, lielo nodomu un
darbu izvešanas nodošanu ārzemniekiem, ko mēs
paši izvest nevaram. Šinī gadījumā kristu svarā
tas pats ilgi daudzinātais un pārrunātais ūdensspēka
izmantošanas jautājums, proti,Doles ūdensspēka sta-
cijas būve. Mēs taču beidzot varam kaut vai no šī
budžeta skicējuma vai vispār no mūsu saimnieciskā
stāvokļa vilkt konsekvences un sacīt: «Mums pa-
šiem līdzekļu nav tik daudz, lai varētu izvest gran-
diozus plānus — uzņēmumus dzīvē." Mums nav uz-
krāti kapitaji, un tie kapitāli, kas jr, ir pārāk_niecīgi

I

un tos pašus esam spiesti dot mūsu rūpniecības un
lauksaimniecības atjaunošanai. Mums ir tik daudz,
tik bezgala daudz dažādu vajadzību, kuru apmieri-
nāšanai mums patiesi trūkst kapitāla. Ja varētu
emitēt vai nu Latvijas banka vai pati valsts vairāk
naudas zīmju tad, varbūt, varētu līdzēt šim daudzām
vajadzībām. Bet mūsu saimnieciskā dzīve ir tik
nenormāla, viņu vēl tik lielā mērā nosaka pie bir-
žas atrodošies lielie mākleru pulki, ka katra jauna
naudas emisija tiek uzskatīta par neveselīgu inflā-
ciju. Ari reaģēšana uz varbūtēju naudas izlaidumu
ir neveselīga un nenormāla. Mēs gan jausen esam
pāri par finansu zinātnē atzīto nepieciešamo zelta
segumu 33/»% ; mūsu emitētās_ banknotes segtas
vairāk kā ar 100% segumu, tomēr katrs jauns emi-
tējums tiek uzņemts nenormāli un tiek kotēts ar var-
būtēju mūsu lata kursa svārstību resp. pazemināša-
nu. Tādēļ tālāk emitēt jaunas naudas zīmes ir grūti
un, varbūt, nozīmētu radīt neveselīgu mušu lata at-
mosfēru. Tā tad tālāk iet vēl šinī virzie-
nā mēs vairs nevaram. Bet ja tas tā ir, tad
mums ir jādomā par ā r z e m ju kapitāla pie-
vilkšanu to pasākumu un nodomu realizēšanai,
kuras mēs esam nodomājuši izvest un bez
kuriem mēs savu lielo saimniecisko progra-
mu, kāda viņa sākta izstrādāt, nevarēs nekad reali-
zēt Atgriežoties pie tās pašas Doles stacijas izbū-
ves mums jāziln pašiem, ko gribam, ko ne,, jo mes,
it kā paši sev neticēdami, par visu ko runājam, bet
konkrētu neko nesakām. It kā neticam ārzemnie-
kiem un ari tiem vairākiem piedāvājumiem, kuri
līdz šim mums bijuši. Mums ir vajadzība pec dažā-
du projektu realizēšanas, bet ja kāds ārzemnieks
nāk ar kādu projektu, tad gan izklausāmies viņu,
bet reāli pat atbildes nedodam. Saprotams, ka pie
tādiem apstākļiem, nevar prasīt, lai ārzemnieki
nāktu šurpu ar saviem kapitāliem mušu vispārējo
nodomu realizēšanai. Tādā gadījuma, ja galvenās
saimnieciskās līnijas nevar tikt realizētas, nevar ru-
nāt vispārīgi par kāda saimnieciska plāna reālu iz-
vešanu. Deklarācijās mēs varam nozīmēt daudz la-
bas lietas, bet pastāvīgi mums trūkst kapitālu šo
deklarācijās uzņemto punktu izvešanaļ, mums kapi-
tālu nav un mēs nonākam darbu vieta pie savstar-
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pējiem pārmetumiem un sabojātam attiecībām. Pie-
mēram, tagadējā valdība nostrādajuse_ vel tikai da-
žus mēnešus, bet mēs jau dzirdam pārmetumus un
viņai sakām: «lūk, tie un tie podomi nav realizēti
un nekas netiek pildīts". Viņi nav realizēti, bet tam-
dēļ, ka mēs esam aizmirsuši gan galvenās arējas,
saimnieciskās un kreditu politikas līniju atbalstīšanu
un realizēšanu. Tamdēļ ari man liekas, kamēr mes
nebūsim izšķīrušies noteikti par dažu koncesiju iz-
došanu ārzemniekiem, kur paši to nevaram izvest,
un kamēr mēs paši nezināsim, ko mes īsti gribam
prasīt no ārzemniekiem, kamēr nebūs mums pašiem
šinī ziņā skaidra doma un normalprojekts izstrādāts,
tikmēr gaidīt uz ārzemju kapitāliem ir grūti. Vis-
pāri runājot par jauniemkritērijiem, izredzēm un no-
domiem, uz kuriem norādīja Bīlmaņa kungs, un kuri
patiesi ir nepieciešami, lai pēc noteikta plāna pār-
veidotu mūsu valsts saimniecisko politiku, tad jā-
norāda, ka ari no Bīlmaņa un pārējiem šos _ jaunos
nodomus un jaunos kritērijus, kādus vajadzētu rea-
lizēt šinī politikā, mēs nedzirdējām. Kritika ir laba
lieta. Bez kritikas nevar iztikt un nevar but pro-
gresa. Bet tikai kritizēt un nenorādīt reāli, kā mēs
savu saimniecisko dzīvi varētu sekmēt, kas mums
ir nepieciešams, lai viņu padarītu stabilu un veselu,
tas ir pārāk maz.

Pārejot uz nākošo mūsu saimnieciskas politi-
kas sastāvdaļu, uz tirdzniecību un rūpniecību, man
ir jānorāda sekošais. Rūpniecība ir izpostīta, viņa
prasa atjaunošanu, viņa prasa pēc kapitāla. Mums,
kā jau es norādīju, šokapitālu vainu nav, vāi ir ļoti
maz. Mēs esam šos kapitālus, kādi mums uzkrāju-
šies, spiesti nodot lauksaimniecības pacelšanai, mu-
šu izpostītās dzīves atjaunošanai. Viņš ir nepiecie-
šams, jo, atjaunojot, es gribētu sacīt, niusu pamat-
šķiras, mūsu zemniecības dzīvi, nozīmē atjaunot lie-
lā mērā visu Latvijas ražojošo elementu eksistenci
un dzīvi. Un šinī ziņā mums ir jākonstatē pavisam
noteikti, ka mums Latvijā nav nevienas kredītiestā-
des, kur kaut cik pienācīgi varētu kreditēt rūpnie-
cību. Ir it kā priekš rūpniecības kreditēšanas aici-
nāts viens kreditinstituts, proti, hipoteku_ banka, bet
šī kredītiestāde, kā mēs zinām, galvenam kārtām
savus līdzekļus smeļ no valsts budžeta, no valsts
kases un tādā kārtā zināms, ari viņa; cik tālu viņa
pati nav pievilkusi ārzemju kapitālu, nevar kreditēt
plašāki rūpniecību. Man liekas, ka tas ir ari hipo-
tēku bankas galvenais līdzšinējais darbības trūkums,
ka viņa nav pratusi, nav spējusi pievilkt ārzemju
kapitālus. Ja var ārzemnieki atsaukties uz mūsu
valsts nenokārtotiem apstākļiem, un ja vēl ārzem-
nieki nav pūlējušies izprast mūsu apstākļus un ir ne-
iecietīgi tik tālu, cik tālu mēs neesam paši tos la-
bojuši un nokārtojuši, tad hipotēku banka, tāpat kā
katra komunāla iestāde — un tā ir aksioma, gan
var atrast kreditu ārzemēs daudz vieglāki kā pati
valsts. Ja pati valsts vēl stāv zem jautājuma kredi-
ta ziņā, tad hipotēku banka, kuras pamatos guļ ne-
kustami īpašumi, ir vislabākais nodrošinājums ār-
zemniekiem. Ja ārzemju kapitāli nav pievilkti, tad
te vainojama hipotēku bankas vadība. Bet no tā
jāciešdaudzkārt rūpniecībai, tirdzniecībai un visiem
tiem labiem nodomiem,kuri ietilpst hipotēku bankas
kā ilgtermiņa iestādes programā. Rūpniecība tā tad
netiek kreditēta no mūsu ilgtermiņa kredītiestādes
un tas ir ļoti bēdīgs un reizē svarīgs konstatējums.
Rūpniecība nevar dzīvot no īstermiņa kreditēja-
miem un ari tie mūsu spējīgākai naudas iestādei,
Latvijas bankai, stipri aprobežoti un reizēm pat! pro-
blemātiski priekš minētiem nolūkiem. Tā tad rūp-
niecība pie mums var būt tikai privātas iniciatives
auglis un var tik tālu attīstīties, cik tālu uzkrāti veci
kapitāli, vecas vērtības, kuras var pamazām reali-
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zet Bet ari šeit ir blakus apstākļi, kuri lielā mērā
ierobežo mušu rūpniecības uzplaukšanu. Rati par
sevi_ ļoti laba un svētīga lieta, piemēram, pārrunā-
jamas slimo kases, tomēr ar savu augsto procentu,
kuru spiesti nomaksāt uzņēmumi, lielā mērā apgrū-
tina rūpniecības uzplaukšanu. Piemēram ņemsim
pazīstamo stikla fabriku, kura pieder Bekām (sau-
ciens pa_ kreisi: «Tā patur savā kabatā!"), kura
katru mēnesi spiesta nomaksāt ap 70.000 rubļu, ku-
rus viņai ir grūti un pat neiespējami nomaksāt.
(A. Veckalns no vietas: «Strādniekiem nemaksātās
sumas ir tikušas nozagtas!") Es to.kriminālo pusi
nezinu, tur Jūs, Veckalna kungs, liekas, esat liels
meistars. Jūs redzat, ka šīs nomaksas ir ļoti lielas
un šis piemērs, kā Rudevica starpsauciens atgādina,
ir ļoti noderīgs. Viņš ir noderīgs tanī ziņā, ka slimo
kasu nomaksas pie miljona rubļu apgrozījuma mē-
nesī iztaisa ap 9%. 97o pie brutto budžeta rūpnie-
cības uzņēmumā, kuram pašam jākreditējas, ir pā-
rak daudz. Ja tādas nodevas tikai no vienas slimo
kasu puses iztaisa tik daudz, tad sakāt, cik lieli nav
citi izdevumi, kuri sastādās no nodokļiem, no pro-

. centjem, kurus jāmaksā rūpniecības uzņēmumiem.
Sakāt, vai pie tādiem apstākļiem rūpniecība var
zelt. Ja ari kāds pādrošnieks rodas, kurš grib di-
bināt rūpniecības pasākumus, tad mēs redzam, ka
nav Latvijā iestādes, kura varētu viņu plašāki kre-
dļtet. Saprotams, ka sevišķi mums nebūs nacionālo
rūpnieku, kuri būs lielo kapitālu īpašnieki un varēs
ar pjašiem līdzekļiem piedalīties rūpniecībā. Ir
piemērs. Pārdaugavā nupat dibina ļoti lielu kokrūp-
niecības pasākumu, kurā cerams nodarbināt ar ju-
niju_sākot ap 800—1000 strādnieku. Šisrūpniecības
uzņēmums dabūjis ārzemju kapitālu, bet tikai ļoti
aprobežotos apmēros un tagad griežas pie Latvijas
bankas, lai viņam dod priekš šo ārzemju kapitālu
iedabūšanasLatvijas bankas garantijas un šo garan-
tiju viņš grib nodrošināt ar savu īpašumu. Bet sa-
protams, ka Latvijas banka viņam šo kreditu liedz,
untas ir pierādījums, ka rūpniekam kreditu nav ie-
spējams dabūt pat tad, ja viņam ir solidi ārzemju ka-
pitālisti, kuri šos kreditus grib dot. Un Latvijas
banka, man jāatzīst, ari ir rīkojušās pareizi, jo viņa
ir īstermiņa kredītiestāde un viņa nevar izsniegt
aizdevumu uz ilgāku laiku; garantijas tiek izdotas
uz apm. 6 mēnešiem un pēc 6 mēnešiem, kaut ari
ar prolongācijas tiesībām, Latvijas bankai šī valūta
ir_ jāatmaksā. Saprotams, ka Latvijas banka nevar
pārvērst savus līdzekļus nelikvidējamās vērtībās,
ir saprotams, ka viņa nevar ieiet uz ilgtermiņa aiz-
devumiem. Ja es ilgāki pie šī jautājuma pakavējos,
tad tamdēļ, lai norādītu, ka rūpniecība un lielā mērā
ari tirdzniecība ir tādos apstākļos un tādā stāvoklī,
ka viņai nav no kurienes ņemt līdzekļus. Saprotams,
ka runāt un norādīt uz to, ka mūsu rūpniecība neat-
tīstās tāpēc, ka daudzas un dažas valdības ir mainī-
jušās, var, bet tas nav pareizi. Tāpat tas ir ari tirdz-
niecībā. Šeit jau iekšējā būtība ir slima. Piemēram
kolonialpreču veikalu priekš kara ir bijis nepilni 2
un 1k simtu; tagad viņu ir pāri par 3000. Iedzīvo-
taju_ skaits priekš kara bija nesamērojami lielāks
neka pec kara

^^
tā tad redzat, ir ārkārtīgi nesamērīgi

savairojies _ pārtikas preču pārdotavu skaits. Šis
viens piemērs jau norāda, ka liels iedzīvotāju skaits
cenšas pec vieglas peļņas, negrib nodoties racionā-
lam parastam grūtam darbam, lai tiktu pie līdze-
kļiem, pie eksistences minimuma, bet mēģina to pa-
nākt uz ātru roku spekulatīvā kārtā. Šis spekula-
cijasgars ir vel liela mērā dominējošs. Pie tādiem
apstākļiem ne valdība, ne ari Saeima nevar ne ar
kādiem, kaut ari ļoti stingriem, likumiem regulēt šo
saimnieciskas dzīves ļaunumu. Šī ir psichoze, kuru
jāpārdzīvo lēnam un pamazam.

Runājot par mūsu tirdzniecības līgumiem ar ār-
zemēm, ir jākonstatē, ka viņi, ja tā var izteikties,
ir turpinājums, skaistā formā, līdzšinējām de jure
atzīšanām. Man par nožēlošanu jākonstatē, ka kaut
ari daudz to līgumu jau ir ratificēts, nav neviena
līguma, kur būtu izteikta noteikta labvēlība mūsu
ražojumiem. Tādu līgumu, kas paplašinātu mūsu
ražojumiem tirgu un tādējādi dotu zināmas priekš-
rocības, mums ne pavisam nav. Viņi nav pat no-
slēgti ar mūsu tuvākām kaimiņu valstīm, ar Igauniju
un Lietuvu, nerunājot par Poliju un Padomju Krie-
viju. Mēs no Polijas ievedām ļoti daudz, bet ekspor-
tējam samērā maz, tādēļ ka nav tirdzniecības līguma,
kas mums dotu iespēju rast izdevīgāku tirgu Polijā.
Mums jācenšas iet daudz tālāk nekā līdz šim saim-
niecisko attiecību izkopšanā ari ar Padomju Krieviju.
Ari šinī ziņā nevar norobežoties tikai ar delegācijām
vien un ar tiem skaistiem vēlējumiem, kādus viņas
atved mums no Padomju Krevijas. Šos vēlējumus
jācenšas ievilkt konkrētās robežās, dodot viņiem
konkrētu noteiktu izskatu. Jāizmanto izdevība, ka-
mer_ Krievijā vēl pastāv saimnieciska nestabilitāte,
pedeja laikā pat var teikt, zināma saimnieciska anar-
ķija, ir doti vairāki gadi uz priekšu, kurā laikā mēs
Latvija varam mierīgi strādāt un šī priekšrocība ir
jāprot izdevīgi izmantot mūsu saimnieciskā stāvokļa
izkopšanai un nostiprināšanai. Šisavanss, šī priekš-
rocība mums būtu jāizmanto daudz labāk, nekā mēs
to esam izmantojuši līdz šim. Mums nav ari saska-
ņotas muitas un kredita politikas. Ja es konstatēju,
ka ārzemju kapitāli uz Latviju nāk gausi un ja mūsu
ražojumu kreditēšanai plašos apmēros mums jāpie-
lieto mūsu pašu līdzekļi, tad jo lielāka ve.riba mums
jāpiegriež muitas politikai. Maldīgs ir uzskats un,
man liekas, stipri tendenciozs, ja domā, ka ar mui-
tas lietam jāsteidz. Ja kāda zeme nevar pievilkt
ārzemju kapitālus, ja ari viņai pašai trūkst līdzekļu
ar' ko kreditēt savas ražojošās nozares, tad muitas
politikai nepieciešami jāpiegriež izcilus vērība. Mēs
redzam, ka kaut ari ar nabadzīgiem līdzekļiem, mēs
tomēr esam paspējuši un varam kreditēt mūsu ma-
zākos rūpniecības uzņēmumus. Tālāk jāsaka, ka
liela kļūda meklējama mūsu vispārējā importa un
eksporta kreditēšanā. Pārāk lielā mērā — vismaz
vienu laiku, pēdējā laikā tas ir izlabots, — mēs esam
aizrāvušies no importa kreditēšanas, sevišķi tādu
priekšmetu, ko mēs drīkstējām kreditēt vai ,nu ļoti
aprobežoti, vai nemaz, proti, cukuru un manufak-
tūru. Tagad Latvijas banka savu politiku šinī ziņā
ir koriģējusi, kreditējot tikai ražošanas līdzekļu un
izejvielu importu. Piegriežoties eksporta kreditē-
šanai un eksporta tratu procentu palētināšanai, jā-
saka, ka šim ziņa darīts pārāk maz. Par nožēlošanu
nav mums saskaņota saimnieciska resp. ekonomiska
institūta, kurš varētu daudz maz veicināt mūsu eks-
portu un sekot tam. Grūta loma ir mūsu centrālam
emisijas institūtam, Latvijas bankai, kurai jānodar-
bojas ar eksporta kreditēšanu, pēdējā laikā pazemi-
not eksporta diskonta procentus.

Tālākais, saimnieciskās_ politikas elements, par
kuru mums šinī gadījumā būtu jārunā, ir šis budžeta
skicejums, kuram es mēģināju nospraust to kanvu,
to fonu, kāda viņš iekļaujas un kas viņam dod zi-
nāmu raksturojjimu. Pārejot pie budžeta, ir jādod
zināms konstatējums, bez kura budžeta definēšanas
aina nebutuvisai pilnīga. Vispirms, atgriežoties pie
nupat notecējuša gada budžeta izpildīšanas, ir jākon-
statē, ka toreiz jau ievedot ienākumos, ja .tā varētu
izteikties, zināmas fiktīvas sumas, varēja paredzēt,
ka budžeta radīsies iztrūkums. Izrādās, ka tas tā
ari bija, bet par laimi šis budžeta iztrūkums pagājušā
gada faktiski nebūs ne 11 miljoni latu, kā tas norā-dīts, ne ari 8 miljoni lati, bet viņš var grozīties
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1925./26. gada faktiskos skaitļos ap 3 miljoni latu iz-
trūkuma. Izradās, ka iztrūkums galvenam kārtām
ir bijis uz dzērienu akcizem 1,5, tad uz valsts me-
žiem 4,8 un linu monopols devis 0,5 miljona latu iz-
trūkuma. Tas pierada, ka mes esam atturējušies no
mežu izskaušanas lielākos apmēros. Ir bijis mēģi-
nājums, varbūt, savilkt izdevumus ar ienākumiem,
galus ar galiem kopa racionālāki, t i. uz kārtēju
ienākumu un izdevumu budžeta pamata. Bet to mēs
neesam mēģinājuši darīt uz kārtējo ienākumu raša-
nas rēķina. Cik tālu tas būtu faktiski izdevies realizēt,
tik tālu mes būtu ievadījuši savu saimniecisko politiku
pareiza gultne. lzradās.ka šī gada budžeta iztrū-
kumus mes esam pa lielākai tiesai tomēr seguši ar
netiešo nodokļupaplašinašanu, ar akcizēm, ar muitu
un ar meža ienākumiem. Proti, tās pašas kļūmīgās
muitas pārgrozījumu novilcināšanas dēļ, tomēr ir
devušas savus_ labumus lielāku ienākumu veidā.
Tirgotāji, nevarēdami paredzēt, kad īsti ievedīs pār-
grozījumus muitas tarifa, ļoti spēji sāka izpirkt pre-
ces, un šī spēja preču izpirkšana ir tik tālu vairoju-
ses, ka valsts kase ieplūduši lieki 3—4 miljoni latu.
Tas jau no vienas puses deva iespēju sabalansēt šī
gada ienākumus. Talak nāk meži, un te mēs esam
bijuši jau rigorozāki. Mums pastāv ieradums, ka
koku rūpniekiem nak tik tālu pretim, ka zemkopības
ministrijas mežu departaments dod koku tirgotājiem
arvienu pagarinājumus pie koku samaksas. Šogad,
turpretim, kredita departaments ir ļoti noteikti devis
rīkojumu, visus parādus piedzīt līdz 1. aprilim, līdz
Dudžeta gada beigām. Tā iesists ap 3 miljoni latu.
Kopā viss tas devis to,ka šī gadabudžetsnoslēdzies,
liekas, ar 2—3 miljoni latu faktisko iztrūkumu, bet
tāds panākums ir jau ļoti apsveicams un labs. Tur-
pretim, pārejot pie nākoša, tagad apspriežamā bu-
džeta, ir jādod daži konstatējumi — proti, ka tagad,
varbūt, mums tik jabi neveiksies. Vispirms muitas
postenis ir liela mērā jau izsmelts. Tirgotāji, pare-
dzēdami muitas likmju paaugstināšanu, ir ieveduši
ļoti daudz_ preces, nomuitojuši tās un tagad ja ne uz
paris tuvākiem mēnešiem, tad mazākais uz vēlā-
kiem mēnešiem tas atsauksies tā, ka ienākumi no
muitas bus mazāki. Turpretim, budžeta ienākumus
esam paredzējuši gandriz pilnas sumas, vēl ar zi-
nāmu papildinājumu. Tālāk, atgriežoties pie tā paša
nelaimīgā mežu eksploatacijas jautājuma, lai izlīdzi-
nātu budžetu, esam pielikuši mežu ienākumiem 1
miljonu jātu un atkal tas viens miljons, kā jau ie-
priekšēja gadā, pie mežu eksploatacijas reālu at-
taisnojumu nevar dot. Tā tad mums ir jārēķinājas
nākošā 1926./27. gada valsts budžeta izpildījumā ar
zināmu deficītu. Ja deficīts, varbūt, nav galvenais
izšķirošais elements pie faktiskā budžeta novērtē-
juma, bet gan tas, ka mūsu budžets ir, es gribētu sa-
cīt ar Bīlmaņa kunga vārdiem, šķiru budžets, bet
gan citādā nozīmē, ne tanī nozīmē, kā sacīja Bīlmaņa
kungs — proletariāta šķiras aplikšanas ar netiešiem
nodokļiem budžets, bet gan patēriņa budžets. Nav
šis budžets lauksaimniecības un ari ne ražošanas
budžets. Mēs pie mūsu budžeta nomanām viscaur
tendenci stiprināt un organizēt patērēšanu un atrast
valsts lieliem izdevumiem segumu, dažādu nodokļu
un nodevu veidā, kuri taču un galvenā kārtā gulstas
uz lauciniekiem. Bet kad mums nāca runa par vienu
tādu ne visai lielu nodokļu posteni, kurš uz laukiem
eksistē personīgā nodokļa veidā, tad mēs zinām, ka
ir iesniegums, ar kuru jau nodarbojas budžeta ko-
misija, par šī nodokļa atcelšanu, it kā netaisnu, kas
gulstoties kā smaga nasta uz nemantīgo šķiru, uz
laukstrādniekiem, uz lauku kalpiem un gājējiem.
Turpretim mēs zinām, ka šis personīgais nodoklis
pašvaldības budžetā sastāda ārkārtēju ieņēmumu
posteni un bez viņa, diezin, vai mēs varētu tos paš-

valdību budžetus sastādīt. Mēs zinām, ka ari paš-
valdības, nevis apriņķu, bet jau pagastu budžetus
sastādot griežas pie valdības dēļ aizdevumiem un
šieaizdevumi tiek doti pec iespējas ļoti lielās sumās.
Tagad ceļas jautājums, ja mēs ari vienīgo tiešo no-
dokļu posteni, kurš ir palicis, proti, galvas nauda,
ja mes viņu atmestu, tad patiesi ceļas jautājums, ar
ko tad viņu grib aizvietot. Liekas, ka atkal jauna
nekustamu īpašumu nodokļa paaugstināšanas veidā,
kurš gultos uz vecsaimniekiem, jaunsaimniekiem un
sīkgruntniekiem. Liekas, ka šāda nodokļa pārcel-
šana no vieniem pleciem uz daudz nespēcīgākiem, uz
daudz apkrautākiem pleciem, kuri jau tā nes smagu
nodokļu nastu un visas savas jaunās iedzīves no-
stiprināšanas grūtības, ka šāda nodokļu politika nav
attaisnojama. Jāsamazina izdevumi, jāpaceļ ari
darba un ražības pavairošana, sākot no mūsu Saei-
mas un_ beidzot_ ar mūsu administratīvo aparātu.
Šinī ziņa es runāju par valsts aparāta vienkāršošanu.
Jācer, ka, pastāvot zemniecības valdībai ari uz
priekšu, viņa nākošo budžetu sastādīs kā ražotāju
budžetu ar noteiktu lauksaimniecības raksturu, ne-
ignorējot, saprotams, tās likumīgās prasības strād-
niecības nodrošināšanai, kādas viņiem ir. Bet cik
tālu mes gribam nākt pretim pilsētas elementiem,
proti, galvena kārta, ierēdniecībai ar algas uzlabo-
šanas projektiem, tik tālu noteikti jādomā par valsts
aparāta vienkāršošanu un ierēdņu štata samazinā-
šanu. Še ir izmīta tekā, pa kuru visi it kā solījušies
iet bet nekādus reālus soļus neviens īsti nav spēris.
Par visu to ļoti daudz runāts un tomēr šis jautā-
jums nekust no vietas. Mēs zinām, ka par minētām
lietam izdoti 45,2 miljoni latu un kopā ar sociālo ap-
gādi 54,7 miljoni latu, kas iztaisa no visa budžeta
34,2%. Lauksaimniekos šinī ziņā izveidojušās jau
sen doma, ^ka šis postenis jāsamazina kā neracio-
nāls, ka pārak smaga nasta. Ja es visu to pieminē-
ju, tad tamdēļ, ka tas ari bija manā nodomā uzskaitīt
visu kļūdu un neveiksmju vispusīgus objektīvus rak-
sturojumus un cēloņus. . Es gribēju norādīt ari uz
tiem apstākļiem, kas varētu šīs kļūdas labot un mūsu
saimniecisko dzīvi sekmēt. Mēs ari zinām, ka mūsu
vajsts aizsardzība ir nepieciešama lieta, bet tā to-
mēr parak_ dārgi izmaksā; viņa sastāda apmērām
29% no mušu valsts izdevumu budžeta un šī suma,
lai ka mes skatāmies uz valsts drošību, tomēr ob-
jektīvi konstatējot, nav proporcionāli izturēta attie-
cība_ ar musu_ valsts vispārējo izdevumu budžetu.
Ja jus saskaitāt šos abus posteņus, tad kopsumā tas
iztaisa aplOO miljoni latu resp. ap 70% no visa bu-
džeta. Tāda kārta paliek pāri ap 65 miljoni latu,
kurus varētu uzskatīt kā līdzekļus, domātus rīcības
kapitālam dažādiem uzņēmumiem un ražošanas va-
jadzībām. Tie būtu, tā saucamie, īstie, racionālie iz-
devumi. Tāda gadījumā ir jākonstatē, ka šie 65 mil-
joni latu no mušu 165 miljonu latu lielā budžeta ir
mazāka daļa — tie ir 30—35%, un tas ir pārāk maz
priekš ražošanas vajadzībām. Lauksaimniekiem,
saprotams, ir sevišķa interese pakavēties pie šiem
atlikušiem_ 65 miljoniem latu. Mēs varam konstatēt,
ka vispārīgai izglītībai, pret_ kuru, saprotams, ne-
viens nevar celt iebildumu, mes ziedojam ļoti prāvas
sumas. Specialailauksaimniecības izglītībai: lauk-
saimniecības skolām, kursiem, priekšlasījumiem, li-
teratūrai, ekskursijām, agronomiskai palīdzībai, kuru
vajadzētu, saprotams, — to es garām ejot gribu at-
zīmēt — nostādīt uz labāka pamata, varbūt, ar lauk-
saimniecības kameru ievešanu, lai šīs agronomiskās
palīdzības pabalsti netiktu izlietoti administratīvo
aparātu uzturēšanai Rīgā, _ kas lauksaimniekiem pa-
šiemļoti maz dod; vel talak minot šīs sumas var iet
sērgas kritušo lopu atlīdzībai un vispār lauksaim-
niecības vajadzībām, cik tālu tas paredzētas zemes
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bankā. Un tad visā visumā ir jākonstatē, ka mes
dodam mūsu lauksaimniecībai mūsu. pamata ražoša-
nas elementam ļoti maz. Proporcijās izteikta lauk-
saimniecība tiek pielīdzināta vienai simtai daļai no
vispārējā valsts budžeta. l jls no vispārējās izglītī-
bas, lauksaimniecība tiek pielīdzināta Vs no sociālas
apgādības un vienai ļoti mazai daļai no slimo kasu
pabalstiem. Sakāt, vai šie samēri ir ciešami, vai tie
ir pareizi. Sakāt, kaut ari cik objektīvi jūs gribat
pieiet pie jautājuma, vai šī proporcija priekš lauk-
saimniekiem nav pārāk neizdevīga un vai viņa jau
pati sevī neietilpina to lielo nemieru, kas ir uz lau-
kiem par mūsu valsts saimniecisko politiku vispari
un par budžeta posteņiem atsevišķi, cik tālu viņi
aizskar lauciniekus. Es šeit neesmu ieskaitījis un
tas man objektivitātes labā ir jākonstatē, sumas
zemju izpirkšanai, bezzemnieku un vispārīgi jaun-
saimnieku zemju meliorācijai. Bet, kungi, tie ir aiz-
devumi un nevis pabalsti. Tādēļ izejot no lauk-
saimniecības viedokļa un nerunājot tieši par tās gru-
pas interesēm, par kurām manai frakcijai šinī gadī-
jumā būtu visvairāk jārunā, proti, par jaunsaimnie-
kiem un sikgruntniekiem, man jākonstatē, ka lauk-
saimnieki vispāri un jaunsaimnieki un sīkgruntnieki
it sevišķi, šis lielais lauksaimnieku elements, nav
pietiekoši apmierināti ar budžeta posteņiem._ Manis
dēļ var ari pieiet pie šī jautājuma ar citādāku no-
vērtējumu, ja to vēlas, bet tādā gadījumā viņš, sa-
protams, būs zem partijas brillēm, zem zināmu po-
litisku demagoģiju vai citu tendenču (balsis no vie-
tas: «Vai!") uzskatiem taisīts, bet nekādā ziņā
nebūs objektīvs un pareizs skaitļu novērtējums. Es
konstatēju, ka mums jāpiegriež lielāka vērība tiem
budžeta posteņiem, kuri šogad vēl ir pavisam mazi
un neizkopti, bet kas lielā mērā noteiktu mūsu va-
lūtas devēju, mūsu galveno eksporta priekšmetu
likteni, proti, zemes ceļu labošanai. Mums jāpie-
griež lielāka vērība meliorācijai. Jāgādā par to, lai
tie jaunsaimnieki, kuri — šinī gadījumā runājot tieši
no partijas viedokļa — ir apmetušies uz nekultivē-
tām zemēm, dabūtu, mazākais, ja ne pabalstu, tad
nodokļu atlaišanu, jo pārāk grūta ir viņu iezelšana
jau uz apstrādātas zemes, kur nu vēl uz nekultivē-
tām zemēm. Mums jāatceļ ceļu klaušas un ja tās
nav atceļamas, tad jāregulē. Tāpat jāreformēmežu
izciršanas lieta, jāgādā ari šinī ziņā, lai šis jautā-
jums būtu piemērotāks un tuvāk pieietams lauksaim-
niekiem. Ikdienas redzam laikrakstos un zinām,
kāds ir laucinieku konstatējums un uzskats par mū-
su saimniecisko politiku. Mēs zinām, ka viņi ceļ
lielus iebildumus ne tik vien pret viņu vajadzību
neievērošanu, bet lielā mērā ari pret to, ka pat tās
sumas, kas it kā quasi uzņemtas viņu stāvokļa uz-
labošanai, viņu vajadzību apmierināšanai, neaiziet
pareizo ceļu, nenoiet pie viņiem šo labi domāto lī-
dzekļu veidā. Mēs zinām, ka ir paredzēti ļoti daudzi
lektori no daudzām mūsu lauksaimniecības biedrī-
bām, kuriem jābrauc uz vietām dot agronomisko
palīdzību, jādod praktiskas zināšanas kā lauksaim-
niekam, jaunsaimniekam un sīkgruntniekam būvēt
ēkas, no kāda materiāla, kā, varbūt, visizdevīgāki
kopt zemi, kā visintensivāki izmantot savu nelielo
zemes gabalu. Bet mēs redzam, ka šie lektori uz-
turas Rīgā, mēs redzam, ka viņi ļoti kūtri un gausi
brauc uz laukiem. Protams, ir izņēmumi, tomēr
visā visumā šis lauksaimnieku pabalstu jautājums,
šī padoma došana bieži vien nenāk no sirds un ari
neaiziet līdz mūsu lauku cilvēka vienkāršai sirdij.
Tāpēc lai izskan kā aicinājums visiem agronomiem,
techniķiem un speciālistiem, lai viņi nesēd pilsētās,
bet brauc uz laukiem, lai rāda visur un visiem, kas
if_ vajadzīgāks un derīgāks, kas ir nepieciešams_ un
kā laucinieks visvieglāk var iziet no sava grūta,

•

kļūmīgā stāvokļa, pat tad, kad viņš ražo, pat tad,
kad viņš daudz graudus salasa savos apcirkņos un
savās klētis, bet ja viņam nav iespējams šos grau-
dus realizēt, pārdot, par kaut cik normālu cenu.
Lai šādas nenormalibas novērstu, lai vismaz ietu pa
to ceļu, kas palīdz jaunsaimniekam un vispār lauci-
niekam godīgi iziet no kļūmīgā stāvokļa viņa iezel-
šanas darbā, tad ir jāpieiet ar daudz godīgākām ro-
kām un ar daudz sirsnīgāku vēlēšanos klāt. Mums
radnieciskas partijas priekšstāvis, Nonāca kungs,
runājot pie valsts budžeta, norādīja, ka viņi par šo
budžetu nevarot balsot un nevarot balsot galvenā
kārtā aiz diviem iemesliem. Man šis apstāklis ari
jāatzīmē, jo mums, jaunsaimniekiem, radniecīgā par-
tija un viņas uzskati nevar būt vienaldzīgi. Nonāca
kungs teica, ka viņi nevarot balsot aiz diviem ie-
mesliem par šo budžetu, un proti, ka lauksaimnie-
cības resors neesot apmierinājis jaunsaimnieku va-
jadzības, vispār laucinieku vajadzības un otrām kār-
tām, ka valdot klusums un bezdarbība mūsu ārējā
politikā pēc cienījamā un mīļā piemiņā turētā Zig-
frīda Meierovica nāves. Šeit nu man jāsaka, ka
abi šie norādījumi ir visai nepārdomāti un rikošetu
pilni. Pirmkārt, mēs" zinām, ka zemkopības resora
priekšgala gandrīz nepārtraukti vairāk kā 5 gadus
atrodas jaunzemnieku partijas pārstāvis. Nu viņš
tikai vēl pāris dienas nedarbojas tur un tagad taisīt
pārmetumus un runāt, ka lauksaimniecības resors
nav pienācīgi kalpojis lauksaimnieku vajadzībām, ka
viņš nav realizējis tos solījumus, kurus viņš deva
3 mēnešus atpakaļ, t. i. par prēmijām, runāt tagad
par visu to, nozīmē, runāt pašam pret savu ministri
un pret savu darbību. Es to uzskatu par kļūmīgu
novērtējumu savam darbam un sliktu argumentu, lai
tagad balsotu pret projektēto budžetu. Otrkārt,
norādījums uz ārējo politiku nav tādas dabas, kas
spiestu balsot pret budžetu, ja tas ari būtu pilnīga
patiesība. Ja tas konstatējams, ka ārlietu ministrijā
ir klusums, ka tur netiek tālāk kopti un realizēti cil-
denā Meierovica nodomi, ja ari tas būtu patiesība,
kam man zināmā mērā ir jāpiekrīt, tomēr jāsaka, ka
tas nevar būt par iemeslu — balsot pret pašreizējo
budžetu. Šie divi argumenti no Nonāca kunga iz-
skanēja kā motivi, lai balsotu pret budžetu, tie to-
mēr nepārliecina ne mani, ne manu frakciju un man
jāziņo savas frakcijas vārdā, kaut ari mēs neesam
apmierināti ar budžetu visā visumā, kauču ari mēs
viņu uzskatām kā patērētāju resp. pilsētu iedzīvo-
tāju interešu aizstāvētāju, ne ražotāju interesēs sa-
stādītu budžetu,_ ne budžetu, kas aizstāvētu jaun-
saimnieku ražotāju intereses un tāds būtu ari zinā-
ma mērā viņu budžets, tomēr mēs par to balsosim
tanī pārliecībā, ka tā valdība, kura balstās, kaut ari
uz nelielu vairākumu, bet uz zemniecību, tad lai šī
zemniecības valdība ilgāki varētu dzīvot, mēs viņu
atbalstīsim. Nākošā gada budžetu ceram sagaidīt,
ja būs zemniecības valdība, mūsu jaunsaimniekiem
daudz piemērotāku un labāku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jānim Rubulim.

Jānis Rubulis {Latgales zemnieku partija): Go-
dātie

^
deputātu kungi! Pieejot pie budžeta, kurš pa-

redzēts 1926./27. saimniecības gadam, man jānorāda
uz to lielo sumu daudzumu,kuras.paredzētas ārkār-
tējiem izdevumiem. Tas pierāda, ka Latvija ne-
dzīvo vēl normālu saimniecisku dzīvi. Es negribētu
teikt, ka tās sumas, kas paredzētas ārkārtējos izde-
vumos, būtu tādas, kurām varētu runāt pretim. Vi-
ņas nepieciešamas un viņas paredz mūsu saimnie-
ciskās dzīves atjaunošanu un uzplaukšanu. Es gri-
bētu griezt deputātu kungu vērību uz to, ka tas rāda,
ka mēs vēl nedzīvojam normālos apstākļos. Ana-
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lizējot mūsu budžeta sumas, man jāsaka, ka bu-
džetā mēs redzam stipri lielas sumas, kas paredzē-
tas teātriem, kas paredzētas dažādām kulturelam
vajadzībām, sevišķi kultūras fondam, dažādiem pa-
balstiem, slimo kasēm, pārmērīgām algām vienā
otrā gadījumā. Visi šie apstākļi rāda, ka mēs_ dzī-
vojam, salīdzinot ar saviem līdzekļiem, pārmērīgi,
ka mēs jūtamies pie mūsu budžeta sastādīšanas pie
mūsu izdevumiem, it kā patiesi Latvijā būtu iestājies
medus laikmets. Un tāpēc es domāju, ka apspriežot
priekšā stādīto projektu pa pantiem, vajadzētu griezt
vērību uz tiem izdevumiem, kuri ir lieki un kuri ap-
grūtina mūsu saimniecisko atmodu un vajadzētu no
viņiem atteikties kā politiskām grupām, tā atse-
višķām kulturelam organizācijām. Ļaunākais pie
visa tā ir tas, ka šīs sumas pa lielākai daļai ir pare-
dzētas ne no lietderības viedokļa vien, bet dažādu
politisku kombināciju dēļ. Un vēl viens motivs, uz
kuru jānorāda, ka šīs sumas, lai gan tiek ņemtas no
visu iedzīvotāju nodokļiem, izdotas atsevišķām šķi-
rām, atsevišķām grupām, atsevišķām organizācijām,
kuras ne tuvu nekalpo vispārējām vajadzībām. Un
sevišķi tas jāsaka par šīm sumām no Latgales vie-
dokļa. Uz Latgali stipri maz no šīm sumāmkas krīt,
lai gan jānorāda, ka latgalieši tāpat, kā ari pārējie
Latvijas pilsoņi nodokļus maksā vienlīdzīgi. Visā
visumā jānorāda, ka šīm kulturelam vajadzībām pa-
redzētās sumas visā savā lielumā tiek izlietotas
Rīgas kulturelam vajadzībām. Es negribētu teik.t ka
Rīga ir tā vienīgā pilsēta, kur^ visu to nodokļu nastu
nes. Kā jau viens otrs norādīja no runātājiem, tad
mūsu nodokļu sistēma galvenā kārtā dibinās uz
netiešiem nodokļiem, tā tad daudz maz sadalās pēc
iedzīvotāju skaita pēc apgabaliem. Kultūras fonds
saņem diezgan plašas sumas un ari izdod, bet ja
apskatām, kādā veidā un uz kurieni tās aiziet, tad
jākonstatē, ka viņas pa lielākai daļai tiek izdalītas
'organizācijām un personām, kuras darbojas šeit
Rīgā. Tad tiek stipri plašā mērā piekopts, tā sau-
camais, agronomiskās palīdzības pabalsts. Sevišķi
jāsaka, ka beidzamā laikā šī palīdzība sajūtama pla-
šāka un ar katru mēnesi rodas jaunas organizācijas,
Kuras pretendē uz minētām sumām. Bet ko mes
redzam praksē? Uz vietām no agronomiskās pa-
līdzības īstais zemnieks, kuram nav nekā kopēja ar
politiku, kurš grib izmantot zemi, lai tā nestu vaja-
dzīgo ražu, kā priekš zemnieka, tā priekš valsts,
neko nejūt no tās palīdzības. Man jāsaka, ka līdz-
šinējā agronomiskās palīdzības sistēma ir nepareiza
un grozāma. Tā grozāma uz tādiem pamatiem, ka
tās surnas patiesi tiktu izlietotas lauksaimniecībai un
nevis dažādo organizāciju politiskiem nolūkiem. Tad
slimo kases. Slimo kases šinī budžetā tomēr prasa
4 miljoni latu, bet labumus no viņām iegūst tikai pil-
sētas strādniecība. Es negribētu teikt, ka slimo ka-
ses nebūtu patīkamas, bet nevar tik vienpusīgi uz
valsts rēķina pabalstīt vienu iedzīvotāju šķiru _—
pilsētas strādniecību, turpretim pārejām šķiram,
zemniecībai, no šīm sumām nekas netiek. _Es uz-'
skatu, ka tas nav pareizi, lai gan ir izstrādāts pro-
jekts, ka vajadzētu nokārtot medicīnisko palīdzību
ari uz laukiem, bet budžetā šimnolūkam sumas nav
paredzētas. Neskatoties uz to grūto _saimniecisko
stāvokli, kāds bija 1925. gadā un ari vel_ tagad, nav
galīgi likvidēts, jāaizrāda uz vienu apstākli, ka Sa-
eimas komisija pie ierēdņu algu _ paaugstināšanas
piegājusi, nerēķinoties ar šīm grūtībām, beidzama
dienā pieprasa vēl jaunu sumu 13 miljoni latu ap-
mērā ierēdņu algas palielināšanai. Es skatos uz_šo
lietu tā, ja valsts saimnieciskais stāvoklis ir grūts,
tad jācieš to visiem vienādj, bet ne tā, ka šeit to
jautājumu nostāda: ja ir grūti, tadjai maksa viena
daļa, bet otra iedzīvotāju daļa ar tam grūtībām' ne-

rēķinās, bet dabūs sev vēl algu paaugstinājumus.
Un_ ka izdevumi vienā otrā budžeta pantā ir pare-
dzēti pārmērīgi

^
lieli, _par_ to liecina ari tas, ka mūsu

budžets ar lielām grūtībām sabalansēts, un man jā-
saka, ka viņš ir sabalansēts mākslīgi, ka dažas su-
mas ir ieliktas ieņēmumos tikai pēdējās dienās, kad
bija iztrūkums un vajadzēja to segt. Piemērām
viens miljons latu no mežu ienākumiem, ko lietpra-
tēji kategoriski noraida un saka, ka nav iespējams
to 1 miljonu latu ieņemt. No kulturelam vajadzī-
bām paredzētām sumām uz Latgali krīt niecīgs pro-
cents, ap Vio, lai gan kādreiz ir konstatēts, ka Lat-
galei nākas 1U. Bez tam es gribu aizrādīt uz se-
višķi grūto saimniecisko stāvokli Latgalē. Kad mēs
pieejam pie Latgales zemnieka un apskatām, vai
viņš patiesi uz savas mazās šņoru zemītes var sa-
balansēt savu budžetu, tad man jāsaka, ka ja viņš
to ari dara vienā otrā gadījumā, tad tas notiek uz
visnepieciešamākoprasību atteikšanās rēķina. Latga-
les zemnieks nebauda absolūti nekādu kulturelu lab-
ierīcību, nekādu valsts pabalstu un to ari pats sev
nevar atļauties. Ņemsim piemēru. Zemniekam 1Lat-
galē vajaga apsēt vienu desetīnu ar auzām, tad pa-
vasarī viņš maksā par vienu pudu auzu 200 līdz 250
rubļu pudā. Uz desetīnas vajaga izsēt desmit pudu
— kas iztaisa 2000 līdz 2500 rubļu. Šo sumu viņš
dabū, to dabū, aizdevuma veidā no lauksaimniecības
departamenta, caur attiecīgām organizācijām. Ta-
gad no vienas desetīnas lauksaimnieks var ieņemt
Latgalē, ja būs vidēja raža 5 graudu; tā tad rudenī
viņš desmit pudu vietā var ievākt 50 pudu. Ja viņš
ari uz priekšu domā šo lauku apsēt, tad desmit pudu
viņam jāatliek priekš sēklas nākamā gadā. Tā tad
paliek 40 pudi. Šos 40 pudus zemnieks rudens laikā
var realizēt tikai par 90, labākā gadījumā 100 rub-
ļiem pudā. Viņš spiests to darīt, jo viņam taču jā-
maksā tas parāds, ko viņš valstij, vai attiecīgai ie-
stāde^

ir parādā. Tā tad par 40 pudiem labākā ga-
dījumā viņš var dabūt 3600—4000 rubļiem. Citiem
vārdiem sakot, viņam jāpārdod 25 pudi, lai segtu
sēklas parādu. Paliek viņam 15 pudi paša vajadzī-
bām, lopu uzturēšanai, nodokļu maksāšanai, priekš
zābakiem un citām vajadzībām. Jūs skaidri sapro-
tat, ka 15 pudi no desetīnas, ja vienam zemniekam
ir 5, 6 vai 7 desetīnas zemes, ir stipri nepietiekošs
daudzums, lai zemnieks varētu segt savus izdevu-
mus. Faktiski notiek tas, ka piemēram' pagājušā
rudenī zemnieks_ ieķīlāja labību un pret to dabūja
aizdevumu. Iznāca tomēr, ka viņš pats bija spiests
šo labību noēst. Patiesībā tā tad viņš it neko ne-
ieķīlāja. Ja tagad valsts vai kredita iestādes no-
stādītu jautājumu pilnīgi formāli, tad visiem šiem
zemniekiem būtu jāsēd cietumā, jo viņi izlietojuši
ieķīlātu labību. Bet apstākļu spiesti viņi nevarēja
to neizlietot, jo viņiem taču vajadzēja ko ēst un bez
tam bija jāmaksānodokļi, jo citādi tos apķīlātu pri-
stavs. Tas viss runā par to, ka stāvoklis nav nor-
māls. Stāvokli var labot ne vienā dienā, ne 3 un
pat ne 5 mēnešos. Te jānāk ar veselu saimniecisku
plānu. Jākonstatē, ka šie grūtie apstākļi sevišķi
spilgti parādījušies Latgalē aiz tā vienkāršā motiva,
ka tur nav noorganizēts tirgus. Šinī ziņā valstij
būtu jāsper visenerģiskākie soļi un jāparedz šīm
vajadzībām nepieciešamie līdzekļi. Nav normāli, ja
zemniekam rudenī jāpārdod vienu un to pašu vie-
nību 3 reizes lētāki, nekā viņam pavasarī par to
jāmaksā. Nav normāli, ja viņam jāpārmaksā 300%
par to, ko viņš pats rudenī var ieņemt. Vaina guļ
Iekš tam, ka nav noorganizēts tirgus. Tirgus noor-
ganizēšanai Latgalei pašai nav vajadzīgo līdzekļu.
Tur jānāk valstij talkā. Sevišķi grūtu gadu Latgale
pārdzīvoja pagājušo gadu. Kā visiem zināms, tad
Latgales zemnieka budžets tiek dibināts uz liniem,
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jo no lopkopības Latgales zemnieks neko neieņem,
tāpat ari no graudkopības neko neieņem. Negribu
teikt, ka graudkopība Latgales zemniekam ir sveša,
bet lopkopība tiešām ir viņam sveša un nesaprota-
ma. Mūsu līdzšinējā agronomiskā palīdzība, diem-
žēl, nav viņam to iemācījusi un neiemācīs ari nāko-
šos desmit gados, ja tā paliks tāda, kāda ir bijusi
līdz šim. Pagājušais gads, kā jūs zinat,_ bij stipri
grūts ari pārējā Latvijā, bet sevišķi grūts tas bij
Latgalē, tāpēc ka linu cenas krita. Latgales zem-
nieks ir bezizejas stāvoklī. Še valstij vajadzētu iet
pretim ar saudzīgu roku kā nodokļu piedzīšana, ta
aizdevumu atmaksāšanā, lai zemnieks daudz maz
varētu atspirgt. Pēc tam viņš visu to varēs no-
maksāt Otrs motivs, kāpēc Latgales zemniekam
ir tik grūti, ir tas, uz ko savā laikā jau aizrādīja
Klīves kungs, proti, ka Latgales zemnieki dzīvo sā-
džās. Sādžas saimniecība, bez šaubām, nevar dot
to, ko dod viensētas saimniecība. Mās redzam
praksē, ka tikmēr, kamēr sādža vēl nav sadalīta

> viensētās, stipri liela daļa no sādžas zemes parasti
'ir nekultivēta un zemnieki uz zemi neskatās kā uz
savu neapstrīdamu īpašumu. Viņi domā — kas to
zin, varbūt, tās šņores kādreiz pārmēra, viņu ga-
bals krīt citam, kāpēc lai viņi pūlas un strādā, var-
būt, visi labumi kritīs citam. Pavisam citu ainu
redzam, kad gabals izdalīts no sādžas ārā. Tad uz
tā nekultivētas zemes vairs neredzam, izņemot jos
gadījumus, kur kultivēšanu nevar panākt ar cilvēka
roku darbu vien, bet kur jāiegulda līdzekļi, ja šo
līdzekļu nav, tad ari viensētas zeme_ paliek nekulti-
vēta, bet visā visumā atmatas uzplēš, apstrādā un
tās nes labumu ne tik vien zemniekam, bet ari val-
stij. Tāpēc šinī ziņā līdzekļi būtu vismazāk tau-
pāmi un turpmāk būtu jāsper visenerģiskākie soļi,
lai tuvākos gados visas sādžas sadalītu viensētas.
Līdz šim sadalītas 400 sādžas. Šinī gadā paredzēts
sadalīt pāri par 300 sādžām, bet pavisam Latgalē
jāsadala vēl pāri par 3000 sādžas, tas būtu apmēram
40.000 saimniecības. Ja mēs tās sādžas ari uz
priekšu dalīsim ar līdzšinējām sekmēm, tad ir
skaidrs, ka mēs viņas sadalīsim tikai 8—10 gados.
Te nu pie budžeta apspriešanas deputātu kungiem
būtu jāgriež vērība, būtu jāparedz sumas priekš
prēmiju izmaksām tiem mērniekiem, kuri sadala sā-
džas viensētās. Es, protams, domāju tikai valsts
mērniekus, lai caur to paceltu viņu darba ražīgumu
un līdz ar to ari sadalāmo sādžu skaitu. Bez tam
es ieteiktu deputātu kungiem paturēt atmiņā, kad
nāks attiecīgais budžeta pants, lai tiktu pieņemta
piemaksa no valsts puses zvērinātiem mērniekiem,
kuri sadala sādžas viensētās. Man jānorāda, ka
līdz šim visās apriņķu komitejās ir pieteikušies
krietni daudz zemnieku, lai sadala sādžas un kuri
gaida jau no 1920. gada. Šogad viena daļa tiks sa-
dalīta, bet pārējo sadalīšana tiks atlikta atkal uz
vairākiem gadiem. Tās saimniecības, kas pieteiku-
šās 1921. un turpmākos gados, sadalīšanas plānā ne-
ietilpst. Tāpēc valsts interesēs būtu uzņemties vie-
nu daļu piemaksas uz sevi, tādā kārtā palīdzot zem-
niekam samaksāt zvērinātam mērniekam. Tagad
par katru hektāru zemnieks maksā 6 latus, tādēļ būtu
labi, ja valsts piemaksātu vismaz pusļ no_ šīs su-
mas, jo tad tā sadalīšana tiktu lielā mērā paātrināta.
Kas zīmējas uz ceļiem, tad katrs, kas ir bijis Lat-
galē, varēs teikt, ka ir tiešām vietas, kur nezin kā
pārbraukt, sevišķi rudeņos un pavasaros. Mes zi-
nām, ka līdzekļi ir paredzēti ceļu labošanai, bet no
šiem līdzekļiem ļoti niecīga daļa aiziet uz Latgali.
Tas pats sakāms par zemes ceļiem, par šosejām un
dzelzceļiem. Viens no runātājiem apstājās pie ze-
mes bankas darbības un norādīja, ka zemes banka
it kā maz būtu darījusi, lai izsniegtu vajadzīgo daļu

Latgales zemniekam. Man jānorāda uz to, ka visa
visumā, bez šaubām, zemes banka neapmierina vi-
sas zemnieku prasības, jo to ir pārmērīgi daudz,bet
tas nav zenīes bankas uzdevums, nav ari pec sta-
tūtiem atļauts un priekš tam viņai nav vajadzīgo
līdzekļu. Tik tālu tas būtu pareizi, bet kas zīmējas
uz Latgali, tad taisni zemes banka ir vienīga iestāde,
kura visvairāk ko izdarījusi zemnieku juridiska stā-
vokļa nokārtošanā, un ja mēs atradīsim ceļus, ka
pēc iespējas vairāk iepludināt līdzekļus zemes ban-
kā, tad ari šī banka varēs plašāki kreditēt Latgali
jo sevišķi. Visi tie likumi, kas pjeņemti pagājuša
Saeimā un attiecas uz Latgales zemniecību un ta-
gad tiks pieņemti šinī Saeimā, visi tie ar mazu iz-
ņēmumu ierosināti no zemes bankas. Par piemēru
var minēt šņoru zemes īpašumu tiesību noteikšanu,
vecākā notāra reģistru atjaunošanu, tiesību ieķīlā-
šanu un vēl citus likumus. II. Saeimā pieņemts li-
kums par krepostnbdokļā' atlaišanu jaunsaimnie-
kiem, kuri iegūst zemi caur zemes banku. Ierosi-
nāta ari tieslietu ministrijas atļauju dabūšanas vien-
kāršošana, un attiecībā uz sādžu zemju īpašniekiem,
paredzēts, ka tiem atļaujas nebūs vajadzīgas, iegū-
stot zemi tanī pašā sādžā. Visi šie ierosinājumi iz-
gājuši no zemes bankas. Tā patlaban zemes banka
nodarbināta ar likuma ierosinājumu par mantošanas
tiesību nokārtošanas vienkāršošanu, jo bieži vien
praksē tagad jāatduras pret lielām grūtībām, kādas
jāpārvar it sevišķi zemniekam pie mantošanas tie-
sību apstiprināšanas. Visā visumā jānorāda, ka šinī
budžetā zemes bankai paredzētās sumas nav pie-
tiekošas pēc manām domām. Paredzētais viens mil-
jons latu ir par maz, lai varētu daudz maz veicināt
zemes iepirkšanu un lai apmierinātu ar zemi tos bez-
zemniekus, kuri no fonda zemi nav_ dabūjuši. Šo su-
mu vajadzētu vismaz dubultot. Vēl jānorāda uz ap-
stākli, ka līdzšinējā valsts saimnieciskā politika ari
ne visai labvēlīgi atsaukusēs uz ārējās tirdzniecības
bilanci. Jānorāda, ka vaina ir iekš tam, ka nav pie-
tiekoši veicināta pašu ražotāju spēku atbalstīšana
un stiprā mērā izmantoti ārzemju ražojumi un ār-
zemju fabrikāti. Bez tam ir savādi, ka pie mums
mežos stāv malka un pūst un tanī pašā laikā no Po-
lijas uz Zemgali ieved vairāk tūkstošus kubikasis
malkas un Polijas malka var konkurēt ar mušu
malku. Un lieta novesta pat tik tālu, ka lauksaim-
nieki sāk apkurināt krāsnis ar oglēm, jo saka,_ka ta
iznāk lētāki. Un pareizi, ja izkalkulē, tad_ iznāk, ka
apkurināšana ar oglēm iznāk uz 50% lētāk neka
ar vietējo malku. _ Šisapstāklis ir bez šaubām ne-
normāls un šeit būtu jāsper soļi, lai mēs_ varētu iz-
lietot paši savas bagātības un tikai tādā mēra ie-
vest no ārzemēm, cik tālu mēs paši nevaram ap-
mierināt ar saviem ražojumiem. Mums būs jāat-
griežas pie budžeta. Visā visumā es domāju,ka bu-
džets pietiekoši daudz ir apgaismots, tāpēc es daudz
pie šīs lietas negribu pakavēties, paliekot tanī ce-
rībā, ka deputāti, budžetu apspriežot, vadīsies no
lietderības un saimnieciskiem viedokļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu partija): Augsti
godātie deputātu kungi! Valsts budžets likumdoša-
nas iestādē ir viens no svarīgākiem momentiem, tā-
pēc pie viņa katra no frakcijām grib pakavēties un
izteikt savas domas. Valsts budžets, teorētiski ņe-
mot, ir valsts saimniecības plāns. Valsts saimnie-
cības plānā resp. valsts budžetā parasti izpaužas tā
saimnieciskā un finansielā politika, kādu ved attie-
cīgā valdība tanī momentā, kad viņa budžetu stāda
priekšā mūsu likumdošanas iestādes caurskatīšanai
un apstiprināšanai. Pārejot pie mūsu valsts saim-
nieciskās un finansielās politikas apskatīšanas, es gri-
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bu pakavēties pirmarn kārtam pie budžeta ieņēmu-
mu posteņiem. Man jāsaka, ka uz pirmā acu uzme-
tiena, apskatot mušu nākoša gadabudžetu, jākonsta-
tē savada parādība, kurai, varbūt, nav nejaušības
raksturs, bet kurai ir_ pakāpeniskas attīstības
raksturs, un proti, man jāgriež augstā nama vērība
uz mušu tiešo nodokļu lielumu. Mūsu tiešie nodokļi
ar katru gadupieaug. No tautsaimnieciskā viedokļa
to nekāda ziņa nevar attaisnot, jo visiem skaidri zi-
nāms, ka valsts budžetu nevar dibināt tikai uz tie-
šiem nodokļiem. Bet pie mums, par nožēlošanu, tas
tiek, ka jau konstatēju, pilnīgi sistemātiski prakti-
zēts un katru gadu tiešo nodokļu nasta tiek palieli-
nāta, kas nekāda ziņa nav pielaižams un attaisno-
jams. Pagājuša gada mūsu tiešie nodokļi sastādīja
19.373.700 Ls. Ka šogad redzam, tad mūsu tiešie
nodokļi sastāda jau 23.681.498 Ls, t i. par 17% tiek
paaugstināti tiešie nodokļi. Es nevaru nenosodīt
šādu parādību, ka mušu finansu resors ir ķēries pie
tik radikālas tiešo nodokļu paaugstināšanas, kā tas
izdarīts šogad. Par mūsu ienākumiem mums ir jā-
rūpējas, lai tos vairotu, bet mums jāmēģina atrast
tādus ceļus, kur fiska intereses nebūtu par pārmē-
rīgi lielu traucējumu saimnieciskai dzīvei, kā tas no-
tiekas pie valsts ienākumu vairošanas ar tiešo no-
dokļu palīdzību. Bez tam tiešie nodokļi saistīti ar
grūtībām, ka aplikšanas, tā iekasēšanas un kontro-
les ziņa. Tiešo nodokļu mērķis ir pa daļai izlīdzi-
nāt šķiru stāvokli, nolīdzināt tās diferences, kādas
pastāv starp atsevišķām šķirām, un tad pēdējā vie-
ta stāv fiska intereses. Bet, kā jau teicu, fiska in-
tereses pie tiešo nodokļu sistēmas un lieluma no-
teikšanas spēle samērā mazu lomu, jo tiešo nodokļu
sumas parasti sastāda no visa valsts budžeta samē-
rā niecīgu procentu. Tāpēc stingri jāraugās, lai tie-
šie nodokļi nepaliktu par apgrūtinājumu mūsu saim-
nieciskas dzīves attīstībai. Mūsu tiešo nodokļu ap-
likšanas sistēma prasa labojumus, un tāpēc būtu jā-
iziet uz tiešo nodokļu technikas vienkāršošanu un
apliekamo vienību pilnīgāku noskaidrošanu. Līdz
šim nodokļu aplikšanas kārtība pie mums ir pēc
deklarācijas principa, tas ir, visiem pilsoņiem par
savu ienākumu lielumu jāpaziņo pašiem. Bet pār-
baudīšanas aparāts par deklarēto ienākuma lielumu
pareizību ir tik vājš, ka ļaunprātības iespējamas ļoti
plašos apmēros. Tā tadmēs panākam tikai lielu
sarūgtinājumu tautā, radām liekas formalitātes pie
saimnieciskā jautājuma nokārtošanas un lieku
ierēdņu štatu. Bez šaubām, ka mūsu valsts bu-
džets bez lielas daļas niecīgu tiešu nodokļu gluži
labi var iztikt. Tāpēc man jākonstatē, ka tiešo no-
dokļu lietās valdības rīcība ir pilnīgi neapsvērta un
nelietderīga, pat es gribētu teikt stiprāk — kaitīga.
Man liekas, ka ir pienācis laiks, kad par tiešo no-
dokļu sistēmu būtu jāpārdomā augstam namam un
jāuzdod valdībai šo jautājumu attiecīgi regulēt. Ta-
gad es gribu pāriet pie netiešiem nodokļiem. Ne-
tiešie nodokļi, kā jūs zināt, sastāda vienu no lielā-
kiem ienākuma posteņiem un tas ir viens no svarī-
gākiem faktoriem visā mūsu saimnieciskā dzīvē.
Vispirms es gribu apstāties pie muitas jautājuma, jo
muita ir tas finansielais un saimnieciskais faktors,
kurš regulē attiecības visā mūsu valsts saimnieciskā
dzīvē. Muitas politika pie mums līdz šim ir rakstu-
rojama ar nejaušībām, ar gadījuma parādībām.
Muitas politikai bez fiska interesēm ir vēl trīs sva-
rīgi uzdevumi, pirmkārt, valūtas krājumu regulēša-
na, otrkārt palīdzēt izaudzināt mums pašiem savu
ražojošo spēku tik tālu, ka viņš varētu būt par tādu
spējīgu faktoru, ka viņš neprasītu sevišķas aizsar-
dzības no pašas valsts un, trešam kārtām, pievilkt
ārzemes kapitālu mūsu rūpniecībai. Bet tagad, ja
mēs apskatām mūsu muitas politiku,ko mēs redzam?

I
Krājumā Saeimas Slenografiskā ,,
biroja Rīgā, Saeimas laukumā.

Nesen bija izdarīta muitas paaugstināšana uz da-
žām precēm un tā muitas likmju paaugstināšana,
man liekas, ir raksturojama kā pilnīgi nepārdomāts
un neapsvērts solis muitas politikā. Tur bija, var-
būt, tikai atsevišķu politisku grupu prestiža jautā-
jums un rezultāts ir tāds, ka mēs ar muitu neesam
panākuši nevienu no tiem mērķiem un uzdevumiem,
kādi tiek stādīti muitas politikai. Mēs gribējām pa-
lielināt mušu valūtas krājumus ar muitas likmju pa-
augstinājumu, lai valūtas aizplūdumu novērstu. Vai
mes to esam panākuši? Nē. Mēs to neesam pa-
nākuši. Mēs likmes paaugstinājām vispirms uz, tā
saucamiem,luksus priekšmetiem1un uz tādiem priekš-
metiem, kuri pēc sava svara un apjoma ir portatīvi.
Visi šie priekšmeti tagad tiek aplikti ar augstām
muitām. Bez šaubām, attiecīgas personas, kas no-
darbojas ar tādu priekšmetu apgādāšanu mūsu pa-
tērētajiem, bus spējīgas to izdarīt ari ārpus muitas,
t i. kontrabandas ceļā. Tā tad par visiem kontra-
bandas ceļa ievestiem luksus priekšmetiem muita
netiks ieņemta, bet valūta tā kā tā aizplūdīs. Otrs
jautājums ir tas, vai mēs ar to esam nostādījuši aiz-
sardzības stāvoklī to mūsu rūpniecību, kura šos
priekšmetus ražo, pagaidām, varbūt, kaut ne pla-
šos apmēros. No vienas puses mēs, bez šaubām,
pagaidām esam viņus nostādījuši izdevīgā stāvoklī,
ārpus kuras katras konkurences, jo no ārienes augsto
muitu dēj šie priekšmeti nevar ienākt. Bet no otras
puses mes šai rūpniecībai esam tikai kaitējuši, nostā-
dot vjņu par daudz labā un pat privileģētā stāvoklī.
Šie rūpnieki varēs vienkārši necensties pacelt savu
produktivitāti, lai tiktu par konkurences spējīgā-
kiem. Tas radīs_ tādu stāvokli, ka mēs, atbalstīdami
mākslīgi savu rūpniecību, padarīsim viņu uz ilgāku
laiku pilnīgi konkurences nespējīgu. No otras pu-
ses mēs preces padarām 1nevajadzīgā kārtā ārkār-
tīgi dārgas. Trešam kārtām, ar to mēs radām stā-
vokli, ka šeit ražotās preces kvalitātes ziņā būs
sliktākas. Bez tam ar to veicina ari kontrabandu
resp. nelegālu ievešanu no ārzemēm. Tā tad mēs
ar savu muitas_ politiku neesam lietderīgi nākuši pa-
līga ari tai_ musu_ rūpniecībai, kura jau strādā pla-
šākos apmēros, kā ari tai, kura atrodas vēl organi-
zešanās_ stadija._ Mēsesam viņu gremdējuši dziļāki
un nostādījuši tādā stāvoklī, ka iepriekš var jau pa-
teikt

^
ka viņa bus dzīves nespējīga un ar laiku tai

bus jāizbeidz sava eksistence. Tā tas būtu sakāms
ne tikai attiecibāuz to rūpniecības daļu, kura pietie-
koši plašos apmēros nav attīstījušās, bet ari attie-
cība uz plašākiem rūpniecības pasākumiem, kuri
musuvalstī varētu pastāvēt un attīstīties. Tāpēc,
ka mes esam mēģinājuši to aizsargāt ar pārāk lie-
lām muitas likmēm, esam mēģinājuši nostādīt to par
daudz laba stāvoklī, rūpnieki savukārt pie savu pa-
sākumu izveidošanas nepieliks pūles, lai pievilktu
lielākus kapitālus, nostādītu ražošanu lietderīgāki un
racionālāki, lai mēģinātu iegūt peļņu ne tikai uz
augstas muitas rēķina, bet mēģinātu iegūt vajadzī-
go peļņu ar ražošanas pacelšanu, ražošanas racio-
nalizešanu un produktivitātes pacelšanu, lai atmaksā-
tos turēt kapitālu zināmā rūpniecības uzņēmumā.
Ar to mes šos rūpniecības pasākumus nostādām iz-
miršanas stāvoklī, kas no valsts viedokļa, protams,
nekāda ziņa nebūtu pielaižams. Muitas politikai,
pecmanam domam, jabut tādai, kas muitas likmes
aprēķina, skatoties vienīgi pēc tā, cik vajadzīgs, lai
viens otrs rūpniecības pasākums varētu pastāvēt.
Mūsu rupniecībaļ jācenšas nostādīt ražošanu tā,- lai
tā varētu pastāvēt nevis tikai tik ilgi, cik ilgi to aiz-
sarga augstās muitas likmes, bet lai tā varētu gūt
savu peļņu tikai uz ražošanas produktivitātes rē-
ķina. _ Cik tālu mēs aizsargājam savu rūpniecību ar
augstam muitas likmēm, tik tālu mēs padarām viņu

6
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par konkurences nespējīgu pasaules tirgū, Tāda
rūpniecība mūsu valstij nekādu labumu nevar atnest,
bet tikai sadārdzina dzīvi. Pašai rūpniecībai ar to
palīdzējuši neesam, bet ja esam palīdzējuši, tad var-
būt tikai uz īsu laiku. Gala rezultāts būs tāds, ka
rūpniecība tā kā tā nīkuļos.

Tālāk, man jāpāriet uz mūsu kredītpolitiku.
Jāsaka, ka mūsu kredītpolitika visā Latvijas pastā-
vēšanas laikā nav bijusi piemērota mūsu saimnie-
ciskiem apstākļiem. Tā ir raksturojama kā_ gadīju-
ma politika, kā dažu konkrētu politisko apstākļu po-
litika, jo mums nav bijis noteikta plāna ne rūpnie-
cības, ne lauksaimniecības, ne tirdzniecības kreditē-
šanā. Visa mūsu kredītpolitika ir bijusi atkarīga no
politiska iespaida parlamentā, vai ari no ārpus par-
lamenta stāvošām politiskām grupām. Ja mēs pār-
ejam pie mūsu rūpniecības kreditēšanas un paska-
tāmies, kāds virziens ir nomanāms mūsu rūpniecī-
bas kreditēšanā pēdējā laikā, tad sakarā ar ārkārtīgi
lielo mūsu valūtas aizplūdumu uz ārzemēm, kā tas
visiem labi zināms no tiem pārskatiem, kurus drukā
Latvijas banka, sākās kreditu ārkārtīga apcirpšana
visās rūpniecības nozarēs, neskatoties uz to, vai
valstij vajadzīga šī rūpniecības nozare, neskatoties
uz to, vai viņa ir konkurences spējīga vai nē, nerau-

I

goties uz to, ko viņa ražo, cik vērtīgus produktus
ražo, vai ražošanā izmanto ārzemes pusfabrikātus,
vai ražo no vietējām izejvielām. Tomēr krediti šim
rūpniecības nozarēm tika apcirpti ar to nodomu, lai
aizkavētu mūsu valūtas aizplūdumu. Man jāsaka,
ja pie šādas politikas ari turpmāk pieturēsies Latvi-
jas banka, tad mēs nonāksim pie pilnīga mūsu rūp-
niecības sabrukuma. Daži rūpniecības pasākumi
pat savas pirmās gaitas dibina uz Latvijas bankas
kredītiem. Ja nu tagad tiem gluži negaidot kreditus
atrauj, vai ari sašaurina, tad taču mēs to nesauksim
par rūpniecības atbalstīšanu, bet gan par viņas grau-
šanu. Nav taču nevienam noslēpums, ka mūsu rūp-
niecības dažādās nozarēs, dažās lielākā mērā un

' dažās mazākā mērā, ir iestājušās krize. Viņa ir no-
nākusi sastinguma stāvoklī, ka pat nezin, kas būs
rītdien._ Šodien vēl ir rīcības kapitāls, bet vai rīt-
dien būs, tas ir vēl jautājums. Ja viņas grib savu
uzņēmumu paplašināt, tad nezin, vai tas būs iespē-
jams, vai saņems kreditus no Latvijas bankas, jo mēs
zinām, ka Latvijas bankai noteiktības nav. Netiek
pieprasījumi lietderīgi apsvērti, bet gan tikai no po-
litiskās puses, kas saimnieciskai dzīvei nevar nākt
par labu.

Tālāk, gribu norādīt uz lauksaimniecības kre-
ditēšanu. To gan es nevaru raksturot par tādu no-
zari, kura nebūtu kreditēta prāvos apmēros, apmēri
ir diezgan plaši. Bet es gribētu teikt, ka kredita
raksturs ir nosaucams par patēriņa kreditu. Lauk-
saimniecība netiek kreditēta, lai paceltu viņas ražo-
šanu, bet lai veicinātu patēriņu, kas nāk par labu ti-
kai tirdzniecībai un rūpniecībai, lai tā varētu likvi-
dēt savus milzīgos preču krājumus, kas ievesti no
ārzemēm vai saražoti Latvijā un noderīgi tikai vie-
tējam patēriņam. Pie tādas politikas mēs to lauk-
saimnieku nevis atbalstām, nevis nākam viņam pa-
līgā, bet viņu nostādām neiespējami grūtā stāvoklī.
Mūsu lauksaimnieki nekad nav tik plašus kreditus
izmantojuši, nav nekad tik nelietderīgi rīkojušies ar
naudu, kā tagad. No Latvijas bankas puses, kura
nāk ar plašiem kredītiem lauksaimniekiem pretim,
nav bijis noteikta plāna par naudas līdzekļu izlieto-
šanas veidu. Kā mums visiem, varbūt, zināms, kre-
diti diezgan plašos apmēros nāk kā vietējām kredīt-
iestādēm, tā krāj-aizdevu kasēm un kooperatīviem
galvenam kārtām no Latvijas bankas. Lauksaim-
nieks, varēdams viegli kreditēties, ņem naudu, kur
tik varēdams. Bez kaut kāda saimnieciska aprēķi-

na un tagad gala rezultātā ir tas, ka zemnieks ir ie-
kritis lielos parādos, nu viņam-jāmaksā ir koopera-
tīvam, ir krāj-aizdevu kasei, ir jāatmaksāpar sēklas
fondu, ir jāatmaksā parāds vienam otram žīdam
u. t. t Vārdu sakot, viņam nāk maksājumi no vi-
sām pusēm. Bet ja to naudu viņš būtu saņēmis no-
teiktam mērķim, būtu izlietojis lietderīgāki, tad ne-
būtu tik lielas grūtības pie parādu nolīdzināšanas.
Kas attiecas uz lauksaimniecības kreditēšanu pie ra-
žošanas pacelšanas, tad te pārāk maz kas darīts.
Pirmkārt, jāapskatās, kā esam mēģinājuši kreditēt
lauksaimniecības ražošanas pacelšanu. Pagaidām
vienīgais veids pastāv agronomiskā palīdzībā un
lauksaimniecības veicināšanā. Te ir atvēlēti pa-
balsti, bet ļoti mazos apmēros, bez tam viņi tik ne-
vienādi koncentrēti teritorijas ziņā, ka vienkārši vi-
ņu pielietošanas rezultāts nekur nav redzams. Ja
aizbraucam uz Latgali un paskatām tur, kur samērā
prāvas sumas izliktas agronomiskai palīdzībai un
lauksaimniecības veicināšanai, tad lauksaimniecībā
panākumu nekādu nevaram redzēt. Tur nav bijis
pietiekošas stingrības pie valsts budžeta atvēlētā
kredita izlietošanas kārtības un tāpēc krediti, var-
būt, aizgājuši sāņus, vai priekš lauksaimniecības nav
izmantoti lietderīgi, mantojušas no šiem kredītiem
ir gan atsevišķas personas, atsevišķas grupas un
partiju organizācijas politiskām vajadzībām. Galu
galā mēs nonākam atkal pie tā slēdziena, ka mums
trūkst plāna, ka mums trūkst programas, kā gribam,
kā varam un drīkstam rīkoties ar līdzekļiem. Man
liekas, ka sevišķi lielu noteiktību un planveidīgumu
mēs drīkstam prasīt no zemkopības ministrijas pie
lauksaimniecības veicināšanai atvēlēto mazo līdzekļu
izlietošanas, kur katru rubli gaida tik neatliekamas
un svarīgas vajadzības. Man šķiet, ka pirmām kār-
tām, ievērojot tagadējo mūsu ārkārtīgi grūto saim-
niecisko stāvokli, sevišķi lauksaimniecībai mums bū-
tu šinī budžeta gadā jāpiegriež liela vērība, lai lauk-
saimniecību izvilktu no tā grūtā stāvokļa, kādā tā
nonākusi. Man šķiet, vienīgā izeja būtu, ka atļautu
līdzekļus lauksaimniecības kreditēšanai caur valsts
zemes banku, jo tai kreditēšanai, kas ir vajadzīga,
lai izvilktu lauksaimniecību no grūtā stāvokļa, ir
jābūt ilgtermiņa, no vienas puses, un, no otras puses,
tai jābūt piemērotai procentu ziņā; jo tā kreditēša-
na, ko saņem lauksaimnieki caur krāj-aizdevu ka-
sēm un no kreditkooperativiem, ir termiņa, ir pro-
centu ziņā nav piemērota. Līdzšinējais kredita veids
ir tikai par sliktu lauksaimniecībai, jo tās atsevišķās
mazās suminās, kas nonāk lauksaimnieka rokās, ne-
var viņam nekādu taustāmu palīdzību dot, viņas ti-
kai apgrūtina viņa budžetu, pieradina pie nelietde-
rīgas rīkošanās ar naudu, t. i. pieradina pie izšķēr-
dības. Un tāpēc vienīgais pareizais līdzeklis būtu,
atvēlēt lielākas sumas caur Valsts zemes banku un
pielīdzināt procenta, kreditēšanas un laika ziņā ilg-
termiņa aizdevumiem noteiktām vajadzībām

^
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mēs radītu lauksaimniekiem izeju no tā stāvokļa,
kādā viņi nokļuvuši.

Tālāk, man jārunā atkal par lauksaimnieka stā-
vokļa uzlabošanu. Pirmām kārtām, man jākonsta-
tē, ka mēs neesam līdz šim itin neko darījuši, lai aiz-
sargātu mūsu lauksaimniecību no pārmērīgas starp-
nieku izmantošanas. (Saucieni pa kreisi: „Kas vi-
ņu izmanto!?") Starpnieki. Man jāsaka, ka tagad
lauksaimnieki par saviem ražojumiem nedabū ne
trešo daļu no vērtības, kāda ir atsevišķiem ražoju-
miem. Ņemat tās pašas linu cenas. Tās ir pēdējā
laikā noslīdējušas līdz pēdējam uz leju. Lauksaim-
nieki pagājušā gadā, cerēdami uz augstām cenām, ir
lielas zemes platības apsējuši ar liniem. Tagad ar
seta linu platība nav atnesusi viņiem produkta paš-
izmaksu resp. vajadzīgās strādnieku atmaksas su-
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mas. Kas attiecas uz labības pārdošanas cenām,
tad mušu lauksaimnieks katru rudeni spiests lielāku
kvantumu labības pārdot par.ļoti lētām cenām starp-
niekiem, kuri to uz pavasara pusi pārdod tam pa-
šam zemniekam par divkārt dārgāku cenu. Šinī zi-
ņa no mušu saimnieciskās politikas noteicējiem nav
nekas darīts. Nav ari mēģināts šo stāvokli labot.
Šis stāvoklis, pec maniem ieskatiem, kaut ari ar ma-
ziem līdzekļiem, uz ātru roku būtu_ labojams. Pirmā
kārta mušu intendantura nav apgādājušās produktu
ziņa tāda veida, lai nāktu pretim lauksaimniekiem.
Intendantura katru gadu spiesta lielāku kvantumu
produktu un labības iegūt savām vajadzībām, bet
iegadašana_ notiek, par nožēlošanu, nevis no vietē-
jiem ražotajiem, bet no starpniekiem. Starpnieki,
izmantodami laiku, saskrūvē cenas un mākslīgā ce-
ļa sadārdzina armijas apgādāšanu. Es teicu, ka šinī
ziņa kara resoram būtu jāgroza sava iepirkšanas
taktika intendanturas vajadzībām, lai varētu lauk-
saimniekiem agrā rudenī nākt palīgā, noteicot var-
būt tas vidējas cenas, kādas iestājas ap ziemas mē-
nešiem. Naudas trūkuma brīdī lauksaimniekiem tā
būtu liela palīdzība. Ir taisīts mēģinājums, bet tas
nav izvests līdz galam un no tā atteikušies dažādu
pārvaramu grūtību dēļ, kuras pie labas gribas būtu
pat viegli pārvaramas. Kas attiecas uz tiem pro-
duktiem, kuriem cenas svārstās ārkārtīgi bieži un
kuru cenas lauksaimnieki zināmā rajonā nav spē-
jīgi noteikt, kur zemniekus izmanto stiprākā mērā,
piemēram gaļas un sviesta cenas, tad Latgales no-
males ir sevišķi grūtos apstākļos. Mums līdz šai
dienai finansu ministrija nav parūpējusēs ierīkot
produktu biržas, lai lauksaimnieki, ja ne visi, tad
vismaz daļa dabūtu informāciju par tirgus cenām.
Tagad viņš ir pilnīgā neziņā par šīm cenām un pil-
nīgi padots veiklu starpnieku noteikšanai, kura lai-
kiem pārvēršas par zemnieka krāpšanu. Un man
šķiet, ka šinī ziņā produktu un labības biržai būtu
sava nozīme, kaut gan starptautiskā tirgus ziņā vi-
ņai tādas nozīmes nebūtu, bet priekš vietējo lauk-
saimnieku informācijas tai būtu ārkārtīga nozīme.
Tāpēc es domāju, ka par šo, kaut ari samērā sīko
jautājumu, attiecīgam resoram būtu jāparūpējas, lai
viņu nokārtotu. Pārejot tālāk pie mūsu bagātību
un vērtību pilnīgākas izmantošanas, man jāsaka, ka
līdz šim mūsu saimnieciskā laukā darīts ļoti maz.
Mēs neesam mēģinājuši visas tās vērtības un bagā-
tības, ko mēs spējam ražot, padarīt vērtīgākas un
tad eksportēt, bet mēs viņas jēlvielu un pusfabrikātu
veidā esam eksportējuši uz ārzemēm, saņemdami
daudz mazāk, nekā mēs varētu saņemt, ja apstrā-
dāšana būtu izvesta pilnīgākos apmēros. Dažas
saimnieciskās organizācijas gan ir mēģinājušas mū-
su bagātības pārvērst par vērtīgākiem produktiem,
bet tās nav atradušas dzirdīgas ausis mūsu saim-
nieciskās iestādēs, no kurām ir atkarīga šo pasāku-
mu atbalstīšana. Ņemsim tos pašus linus; mēs
eksportējam linus tādus, kādi viņi ienāk no lauk-
saimnieku rokām. Pārstrādājot viņus par diegiem,
mēs varētu ieņemt daudz vairāk un līdz ar to vei-
cinātu mūsu tirdznieciskās bilances aktivitāti, kā
ari bezdarbnieku jautājums te ari kristu svarā. Tas
pats jāteic par koku eksportu; mūsu kokus līdz pē-
dējam laikam eksportē uz ārzemēm tādā veidā, kā
viņi iznāk no mežiem — baļķu kluči, stutmalka u. 11
un šinī ziņā mūsu valsts saimnieciskā resora pirmais
uzdevums būtu visiem spēkiem, ar muitas politikas
palīdzību veicināt, lai koku pārstrādāšana notiktu
plašākos apmēros, lai mēs varētu no mūsu vienīgā,
lielā bagātību avota mantot vairāk valsts tirdznie-
ciskās bilances aktivitātes veicināšanai.

Apskatot mūsu vispārējo saimniecisko stāvokli,
man gribētos tagad pāriet konkrēti pie budžeta un

apstāties galvenam kārtām pie izdevumu budžeta.
Man jāsaka, ka mūsu saimnieciskā politika, kura iz-
paužas, varbūt finansielās lietās, ir konsekventa ari
savā izdevumu daļā, t. i. savā līdzekļu izlietošanā.
Cik tālu noteikta plāna nav un noteiktas programas
pie mūsu vērtību un bagātību ražošanas, tik pat tālu
nav noteikta plāna un programasari pie mūsu valsts
budžeta līdzekļu izlietošanas.Pa daļai, varbūt, trūkst
gribas kaut ko radikāli mainīt, lai mūsu saimnie-
ciskais stāvoklis kļūtu labāks. Mēs esam ieraduši
staigāt pa vecām stigām un esam ārkārtīgi bailīgi
no kaut kādiem_ mēģinājumiem, no jaunas sistēmas
pielietošanas mūsu saimniekošanā. Izsakoties pie
izdevumu budžeta, es gribētu pirmām kārtām minēt
inusu tagadējo stāvokli attiecībā uz izglītības lietām.
Jums visiem, kungi, ir labi zināms, ka mēs par iz-
glītības lietām esam runājuši un pastāvīgi runājam,
ka mums radikāli jāgroza skolu politika, t i. jāpār-
iet vairāk uz arodnieciskas izglītības, bet ne uz vi-
dusskolas izglītības veicināšanu. Bet ko mēs re-
dzam, salīdzinot pagājušā un šī gada budžetu?
Mes redzam to pašu veco politiku, kas jau ievadīta
no paša sākuma un turpinājās tālāk. Man šķiet, ka
pienācis taču laiks, ja ne ar likumu, tad ar izdevumu
budžetu koriģēt mūsu skolu politiku. Tas ir ļoti
viegli iespējams. Šinī budžeta gadā mēs redzam,
kaizglītības ministrijas budžets palielinājies par ļoti
prāvu ciparu, apmēram par 15%. Es domāju, ka ar
šiem 15%_ varēja piegriezt nopietnu vērību mūsu
aroda izglītībai. Bet tomēr izrādās,ka visa šī suma
aizgājusi uz universitāti un vidusskolām. Vārdu sa-
kot, arodskolu stāvoklis ir palicis līdzšinējais. Es
gribētu teikt, ka mūsu labā griba un garā runāšana,
cik tālu mēs ar reāliem darbiem nestāsimiess pie šīs
politikas mainīšanas, nekādus pozitivus panākumus
nedos. Man jāsaka, ka tauta ir sapratusi to nenor-
mālo stāvokli, kādā esam nonākuši ar izglītības lie-
tam. Tauta katru dienu paceļ stiprāku balsi, ka
mums galvena kārtā jāveicina arodu, bet ne vispā-
rēja izglītība, jo mēs ar vispārējās izglītības veici-
nāšanu radīsim tikai bezdarbniekus. Mūsu zemnie-
ki uz laukiem nav tik bagāti, ka viņi varētu dot sa-
viem bērniem pilnīgu un pabeigtu izglītību, t i. ka
viņi varētu iziet vidusskolu un pabeigt augstskolu.
Pabeiguši vidusskolu viņi vairs nepieder lauku mā-
jam, bet cenšas pāriet uz pilsētām, bet tur viņi kā
piemēroti darbinieki nevar tikt nodarbināti. Viņi
vienkārši pārvēršas par klejojošu proletariātu, kurš
nevar atrast sev eksistences nodrošinājumu. Man
šķiet ka uz laukiem ir tik ārkārtīgi daudz darba, ir
kulturela, ir saimnieciskā laukā, ka ari ar speciālu
profesionālo izglītību katrs var atrast ir nodarboša-
nos, ir peļņu. Šim ziņā pie izglītības ministrijas bu-
džeta caurskatīšanas man būs konkrēts priekšli-
kums — mainīt, sākot ar šo'budžeta gadu,mūsu sko-
lu politiku.

Tālāk, mazliet gribētu apstāties pie mūsu dro-
šības jautājuma. Šinī budžeta gadā, kā par brīnu-
mu

^
līdzekļi drošības jautājuma nokārtošanai nav

atstati ne tikai pagājušā gada apmēros, ko sliktākā
gadījuma, varbūt, varēja sagaidīt, bet, izrādās, no-
stumti uz leju. Visi līdzekļi drošības jautājuma no-
kārtošanai samazināti. .(Starpsauciens pa kreisi.)
Drošība ir, bet tā var ari mazināties, ja nebūs pie-
tiekoši līdzekļu tās uzturēšanai. Ja paskatāmies
iekšlietu_ minstrijas_ budžetā, tad redzam, ka tas
paurmera pamazinājies par 4%. Kara ministrijas
budžets, ta resora budžets, kas rūpējas par mūsu
drošību uz ārieni, atstāts pagājušā gada stāvoklī.
Nav pielikta neviena kapeika, neskatoties uz to, ka
kara resora .vajadzības nebūt nemazinājās, bet gan
pjeaug. Ko mes redzam kā pretstatu drošības jau-
tājumam? Redzam to, ka sociāliem jautājumiem

?
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esam ierādījuši mūsu budžetā izcilus stāvokli. Kā
par brīnumu, visi mūsu saimnieciskie un lietderīgie
izdevumi pēc iespējas ir vai nu sašaurināti, vai la-
bākā gadījumā atstāti pagājušā gada stāvoklī, tur-
pretim sociālos jautājumos esam taisījuši ārkārtīgi
lielu soli uz priekšu, nerēķinoties pat ar pastāvo-
šām saimnieciskām grūtībām. Uz visas līnijas ru-
nājam, ka ārkārtīgi grūti nākas sabalansēt bu-
džetu. Bet ko mēs redzam tautas labklājības mi-
nistrijas budžetā? Tur ar devīgu roku esam pie-
likuši apmēram 30%. Tāda pretimnākšana galve-
nam kārtām sociālās apgādāšanas jautājumos, man
šķiet, ir pārmērīga un nesaskan ar mūsu finansi-
eliem apstākļiem!. (Sauciens pa kreisi.) Nebūt nav
jānostrīpo pensijas, bet nav jādod tik lielas pie-
maksas slimo kasēm. Vismaz līdz pēdējai dienai
jūs nevarat izprast, ka tos lielos procentus, 8%, ku-
rus dod piemaksu veidā slimo kasēm no valsts un
darba devējiem, nevar lietderīgi izmantot, jo mūsu
slimo kasu organizācija nav nostādīta tik labi, lai
būtu iespējams šo augsto procentu lietderīgi iz-
mantot Tāpēc man jāsaka, ka mūsu vadošām ap-
rindām, saimnieciskiem resoriem vajadzēja nākt
reiz pie noteikta slēdziena un koriģēt saimnieciskos
izdevumus,_ nostādot sociālās dabas jautājumus lī-
dzekļu ziņā nevis pirmā vietā, bet otrā vietā, pie
kam pilnīgi atkarībā no finansieliem apstākļiem.
Kā šī gada budžetā, tā ari pagājušā gada budžetā
mēs redzam pilnīgi ko pretēju. Piemēram sa-
tiksmes ministrija ir viens no lielākiem saimnie-
ciskiem resoriem, bet ari tur sumas nav vis palie-
linātas, bet gan pamazinātas par veselu miljonu
latu. Visi ieguldījumi, kuri nāk satiksmes ministri-
jas vajadzībām, visi pamatkapitāli un rīcības kapi-
tāli ir samazināti un sašaurināti. Vai tas nenozīmē
to, ka ja mēs šīs sumas atraujam satiksmes mini-
strijai, ka tad nākošā gada budžetā šīs sumas, vai
pat lielākas, būs jādod tautas labklājības ministri-
jai? Mes sagatavojam pamatu tam, lai tautas lab-
klājības ministrijas budžets pieaugtu nākošā gadā
tik tālu, cik tālu mēs budžetu šogad sašaurinājām
saimnieciskiem resoriem. Tas ir nepārprotami, jo
bezdarbnieku skaits mums ari pieaugs ar saimnie-
ciska spēju pamazināšanu un par tiem taču tautas
labklājības ministrijai būs jāgādā, jāgādā viņiem
darbs ar valsts līdzekļiem. Tas ir nepārprotami,
un_ es domāju, ka_ neviens no sociāldemokrātiem ne-
mēģinās to apstrīdēt. To pašu jāsaka par zemko-
pības ministriju. Ari tur atstāts pagājušā gada stā-
voklis. Itin nekas nav pielikts, ja pierēķinājām pa-
gājušā gada algu paaugstinājumu, kurš ietilpa kre-
dita departamenta sumās, tad iznāk, ka zemkopī-
bas ministrijas dažādiem pasākumiem līdzekļi ir
sašaurināti, bet nevis palielināti. Man gribot ne-
gribot jākonstatē, ka šāda saimnieciska politika
katra ziņa reiz mus novedīs pie nopietnām sekām
un sarežģījumiem, bet vai nebūs jau tad par vēlu?
Izbeidzot vispārējos aizrādījumus par budžetu, gri-
bu pakavēties pie Latgales jautājuma un apskatīt,
kādā veida mēģināts apmierināt no valdības puses
Latgales prasības. Vispirms jāsaka, ka neskato-
ties uz dažiem skaistiem solījumiem, kādi bija Ul-
maņa valdības deklarācijā, kur Latgales jautāju-
mam ieradīta izcilus_ vieta, jo 7s Latvijas patiešām
atrodas neparasti grūtos apstākļos, un tāpēc tur ari
bija jāpiegriež vislielāko uzmanību tam jautāju-
mam, bet ja pieejam tiem budžeta skaitļiem, kādi
sastopami pie Latgales jautājuma nokārtošanas, jā-
saka_, ka visi nav virzījušies uz priekšu, bet, šķiet,
ir gājuši atpakaķ _ Jums_ visiem zināms, ka sādžu
sadalīšana viensētas iesakuses jau trīs gadus atpa-
kaļ, bet kas ir darīts, lai sādžu sadalīšanu viensē-
tas veicinātu un paātrinātu. Šīs lietas paātrināša-

nai nekas nav darīts. Ir ievadīts darbs un atstāts
tagad savai dabiskai attīstībai,_ bet nekas nav da-
rīts, lai to pasteidzinātu un ātrāki nokārtotu, nekā-
das sumas priekš tam budžetā nav paredzētas. Jā-
jautā, vai patiešām še var palikt pusdarīts darbs,
vai te nav jānāk valdībai palīgā un vai te jau labas
gribas pietrūcies. Mēs esam prasījuši un aizrādī-
juši, kā to lietu pasteidzināt, ka vajaga palielināt
mērnieku skaitu. Mērnieku skaits ir palielināts kā
pa jokam, par kādām 10 vai 15 personām. Šis ma-
zais mērnieku skaita palielinājums nekādus taustā-
mus rezultātus pie sādžu sadalīšanas viensētās ne-
dos. Mēs visi zinām, ka Latgales zemnieks atro-
das sevišķi sliktos un kritiskos apstākļos un vienī-
gais glābiņš būtu — ātrāk sadalīt sādžas. Jau pa-
gājušo gadu ar linu cenu krišanās sākšanos mēs
aizrādījām valdībai, ka jāķeras pie budžeta ienāku-
mu samazināšanas no linu monopola, un pagāja gan-
drīz vesels pusgads, kamēr saskatījām panākumus,
kad ienākuma postenis no linu monopola tika sa-
mazināts, lai tiktu daudzmaz izlīdzināta šī netaisnā
tiešo nodokļu nasta attiecībā pret lauksaimniekiem
ražotājiem. Mēs zinām, ka lielais linu kvantums
nāk no Latgales. Pateicoties linu cenu krišanai,
viņi visvairāk cietuši ienākumu ziņā. Pateicoties
šai Latgales zemnieku lētticībai, ka turpmāk lini
viņam dos_ lielākus ienākumus, cerēdami, ka valdī-
ba te varēs veicināt viņu ienākumus, viņi bija rū-
pējušies par linu sējumu platības palielināšanu.
Un tagad, pateicoties tādai palielinātai sējumu pla-
tībai, mūsu Latgales zemnieki ir nonākuši galīgi
bezizejas stāvoklī, un man liekas, ka šinī ziņā val-
dība ir darījusi tikai pussoli, lai zemnieku stāvokli
nepadarītu galīgi katastrofisku, viņa ir atteikušās
no daļas peļņas, kura paredzēta budžetā no linu
monopola, bet es domāju, ka ar to ir maz līdzēts.
Vajadzēja nevis atteikties tikai no tās peļņas, kas
bij paredzēta budžetā un nevis līdzekļu iztrūkumu
segt no citiem ienākuma avotiem, bet gan vajadzēja
paredzēt prēmiju izmaksas par nodotiem liniem,
kuri bija nodoti par pazeminātām cenām. Bet tas
nebija darīts un uz to valdošās aprindas nebija pie-
dabūjamas. Ja negribam zemniekus galīgi izputi-
nāt, tad mums tas jādara.

Tagad es gribu apstāties mazliet pie agrono-
miskās palīdzības. Agronomiskās palīdzības sumas
mums katru gadu prāvos skaitļos tiek atvēlētas, bet
agronomiskās palīdzības un lauksaimniecības vei-
cināšanas sumas nonāk uz Latgali daudz mazākos
apmēros, ka tam vajadzētu būt. Bez šaubām, ka
pjrrna brīdi, kad visa tā lieta bij pavisam sveša, ar
tādam sumām jm bez noteiktas organizācijas, bez
noteikti izstrādāta plāna agronomisko palīdzību Lat-
gale izvest bij ārkārtīgi grūti, jobij grūtības ne tikai
pašu līdzekļu ziņa, bet bija jāmēģina vēl pārvarēt
grūtības tautas psicholoģijas ziņā, lai pierādītu, ka
agronomiska palīdzība un lauksaimniecības veicinā-
šanas palīdzība ir vajadzīga, ir izmantojama jo pla-
šākos apmēros. Tā palīdzība, kuru sniedza valsts
ar budžeta līdzekļiem lauksaimniecības veicināšanai,
ir tik pārmērīgi maza, ka nevar pat noderēt lauk-
saimniekiem par pietiekošu paraugu, lai pierādītu
viņu lietderīgumu. Lai lietu pienācīgi nostādītu, bū-
tu dažus gadus no vietas jānodod lielāka daļa bu-
džeta līdzekļu lauksaimniecības veicināšanai' vienīgi
Latgalei — tad būtu rezultati, _ tad būtu tā lieta uz-
skatama par ievadītu. Man jāsaka, ka ari tā ieva-
dīta lieta netiek veicināta ar lielākiem līdzekļiem
neka būtu faktiski vajadzīgs, bet ar katru gadu tiek
līdzekli nodoti citiem apgabaliem, kur, varbūt, jau
tās vajadzības mazākas_ un apgabals pabalstu ziņā
nostādīts daudz privileģētākā stāvoklī. Šeit reiz būs
jāsaprot mūsu saimnieciskiem resoriem, ka cik tālu
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viena trešdaļa tautas atrodas sevišķi grūtā stāvoklī,
tik tālu ari pārejas 7a bus spiestas klibot uz vienukāju. Tas mušu saimnieciskai dzīvei nenāks par
labu. Man lielas_ cerības, ka reiz zemkopības mini-
strija nāks pie ta sjedziena, ka Latgales lauksaim-niekiem jānākpalīga, varbūt, vairāku gadu laikā ar
daudz lielākam sumam, nekā līdz šim nākuši, un jā-
izstrādā noteikts plaņs, kā agronomiskās un lauk-
saimniecības veicināšanas sumas izlietojamas. Bet
to, diemžel.zemkopības ministrija nav gribējusi da-
ntun ari nākotne neizrāda sevišķu gribu uz to, bet
mes tad izmantosim visu savu iespaidu, lai to pa-
nāktu. Tagad_ par meliorācijas sumām, kas katru
gadu tiek atvēlētas budžeta kārtībā. Meliorācijas
darbi pec manam domām nevis jāsašaurina, bet jā-
paplašina. Bet ko mēs redzam šī gada budžetā?
Mes redzam tendenci, ka tās sumas būtu jāsama-
zina, bet ne jāpalielina. Tie paši Lubānes ezera
darbi, kuri ievadīti no aizpagājušā gada un nu ir pie-
nācis tas laiks, kad sagatavošanas darbiem bij jābūt
pabeigtiem, bet atkal redzam, ka šī gada budžetā
paredzētas tikai tik lielas sumas, kuras varētu izlie-
tot sagatavošanas darbu veikšanai, bet ne pašu dar-
bu izvešanai plašos apmēros, pēc izstrādātā pro-
jekta. Vai man varētu būt tā pārliecība, ka ari nā-
koša gada šie sagatavošanas darbi par 15 miljoniem
neturpināsies tādā pašā gaitā, kā turpinājās tagad
jau trīs gadus. Man jāsaka, ka šī jautājuma nokār-
tošana ir no ārkārtīgi liela svara, ka tas būtu jāveic
ne trīs un četru gadu laikā, bet pēc iespējas ātri, lai
neatkārtotos ikgadējā_ parādība, ka Lubānes ezera
apkārtne tiek noslīcināta, iedzīvotāji nostādīti ubagu
stāvoklī un saimnieciski galīgi izpostīti. Kad nāk
plūdi, tad visa apkārtne paliek bez pajumtes, bez
maizes gabala un tiek atrauta no saimniecības ve-
šanas. Tas pats jāsaka, ka valdībai, varbūt, varēja
vienreiz ienākt prātā tāds iautājums, ka katru gadu
atkārtojas plūdi, kuri sevišķi stipros apmēros izpau-
žas gar Daugavas krastiem: ja ir vietas, kur krasti,
varbūt, netiek appludināti, tad tomēr ir atkal citas
vietas., kuras tiek galīgi apslīcinātas. Vai valdība
nevarēja reiz nākt uz domām, ka vajadzētu budžetā
paredzēt zināmu sumu Daugavas gultnes regulēša-
naj. Es domāju, ka bez šī jautājuma atrisināšanas
mes cauri netiksim un mums reiz būs pie šī jautā-
juma jāķeras. Man jāgriež valdības vērība uz šo
jautājumu kā uz tādu, kurš ir palicis pēdējos gados
loti akūts. Latgales ceļu jautājums un zemnieku
apgādāšana ar būvmateriāliem ari atstāti pilnīgā no-
vārtā, bet par to es gribu sīkāk pakavēties pie at-
tiecīgu resoru budžetu caurskatīšanas. Tas, apmē-
ram, būtu viss, ko es gribēju teikt attiecībā uz šo
budžetu. Man jāatkārto, ka šinī budžetā lietderīgi
un saimnieciski izdevumi samazināti. Tautas lab-
klājības ministrijas budžets palielināts par 30% uz
mūsu drošības un saimnieciski nepieciešamu izde-
vumu rēķina. Vārdu sakot, dotas visas priekšrocī-
bas slimo kasēm un bezdarbniekiem, nerunājot ne-
maz par daždažādiem pabalstiem partiju organizā-
cijām teātriem un citām mazsvarīgām lietām un
koalīcijas grupu politisku vekseļu nokārtošanai. Es
domāju, ka pie tādiem apstākļiem šo budžetu nevar
atzīt par tādu. par kuru varētu balsot ar mierīgu
sirdi. Es nekādi nevaru šo budžetu nosaukt par
valdības budžetu, bet es gribētu viņu nosaukt par
sociāldemokrātu un minoritāte budžetu, jo tur gal-
venā kārtā ir izpaudušās sociāldemokrātu un mino-
ritāte, bet ne pilsoņu griba. Man par nožēlošanu
jākonstatē, ka valdība pat nav pratusi rast sev bu-
džeta komisijā vajadzīgo vairākumu un tāpēc es
saku, ka pie balsošanas par budžetu man rāsies lie-
las grūtības. No šī stāvokļa varētu būt tikai viena
izeja, ka budžeta realizētāji mēģinātu vēl pie paša

budžeta apspriešanas Saeima savus koriģējumus iz-
vest cauri.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Veržbickim.

J. Veržbickis (poļu savienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Kā pie pagājušo gadu budžeta ap-
spriešanas, tā ari šogad es poļu deputātu vārdā turu
par savu pienākumu īsos vārdos pakavēties pie tā
vispārējā stāvokļa, kādā atrodas tā Latvijas pilsoņu
daļa, kuru mums tas gods ir šeit reprezentēt. Man
jau iepriekš jāsaka, ka mūsu tautības kā politiskais,
La ari saimnieciskais un kulturelais stāvoklis nav pa
šo laiku kaut cik uzlabojies. Mēs vēl Latvijas valsts
8. pastāvēšanas gadā nevaram pieskaitīt sevi pie
pilntiesīgiem Latvijas valsts pilsoņiem, Ka tas ir tā,
par to jus, deputātu kungi, pārliecināsaties no ma-
niem tālākiem vārdiem. Ņemsim vienu no vis-
svarigākām un visnopietnākām pilsoniskām tiesī-
bām, tā saucamo sirdsapziņas tiesību. Šinī ziņā
mēs redzam, ka mēs nebaudām tās tiesības, kādas
bauda pārējie Latvijas pilsoņi: nebaudām savas tau-
tības pašnoteikšanās tiesības. Ja šinī laikā kaut
kas ir mainījies sakarā ar Ilūkstes apriņķa priekš-
nieka Prauliņa kunga aiziešanu, tad pārmaiņas ir
loti mazas. Ja tur uz vietas nav Prauliņa kunga,
tad viņa gars tomēr tur paliek. Kā agrāk, tā ari
pašlaik poļu tautības iedzīvotāji nevar brīvi noteikt
savu tautību. Viņu tautību pa lielākai daļat noteic
vietējais pagasta vecākais kārtībnieks un admini-
strācija. Ja mēs griezīsimies drusku atpakaļ un pa-
kavēsimies pie tās tautas skaitīšanas, kura notika
pagājušā gada februārī, tad viņas materiālos mēs
atradīsim vairākas sūdzības no vietējiem iedzīvotā-
jiem, no kurām varam spriest, ka viņi tika ierakstīti
viņiem svešas tautības skaitā pret viņu pašu gribu.
Mums ir ienākušas vairākas sūdzības par to, ka tie
skaitītāji, kuri izdarīja tautas skaitīšanu Ilūkstes ap-
riņķī, paši pēc sava ieskata ierakstīja pilsonim tādu
vai citādu tautību. Vispirms viņi vadījās no tā, kas
bija ierakstīts pasēs. Kādā veidā bij izdarīta tautī-
bas apzīmēšana iedzīvotāju pasēs, to mēs, deputātu
kungi, visi labi zinām no tās interpelacijas materiā-
liem, ko mēs iesniedzām 1924. gada beigās. Gan-
drīz visi Ilūkstes apriņķa poļu tautības iedzīvotāji
pasēs vēl tolaik bij apzīmēti par baltkrievu tautības
pilsoņiem. Ja pie skaitīšanas kāds pilsonis aizrā-
dīja uz to, ka viņš pasē ir nepareizi ierakstīts par
piederīgu pie citas tautības, skaitītāji tomēr ierak-
stīja viņu baltkrievu skaitā. Bet bij gadījumi, reti
gadījumi, ka pilsoņiem, kuru pasēs bij ierakstīts, ka
viņi pieder pie poļu tautības, tautas skaitīšanas li-
stes tautību nemaz neatzīmēja. Šīs listes aizveda
projām bez tautības atzīmes un iedzīvotāji nezin,
kas galu galā ir noticis un kāda tautība viņiem pie-
rakstīta. Pēc oficiāliem datiem Ilūkstes apriņķī poļu
tautības iedzīvotāju gandrīz nemaz nav, bet no Sa-
eimas vēlēšanu rezultātiem varam pārliecināties par
to, ka oficiālā statistika nepavisam nesaskan ar fak-
tiskiem datiem. 4 vai 5 Ilūkstes apriņķa pagasti
deva poļiem vienu deputāta vietu Saeimā. Mēs va-
rētu nemaz nerunāt par tādu apstākli, kā nepareizu
tautības atzīmēšanu pasēs, ja šis apstāklis nebūtu
saistīts ar citiem daudz svarīgākiem apstākļiem. Kā
jūs zināt: statistiskie dati par iedzīvotāju skaitu cieši
saistīti ar skolu jautājumu, jo katrā pagastā, tāpat
ari katrā apriņķī skolu skaitu noteic samērā ar to,
cik liels iedzīvotāju skaits ir attiecīgā apriņķī vai
pagastā. Nu_ iznāks, ka pēc oficiāliem datiem zi-
nāmā pagasta poļu tautības iedzīvotāju nemaz nav,
bet vietējie iedzīvotāji, uzskatīdami sevi par piede-
rīgiem pie poļu tautības, pieprasīs skolas atvēršanu.
Iznāk dzīve ta, ka pagastos, kur nemaz nav atzī-
mēti poļu tautības iedzīvotāji, tomēr vjenā otrā vie-
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ttā
tiek pieprasīta poļu skolas atvēršana. Bet visi

šie lūgumi tiek noraidīti, jo katru reizi atsaucas uz
statistiskām ziņām. Poļu iedzīvotāju aizrādījumi uz
to, ka viņi ir nepareizi savās pasēs ierakstīti kā pie-
derīgi pie baltkrievu vai citas kādas tautības, tie
aizrādījumi tomēr netiek ņemti vērā. Ar vārdu sa-
kot tas apstāklis, ka poļu skaits pēc oficiāliem da-
tiem nesaskan ar faktiskiem apstākļiem, ļoti kaitē

r

mums kulturelā ziņā. Mēs nevaram dabūt mums
vajadzīgo poļu skolu skaitu, nedabūjam ari mums
pienākošos līdzekļus no kultūras fonda un tāpat ne-
dabūjam mācības līdzekļus. Nedabūjam mēs ari ne-
kādus pabalstus arodskolu atvēršanai poļu tautības
pilsoņiem. Nav labāki ari ar tiem pilsoņiem, kas
tomēr ir savās pasēs ieskaitīti par poļiem, jo pēdējā
prakse mums rāda, ka zemes pirkšana pierobežas
joslāun vairākās Latgales pilsētās neizdodas poļiem
tanī gadījumā, ja tie savās pasēs atzīmēti par po-
ļiem. Tiem tiek likti visādi šķēršļi ceļā, lai tikai
zeme nenāktu poļu tautības pilsoņu īpašumā. Ja
pēdējā laikā ir kaut kas mainījies šinī ziņā, tad to-
mēr jāsaka, ka poļu tautības pilsoņi paši ar savu
gribu vien nevar iegūt sev īpašumu, un tāpēc tie
katru reizi griežas pie viena vai otra deputāta un
tikai ar deputāta palīdzību ir iespējams iegūt kā uz
laukiem, tā ari pilsētā kādu īpašumu; tas novēro-
jamskā Latgalē, tā ari pierobežas joslā. Tāpat grūti
ir dabūt nodarbošanos valsts vai pašvaldības iestā-
dēs tiem pilsoņiem, kuri savās pasēs atzīmēti par
piederīgiem pie poļu tautības. Mums tādi gadījumi
ir zināmi, un tādi ir nākuši priekšā kā pagājušā, tā
ari šinī gadā; pie darbinieku štatu samazināšanas,
vai nu iet runa par dzelzceļu darbnīcām, vai iet runa
vispār par dzelzceļniekiem, pirmā kārtā tiek atstā-
dināti no dienesta pie mazākuma tautības piederošie
strādnieki un, zināms, viņu starpā ari poļi, kuru bija
daudz Daugavpils dzelzceļu mezglā. Ja mēs runā-
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sim tagad par stāvokli, kādā atrodas mūsu poļu sko-
las, tad bija jau konstatēts, ka viņu skaits nemaz
neatbilst tam skaitam, kādam vajadzētu būt pēc poļu
iedzīvotāju faktiskā skaita. Šo skolu ir par maz.
Kā jau aizrādīju sākumā, šo poļu skolu nevar atvērt
daudz reiz tāpēc, ka vienā vai otrā pagastā poļu
iedzīvotāju nemaz neskaitās, lai gan viņi tur ir fak-
tiski labā skaitā. (Starpsauciens.) Tas, Dēķena
kungs, Jums nepatīk, ka es runāju par faktiskiem
datiem un aizrādu, ka tie nesaietas ar patiesību, bet
par to Jūs varat pārliecināties no tā apriņķa pie-
mēra, kur poļu gandrīz neskaitās, t. i. no Ilūkstes
apriņķa, no kura 4 vai 5 pagastiem tika ievēlēts šo-
reiz viens poļu deputāts. Tā tad ir skaidrs, ka skolu
skaits nesaietas ar to skaitu, kādam vajadzētu būt
pec faktiskiem skaitļiem attiecībā pret poļu tautības
iedzīvotājiem vienā vai otrā pagastā. Ja apstāja-
mies tagad īsumā pie tā jautājuma, kādā stāvoklī
atrodas poļu skolas, tad jāatzīmē, ka viņas ir dau-
dzos gadījumos zem katras kritikas. Tas vispirms
jāsaka attiecība uz ēkām, kurās atrodas skolas. Ja
viena otra skola atrodas labās telpās, tad to nevar
teikt par vairākumu, un piemēram Posines miestā
skola ir ievietota tādās telpās, kur nemaz nav iespē-
jamskārtīgi mācīt bērnus. 19. martā man bija ga-
dījums but tur, Posines skolā, un es redzēju, ka bērni
sedeja klases ar cimdiem, apģērbti siltās drēbēs un
bija tik salts, ka pat skolotājs bija spiests sēdēt klasē
siltas drebes._ Jaunu skolu atvēršana ir saistīta ar
tik lielam grūtībām, ka tas pārvarēt ir gandrīz ne-
iespējams un pēdējos divos gados nav izdevies at-
vērt kaut vienu jaunu poļu skolu. Kā Ilūkstes, tāari Daugavpils apriņķī ir vietas, kur pēc poļu tau-tības iedzīvotāju un skolēnu skaita būtu vajadzīgs
atvērt jaunu poļu skolu, un to atzīst pat vietējie va-
ras vīri, bet tādai skolas atvēršanai tiek celti visādi

šķēršļi: vienā vietā nav līdzekļu, otrā vietā nav tel-
pu u. t. t, un galu galā paliek tā, ka nav skolu pat
tur, kur viņu vajadzība ir atzīta no pašas dzīves
un priekšniecības. Mūsu skolu dzīvē, tikai mūsu
poļu skolās, ir novērojams apstāklis, kuru mēs ne-
redzam citu tautību skolās. Piemēram, Rēzeknes
un Ludzas apriņķos vairākos pagastos ir mazs poļu
bērnu skaits, kas nedod tiesību atvērt vietējo poļu
skolu; tādos gadījumos, vecāki sūta savus bērnus
uz apriņķa pilsētu un tur viņus nodod pastāvošā
skolā; pilsētā no tiem bērniem pieprasa maksu par
mācību. Pa lielākai daļai tie bērni ir mazturīgu ve-
cāku bērni un samaksāt pieprasīto naudu viņiem ir
grūti. Vairākas reizes pilsētas tika lūgtas atsvabi-
nāt šos bērnus no maksas, bet nevienā gadījumā
šinī ziņā neizdevās kaut ko panākt. Mēs redzam
no vienas puses, ka skolas ir obligatoriskas un bēr-
nus skolās jāsūta obligatoriski; no otras puses mēs
ari redzam, ka prasīta nauda par lauku bērnu mācī-
šanu pilsētas skolās, neskatoties uz to, ka uz vietas
skolas nedod un ka skola ir bezmaksas un obligato-
riska, pie kam vairākos gadījumos maksa tiek pra-
sīta no tiem poļiem, kuri to naudu samaksāt nevar.
Tāds strīds pastāvēja 2 vai 3 gadus starp izglītības
iestādēm no vienas puses un iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamentu — no otras puses. Pa-
gājušos gados mums izdevās panākt to, ka šo bērnu
vecāki bij atsvabināti no maksas, bet šogad to mums
vairs neizdevās panākt. Sakarā ar to vairāki no
bērnu vecākiem bij spiesti savus bērnus paņemt no
Rēzeknes poļu pamatskolas un tos atstāt ārpus sko-
las. Ir pēdējā laikā ievests dzīvē tā saucamais mai-
sīt^ skolu tips. Visi mūsu iepriekšējie ministri iz-
sakās par to, ka mums ir vajadzīgas ne maisītas, bet
nacionālas skolas, lai katra tautība būtu pilnīgi ap-
mierināta ar savām nacionālām skolām, un bija at-
zīts par nederīgu šāds maisītu skolu tips; šo skolu
tips bija ievests dzīvē ministra Gailīša kunga laikos
un tāda tipa skolu ierīkošana turpinās ar līdz šai
dienai, pat plašākos apmēros kā agrāk. Pastāvošo
poļu skolu skaits vienā otrā vietā tiek samazināts
un poļu skolas tiek pievienotas pie kādas pastāvo-
šas citas skolas, vai nu tā ir latviešu vai baltkrievu,
vai kādas citas tautības skola. Par pārziņiem visur
tiek ieceltas svešas tautības personas, kuras vairā-
kos gadījumos izlieto savu stāvokli par ļaunu poļu
skolai._ Tāds maisīts skolu tips visplašāk! ievests
Latgale un Zemgalē, neskatoties uz to, ka ministru
kungiem katru reizi tiek aizrādīts, ka tādas skolas
nebūtu vajadzīgas, ka tādas skolas ir kaitīgas atse-
višķu tautību interesēm. Tādās maisītās skolās poļu
valodas pasniegšana tiek bieži uzticēta personām,
kuras nemaz nepārvalda poļu valodu. Tādi gadī-
jumi ir zināmi un tādu ir vairāk. Piemēram, poļu
valodas pasniegšana vienā maisītā skolā uzticēta
krievu tautības personai, kura dzīvē nemaz neprot
šo valodu lietot, bet pēc grāmatas lasa priekšā poļu
bērnu klase. Es nezinu, vai tas saietas ar to, ko
grib panākt valdība vai izglītības iestādes. Varbūt,
viņa par tādiem apstākļiemi maz zin, lai gan no mūsu
puses viņa ir informēta, un nekādus soļus izglītības
ministrija šinī ziņa nav spērusi.

Jāsaka, ka no kulturas _ fonda līdzekļiem mūsu
kultūras vajadzību apmierināšanai mēs līdz šim lai-
kam nevienu santīmu neesam saņēmuši. Neviens
neapstrīdēs to apstākli, ka poļutautības iedzīvotāji
ņem dalību pie kultūras fonda līdzekļu savākšanas.
Ir zināms, ka kultūras fonda līdzekļi tiek ņemti no
dzelzceļu biļetēm, tiek ņemti no spirta monopola, bet
neviens santīms netiek dots no kultūras fonda poļu
kultūras vajadzību pabalstīšanai. Tas vēl ir maz.
Šeit Saeima viens no mazinieku deputātiem pagā-
juša sēde aizrādīja uz to apstākli, ka nemaz nav va-
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jadzigs dot līdzekļus priekš minoritāte arodskolu
pabalstīšanas vai minoritāte teātriem. Tas bija pa-
visam skaidri _un noteikti aizrādīts, un tagad mēs
redzam, pie kādiem uzskatiem palika taisni tās gru-
pas, no kuram mes varētu sagaidīt mūsu interešu
unmusu pilnīgi pamatotu vajadzību apmierināšanu.
Mūsu tautības pilsoņi pa lielākai daļai ir neizglītota,
maz kulturela masa; lai gan tādi pat, varbūt, ir ari
citi iedzīvotāji Latgalē, bet kas attiecas uz Ilūkstes
apriņķi, tad šeit iedzīvotāji — poļi kulturela ziņā
nostadīti_ vissliktākos apstākļos. Maz izglītota tau-
ta gandrīz visur ir mazturīga, un to mēs redzam ari
dzīvē. _ Ja mēs tagad pāriesim pie pilsētu dzīves,
tad mēs konstatēsim, ka pilsētas iedzīvotāju skaitā
mēs neatradīsim gandrīz neviena bezdarbnieka, kas
pieder pie latviešu tautības. Ja viņi ir, tad tas ir
rets gadījums. Daugavpils bezdarbnieki pa lielākai
daļai pieder pie poļu tautības, lai gan ir ari krievu
un citu vietējo minoritatu tautības. Ja mēs ņemsim
lauku iedzīvotājus, tad mēs redzēsim, ka ari tur
poļu tautības iedzīvotāji ir nostādīti daudz sliktākā
stāvoklī nekā citu tautību iedzīvotāji. Kas attiecas
uz agrārās reformas likuma ievešanu dzīvē, tad jā-
konstatē, ka viņa ir izsaukusi ļoti bēdīgu stāvokli
starp vietējiem iedzīvotājiem — poļiem. Ja mēs
ņemsim vecos zemes rentniekus, tad mums vispirms
jāaizrāda uz to apstākli, ka viens no agrārās refor-
mas likuma pantiem nosaka, ka lai zemi dabūtu, va-
jadzīgs vienā vietā rentēt zemi ne mazāk kā 20ga-
dus. Ir liela kategorija tādu rentnieku, kuri nav da-
būjuši zemi tikai tāpēc, ka savā laikā, būdami at-
karīgi no zemes īpašniekiem, bija vienā otrā gadī-
jumā no tiem padzīti, vai paši aizgāja un tādēļ pē-
dējā vietā nebija nodzīvojuši vajadzīgos 20 gadus.
Tādu laimīgo rentnieku, kas tos 20 gadus bija no-
dzīvojuši vienā vietā un dabūjuši jaunsaimniecības
no valsts zemes fonda, bija ļoti maz. Bet pa lielā-
kai daļai šiebijušie rentnieki ar savu lielo inventāru,
palikdami par bezzemniekiem, bija spiesti pārdot
savu bagāto inventāru un vairākos gadījumos iestā-
ties pat par kalpiem pie tiem, kuri dabūjuši zemi
Latgalē un Zemgalē, bet paši nemaz nenodarbojas
ar zemkopību un tagad šo zemi izrentē vietējiem
iedzīvotājiem. Zemes piešķiršana Latgale un Zem-
galē, t i. taisni tur, kur tās zemes ir ļoti maz, no-
tika tādā garā, ka zeme pa lielākai daļai bija pie-
šķirta svešām personām, t i. tādām personām, ku-
ras bija ienākušas tur vai nu tādēļ, ka atradās tolaik
tur dienestā, vai bija tur kādu citu apstākļu dēļ.
Šīs personas dabūja no valsts zemes fonda jaun-
saimniecības amatnieku gabalus, dārzus u. t t Vie-
tējie iedzīvotāji turpretim, kuri ir taisni tie, kas no-
darbojas ar zemkopību un _ kuriem pēc pastāvošā
agrārās reformas likuma būtu lielākas tiesības sa-
ņemt zemi no valsts zemes fonda, vairākos gadī-
jumos palika bez zemes. Tagad viņi iestājas pie
šiem svešniekiem, no citiem pagastiem ienākušiem
pilsoņiem, labākā gadījumā par rentniekiem, bet pa
lielākai daļai par kalpiem.

Pēc manām domām- zemkopības resors ir pie-
laidis lielu pārestību ari attiecībā uz tā saucamiem
..činševikiem'', t. i. činšu zemju turētājiem Latgale.
Starp činšu, kurš pastāv Vidzemē un Kurzeme un to
činšu, kurš ir Latgalē, ir liela starpība tanī ziņā, ka
šeit činšam ir pa lielākai daļai pilsētas raksturs, ka-
mēr tur Latgalē un Zemgalē ir lauksaimniecisks
raksturs. Ir pat veselas sādžas, kā piemēram, Dau-
gavpilsapriņķī Kapiņu pagastā, kur veselās 2 sādžas.
dzīvo uz tā saucamām činšu attiecībāmi. Ja ilggadī-
gie rentnieki ir dabūjuši no valsts zemes fonda sev
par īpašumu zemi jaunsaimniecību veidā, tad būtu
pilnīgi taisnīgi un pareizi, ka tie činševiki, kuri ilgāku
laiku ne tikai paši, bet ari viņu tēvi un tēvu tēvi turē-

juši šo zemi, kā šie činšu zemes turētāji dabūtu šo
zemi sev par īpašumu. Bet tas nav noticis līdz šai
dienai. Tādās vietās kā Piedrujā, Krāslavā, Ilūkstē,
Dagdā un citur, līdz šai dienai pastāv vēl tāda pat
zemes lietošanās kārtība kā pirms kara. Tie iedzī-
votāji, kuriem būtu vēl lielākas tiesības uz šīs zemes
saņemšanu no valsts zemes fonda nekā vietējiem
zemes rentniekiem, līdz šai dienai maksā rentes
naudu valsts zemes fondam, joar agrārās reformas
likumu činšu zemes Latgalē pārņēma valsts zemes
fondā un tagad tās iznomā tiem. pašiem činševikiem.
Taisni tās zemes, kuras ilgākus gadus bij vietējo' ie^
dzīvotāju lietošanā gandrīz uz īpašuma tiesībām
(īpašuma jēdzienam vistuvāk stāv činša tiesības),
pārņēma valsts zemes fondā un pēc tam atkal iz-
rentēja agrākiem činšu zemju turētājiem 1. Tā, de-
putātu kungi, pēc manām domām, ir liela pārestība
un mūsu pienākums būtu to novērst. Kamdēļ tas
viss notiek, to mēs nevaram pateikt, bet es domāju,
ka būtu pilnīgi pamatoti aizrādīt, ka jā šos Latgales
un Ilūkstes miestiņus apdzīvotu vairākuma tautības
pilsoņi — latvieši, tad šisstāvoklis nebūtu turpinājies
līdz šai dienai un zemes jau sen būtu nodotas viņu
īpašumā. Sevišķi man gribētos pastrīpot Piedrujas
miestiņa pilsoņu stāvokli. Šis miestiņš kara laikos
bij gandrīz pavisam izpostīts, tā kā iedzīvotājiem
pēc kara gandrīz visas ēkas bij jāuzceļ nojauna.
Tanī pašā Piedrujas miestiņā līdz šai dienai; valsts
zemes fonds piedzen no iedzīvotājiem — činševi-
kiem rentes naudas. Mūsu lūgumi, lai visdrīzākā
laikā nokārtotu šo jautājumu, lai visdrīzākā laikā
samērītu zemi atsevišķos gabalos, jo tur vēl tagad
zemi apstrādā pēc tā saucamām šņorēm, un piešķirtu
īpašumā, visi mūsu līgumi ir palikuši bez sekmēm
un zemes lietošana Piedrujas miestiņā turpinājās tādā
pat veidā, kā tas bij pirms agrārās reformas likuma
izdošanas. Es jau aizrādīju, ka zemes piešķiršana
poļu tautības pilsoņiem: nedeva tos rezultātus, kādus
mēs varējām sagaidīt: netika apmierinātas vairākas
tādas personas, kurām bija pilnīgas tiesības uz zemes
saņemšanu no valsts zemes fonda. Pareizi ir, ka
vairākos gadījumos paši pilsoņi bija vainīgi, pa-
laizdami garām termiņus, kuros varēja pārsūdzēt ze-
mes ierīcības iestāžu lēmumus senātam par zemes
nepiešķiršanu, bet pie tagadējās zemes dalīšanas šīs
kļūdas tomēr varētu novērst, pie tagadējās zemes
piešķiršanas varētu šīs pārestības izlīdzināt Bet ari
tagad mēs neredzam no zemes resora pretimnākša-
nas un ka — jau vairākkārt man bijis tas gods aiz-
rādīt — zeme ari tagad tiek piešķirta Zemgalē un
Latgalē tādām personām, kuras nemaz ar zemko-
pību nedomā nodarboties, zeme tiek piešķirta priekš
Latgales un Zemgales pavisam svešām personām.
Tāpat slikti ari aizdevumu ziņā. Kādi pabalstīšanas
veidi ari nebūtu, kā piemēram zemes meliorācijas
izvešanai vai pabalsti ēku celšanai, vai zemes pirk-
šanai, visos gadījumos izrādās, ka zemes bankā vai
ari citā kādā kredita iestādē, pie kuras poļi griežas
pēc aizdevumiem, viņi tos pa lielākai daļai] nevar
dabūt. Zināms, nekad jau netiek aizrādīts uz to, ka
viņi aizdevumus nedabū tāpēc, ka nepieder pie
vairākuma tautības, bet arvienu tiek atrasti kādi tur
šķēršļi. Vairākos gadījumos norāda uz līdzekļu
trūkumu. Bet pēc tam. tomēr līdzekļi tiek atrasti
priekš citiem un tos nedabū mūsu tautības iedzīvo'-
tāji. Es nedomāju, ka te ir noteikta sistēma. Mēs
negribam ticēt, ka tas tā būtu, bet vienā otrā kon-
krētā gadījjimā tas tā ir bijis un mēs nevaram sa-
prast, kāpēc cilvēkam atņem tiesības saņemt pa-
balstus, kad tanī pašā laikā tā paša pagasta pilsoņi
tos dabu no tās pašas valsts zemes bankas. Šeit
būtu ari vietā aizrādīt uz toapstākli, par kuru tiek bieži
rakstīts presē un runāts, t.i. ka tagadējā valdība esot
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lielas priekšrocības mazākuma tautības pilsoņiem,
ka viņa izrādījusi lielu pretimnākšanu šo vajadzību
apmierināšanai. Man būtu jāaizrāda, ka vairākas
mušu pamatotas un likumīgas prasības netika ap-
mierinātas ari no_ pastāvošās valdības un tāds stā-
voklis, kāds pastāvēja Zamueļa valdības laikā, tāds
stāvoklis pastāv

^
var teikt, ari tagad, lai gan vienā

otra gadījuma mes s_ajut'am vajadzīgo' pretimnākšanu.
Man domāt, ka dažādo no manis jau aizrādīto pāre-
stību novēršanai būtu izdodams no valdības puses
rīkojums, kā piemēram, pie činšu zemju visdrīzāko
sadalīšanu un piešķiršanu viņu turētājiem. Tāpat
būtu vajadzīgs visu minoritatu tautībuapmierināšanai
parūpēties par to, lai izdotu jaunu pavalstniecības
likumu. Mes zinām, ka pastāvošais, tagad esošais
pavalstniecības likums ir ļoti stingrs un apspiež
gandrīz tikai plašas mazturīgās sveštautībniekušķi-
ras. Mes zinām', ka piemēram Daugavpilī ir daudz
tādu iedzīvotāju, kuri tikai pēc papīriem agrāk pie-
derēja pie kāda apriņķa, kurš tagad vai nu atrodas
Lietuvas vai Polijas valsts robežās, un tie ļaudis,
visu laiku dzīvodami Daugavpilī, vai kādā citā pil-
sēta, nav dabūjuši Latvijas pavalstniecību tikai aiz
formāliem iemesliem un ja tos formālās dabas šķēr-
šļus mes nevaram novērst, no tā visvairāk cieš
mazturīgie, kuriem nav dokumentu, kuri tos nevar

dabūt no ārvalstīm savas rakstīt neprašanas vai ma-
teriālu līdzekļu trūkuma dēļ. Tāpēc viņu stāvoklis
ir ļoti bēdīgs un viņiem vispirms vajadzētu izrādīt
lielāku pretimnākšanu, izdodot jaunu pavalstniecības
likumu, ar kuru būtu novērstas visas vecās kļūdas un
pārestības iedzīvotājiem, kuri pēc savas dzimšanas
ir vietējie. No sacītā skaidri redzam, deputātu kungi,
cik daudz mes esam cietuši pārestību un cik daudzos
gadījumos esam_ nostādīti zemāk par citām tautī-
bām tiesiska ziņā, tāpat kā mēs esam jau pieskaitīti
pie kādas zemākas pilsoņu kategorijas kulturela un
saimnieciska ziņā. Bet mēs ceram, ka no šī stā-
vokļa mes tiksim vaļā, jo ceram, ka taisnības un
īsta demokrātisma principi uzvarēs visur un ka mūs,
poļus, pielīdzinās mušu valsts pilntiesīgiem iedzīvo-
tajiem. Runājot par budžetu, man vajadzētu vēl
aizrādīt, ka balsojot par pāreju uz budžeta caurska-
tīšanu pa daļām, mēs tomēr paturam sev rīcības
brīvību pie balsošanas par budžeta atsevišķām
daļām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šo sēdi slēgt Iebildumu nav? Nākošā sēde pīkst.5
pec pusdjenas. Apspriešanā dažādi likumprojekti.
Vispārējas budžeta debates turpināsies nākošo otr-
dien pīkst 10 no rīta. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. J diena.)

III. sesijas 5. sēde 1926. gada 23. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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dzamības kārtībā):
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, Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; agrārās re-
formas likuma 1. d. 3. panta d punkta papildinājumi
un pārgrozījumi; likums par karavīru atvaļināšanu
no kara dienesta 1926. gada; papildinājums civil- un
kriminālprocesa likumos; likums par nodokli no ne-
kustamas mantas pilsētās un miestos; likums par
pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozījumiem; ka-
raspēka amatu saraksts; likums par svinamām die-
nam; likums par_ dažās kara likumu kopojuma grā-
matas un vispārējos norēķinu likumos minēto sumu
pārrēķināšanu latos; likums par likumīgā procenta
lieluma paaugstināšanu; likums par mēriem un sva-
riem; likums par izlozēm; pārgrozījums likumā par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar no-
dokļiem un pārdošanu; papildinājums kara klausī-
bas likuma; likums par sociālo apgādību; likums par
aizsargu baku potēšanu; likums par nekustamas
mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas iero-
bežošanu; pārgrozījumi un papildinājumi noteiku-
mos par strādnieku un citu algotu darbinieku no-
drošināšanu slimības gadījumos; likums par valsts
satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobilizāci-
ju kara vajadzībām; pārgrozījumi aktu noslēgšanas
un a_pstiprinašanas_ kartība Latvijas apgabalos, kur
pastāv speķa bijušas Krievijas lik. kop. X. sēj. I. da-
la; likums par pagaidu tirdzniecības nolīgumu starp
Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm; likums
par valsts darbinieku atalgojumu. Pēdējo dienas
kārtības punktu, saskaņa ar frakciju biroja lēmumu,
nodomāts apskatīt tūlīt pec vispārējām budžeta de-
baten-L pie kam frakciju birojs izsacījās, lai šis die-
nas kartības punkts šodien netiktu apskatīts. Pie
dienas kartībasjudz vardu deputāts Cielēns. Vārds

. deputātam Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

tautas vietnieku kungi! Man būtu ārlietu komisijas
vārda jaludz augsto namu šīs sēdes dienas kārtībā
21. punktu — likumu par pagaidu tirdzniecības no-
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līgumu starp Latviju un Amerikas Savienotām
Valstīm — pārcelt par otro punktu, jo tas daudz lai-
ka neaizņems, bet ja viņu atstātu pašā apakšā, kur
mums priekša vesela rinda citu likumu, tad tas aiz-
kavētu viņa ratifikāciju. Turpretim šī likuma rati-
fikācija bute steidzama. Tāpēc ārlietu komisijas
vārda es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdzīgs priekšli-
kums ienācis no deputātiem Klīves, Qībieša u. c,
kurš skan:

„Liekam priekšā dienas kārtības 21. punktu — likumupar pagaulu tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Amerikas
Savienotam Valstīm likt tūlīt pēc prezidija ziņojumiem."

Pie dienas kārtības vēl vēlas vārdu deputāts
Rudevics. Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Mūsu frakcija
liek priekša valsts darbinieku algu likumu ņemt šo-dien ka trešo dienas kārtības punktu, t i. pēc tam,
ja augstais nams pieņemtu nupat priekšā likto kā
otro dienas kartības punktu. Šo valsts ierēdņu algu
likumu Saeima pagājuša sesijā nolēma uzdot saga-
tavot līdz 20. aprilim. Tiesa, ka frakciju birojā tika
izlemts, ka valsts darbinieku algu likumu likt pēc
budžeta vispārējam debatēm. Mēs pabalstījām to-
reiz šo priekšlikumu tapec, ka pastāvēja doma, ka
ar to vares_ paātrināt ierēdņu algu likumu, jo 'neva-
rēja paredzēt, ka budžeta debates tik ilgi ievilksies.
Un tapec, lai nenogaidītu piektdienu, par to tika
balsots, lai viņu ņemtu pec vispārējām debatēm pie
budžeta. Mes domājam, ka ar to šī likuma pie-
ņemšana tiks paātrināta un tāpēc par to balsojām.
Bet_ lieta ta, ka debajes ir ievilkušās garumā un
atraki ir pienākusi sēde, kad bija paredzēts skatīt
cauri citus jikumus. Ja tas tā, tad mūsu frakcija
liktu priekša ieskatīt valsts ierēdņu algu likumu kā
vienu no svarīgākiem, kas vispirms jāņem priekšā,
tāda kārta grozot to dienas kārtību, kādu prezidijs
lika priekša.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie dienas
kartības vel lūdz deputāts Alberings. Vārds depu-
tātam Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Rudevica priekšlikums ir uzņemt
likumu par valsts darbinieku atalgojumu kā 3. die-
nas kartības punktu un ja to pieņemtu, tad agrārās
reformas likuma papildinājumi un pārgrozījumi pa-
liktu kā 4. dienas kārtības punkts. Kā pirmais būtu
prezidija ziņojumi, tad nāktu līgums ar Ameriku,
tad ka 3. likums- par valsts darbinieku atalgojumu
un tikai 4. vietā paliktu agrarlikuma papildinājumi
un pārgrozījumi. Man liekas, ka tāda pārgrozība -
nav vajadzīga. Vispirms jau frakciju birojā frakci-
jas diezgan sīki izsacījās par šī likuma caurskatīša-
nas laiku un atzina, ka viņš būtu skatāms cauri pēc
budžeta vispārējām debatēm, tanīs sēdēs, kurās
mums nolemts skatīt cauri budžetu. Steigties tagad
budžetam priekšā_ nebūtu nekādas nozīmes. Tur-
pretim šim agrārās reformas likumam ir ārkārtīgi
liela nozīme. Ari viņš tāpat nāk 3 lasījumos. Tagad
nak pavasara laiks virsū un šis likums jau sen gaida
savu rindu. Man liekas, ka ierēdņu atalgojuma li-
kumu varētu caurskatīt pēc tās kārtības, kāda jau
paredzēta. Man tiek norādīts, ka tas neesot tā do-
māts. Tad jau labi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie dienas kārtības
veļas vardu deputāts Viļpiševskis. Vārds deputātam
Vilpiševskim.

J. Vilpiševskis (poļu savienība): Augstais nams!
Juridiska komisijā izstrādāts likums par nekustamas
mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas iero-
bežošanu, kujš jau ievietots kā Saeimas plenārsēdes
17. dienas kartības punkts. Šis likums attiecas ne

tikai uz ārzemniekiem, bet ari uz Latvijas pilsoņiem,
ierobežojot viņu tiesības pierobežu joslā nekustamās
mantas iegūšanā, lietošanā un pārvaldīšanā. Agrar-
politikas komisija, kuras vārdā es runāju, atrod, ka
šis likums ir cieši saistīts ar agrāro reformu un agrar-
politikas jautājumu un tādēļ viņu nevar pieņemt bez
iepriekšējas apspriešanas un caurlūkošanas agrar-
politikas komisijā. No tā viedokļa izejot, agrarpoliti-
kas komisija lūdz Saeimu noņemt minēto likumu no
dienas kārtības un uzdot agrarpolitikas komisijai dot
savu atsauksmi pirms šī likuma apspriešanas plenār-
sēdē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie dienas kārtības
ienākuši vairāki priekšlikumi. Vienu priekšlikumu
parakstījuši Klīve. Ģībietis, Alberings u. c, kuriem
pievienojas ari ārlietu komisijas priekšsēdētājs Cie-
lēns. Priekšlikums skan:

„Liekam priekšā dienas kārtības 21. punktu —- likumu par
pagaidu Jirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Amerikas
Savienotam Valstīm likt tūliņ pēc prezidija ziņojumiem."

Otru priekšlikumu parakstījuši Ulpe, Rozentāls,
Rudevics, Kalējs, un tas skan:

„Kā 4. dienas kārtības punktu skatīt cauri likumu par
valsts darbinieku atalgojumu."

Pie Rudevica pārlabotā priekšlikuma vārdu
lūdz deputāts Klīve. Vārds deputātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienītie depu-
tātu kungi! Mēs patiesi nekā nemantosim, ja likumu
par ierēdņu atalgojumu liksim dienas kārtības 4. vie-
tā. Es neticu, ja mēs skatīsim cauri pilsētu zemju
attiecības pret agrarlikumu, vai mēs vairāk ko šo-
dien paspēsim izņemt. Praktiskais iznākums būs,
ka ar ierēdņu algu likumu varēsim nodarboties tikai
nākošo piektdien. Ja turpretim mēs pieturētos pie
frakciju biroja lēmuma, tad neatkarīgi no dienas kār-
tības izņemšanas, ar ierēdņu algu likumu varēsim
sākt nodarboties tūliņ pēc budžeta debatēm. Bez
budžeta vispārīgo debatu nobeigšanas ierēdņu algu
likumu, ja ari to pieņemtu, tik un tā nevarētu izvest
dzīve, jo šis likums prasa līdzekļus, kurus var dot
tikai budžets. Tamdēļ ir no svara, lai šo likumu iz-
skatītu pirms budžeta pieņemšanas. Ari frakciju bi-
rojs ir tajos ieskatos, ka pēc vispārīgām budžeta de-
batēm, pirms pārejas uz pantu lasīšanu, jāskata cauri
ierēdņu algu_ likums._ Nolikt šo likumu dienas kārtī-
bas 4. punktā, nozīmē atlikt viņu līdz nākošai piekt-
dienai. Tapec, lai lietu nenokavētu, sociāldemokrātu
priekšlikumu pašiem iesniedzēju kungiem vajadzētu
ņemt atpakaļ, jo tad mēs ātrāk tiktu pie minētā liku-
ma caurskatīšanas.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Tālākais priekšli-
kums pie dienas kartības iesniegts no Vilpiševska,
kurš lūdz

17. dienas kārtībā paredzēto punktu — likumu par ne-
kustamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas iero-
bežošanu — noņemt no dienas kārtības un nodot agrarpoliti-
kas komisijai atsauksmei.

Nobalsošanā nāk vispirms pirmais iesniegtais
priekšlikums pie dienas kārtības, parakstīts no Klī-
ves, Ģībieša un Alberinga, kuram pievienojas ari ār-
lietu komisijas uzdevumā deputāts Cielēns, kurš
skan:21.dienaskārtībaspunktāparedzētolikumu parpa-
gaidu tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Amerikas Sa-
vienotam Valstīm likt tūliņ pec prezidija ziņojumiem."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalsoša-
na Ulpes, Rozentala, Kalēja un Rudevica iesniegtais
priekšlikums:

„Kā 4 šīs dienas dienas kārtības punktu skatīt cauri liku-
ma par valsts darbinieku atalgojumu."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu.Iagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšliku-
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mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Par Ulpes, Rozenjāla, Kalēja un Rudevica
priekšlikumu nodota 41 balss, pret — 34, atturas 13.
Priekšlikums noraidīts. Tālāk nāk nobalsošanā de-
putāta Viļpiševska priekšlikums:

„17. dienas kārtības punktu noņemt no šīs dienas sēdes
dienas kārtības un uzdot agrarpolitikas komisijai dot savu
atsauksmi par šo likumu."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Viļpiševska
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tOs, kas būtu
pret priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Par
Viļpiševska priekšlikumu nodotas 52 balsis, pret nav
neviens, atturējušies 34. Priekšlikums pieņemts un
17. dienas kārtības punkts noņemts pagaidām no
dienas kārtības. Vai būtu vēl kādi iebildumi pie die-
nas kārtības? Vairāk iebildumu nav. Dienas kār-
tība pārgrozītā veidā pieņemta.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības
punktu — prezidija ziņojumi. Ienākuši vai-
rāki priekšlikumi ievēlēt parlamentarisku izmeklē-
šanas komisiju, pamatojoties uz Satversmes 26. panta
pamata. Lūdzu sekretāra kungu nolasīt pirmo priekš-
likumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„A. g. Saeimas prezidijam.

Atņemot atpakaļ savu agrāko iesniegumu no 20. apri[a
un pamatojoties uz Satversmes 26. pantu, lūdzam iecelt parla-
mentarisku izmeklēšanas komisiju, kura lai izmeklētu A. Vītola
un citu valsts kontroles ierēdņu pieņemšanu un darbību valsts
kontrolē.

Šīs komisijas uzdevumus lūdzam uzdot 26. martā ieceltai
sevišķai izmeklēšanas komisijai.

Rīgā, 1926. g. 21. aprilī." A. Bergs u. c.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!

Mēs jau ilgu laiku dzirdam presē, ka esot ierosināta
parlamentariskas izmeklēšanas komisijas ievēlēšana
attiecībā uz spiega Vītola lietu un darbinieku pie-
ņemšanu valsts kontrolē. Šis jautājums ari parādī-
jās tādā veidā, ka ne tikai šo jautājumu, bet ari vēl
otru jautājumu par valsts kontroles pārorganizē-
šanu no lietderības viedokļa vajagot pārbaudīt. Ta-
gad turpretim šis priekšlikums mazliet sašaurināts
ūn_ paliek attiecībā uz Vītolu un ierēdņu pieņemšanu.
Mes jau dzirdējām plašus motivus par to jautājumu
prese. Tagad brīnums, kad šodien šī priekšlikuma
iesniedzēji kautrējas nākt un pateikt no šī katedra
tos motivus. Tāpēc sevišķi dīvaini paliek, noklauso-
ties šo ierosinājumu, un jāstāda jautājums, ko īsti ar
to parlamentariskas izmeklēšanas komisiju grib sa-
sniegt labais spārns, kurš šo priekšlikumu ierosinā-
jis. Protams, ka šīs tiesības mūsu Satversmē un mū-
su kārtības rullī paredzētas un ir ļoti svarīgas. Mēs
viņas izlietojam, ja rodas šaubas par to izmeklēšanu,
kuru ved tiesas iestādes, vai kādu citu apstākļu dēļ
mes šīs komisijas pieprasām. Kas zīmējās šinī ga-
dījuma uz to lietas apgaismojumu, kurš ir padots par-
lamenta izmeklēšanas komisijai spiega Vītola lietā
un valsts kontroles ierēdņu lietā vispāri, tad te mēs
lāga nevaram izlobīt, ko ar to grib panākt. Ja par-
lamenta izmeklēšanas komisija censtos kaut ko vēl
noskaidrot pie spiega Vītola lietas,_tad jādomā,ka ce-
ļas šaubas, vai attiecīgas izmeklēšanas iestādes šo
lietu objektīvi ved. Vai tātas ir domāts, vai tādas
šaubas ir? Ja tādas ir, būtu iemesls dzirdēt, būtu
iemesls sagaidīt kādus paskaidrojumus. Bet liekas,
ka pec tam, kad šī Vītola lieta ir jau pietiekoši ap-
gaismota, ka no preses mēs to dzirdējām (un man cita
informācija par to lietu nav zināma), ka viņš atklāti
atzinies par spiegu, tad jau vismazāk būtu ko bažī-
ties par to, ka ta lieta nav noskaidrota un ka te būtu
jāiet parlamentam palīga. Otrām kārtām, vai gribē-
tu, ka ari kaut ko presē mēs esam lasījusi, vai gribētu
vel noskaidrot, vai valsts kontrolē nav citi kādi spie-

li

gi? Tas nav izslēgts, ka valsts kontrolē vai kādā
citā valsts iestādē būtu spiegi. Tādi ir jau bijuši
agrāk un es nedomāju, ka tas būtu pēdējais gadījums
ar Vītolu. Ja to gribētu noskaidrot, tad paceļas at-
kal jautājums, vai spiegu atklāšanas darbs varētu
ietilpt kādas parlamenta komisijas kompetencē. Ta-
ču jādomā, ka parlamenta locekļi, deputāti, laikam,
vismazāk varēs noskaidrot to, kādi valsts kontro-
les ierēdņi, kur un kad viņi satiekas, ar kādu valstu
priekšstāvjiem viņi satiekas, lai nodotu kādus doku-
mentus. Ar vārdu sakot, uzokšķerēt to, kādi valsts
kontroles darbinieki vēl varētu būt spiegi — tas par-
lamenta komisijai taču nekādi nav iespējams.

Dzirdamas bij ari tādas balsis, ka vajagot no-
skaidrot šī spiega Vītola pieņemšanas kārtību. Nu,
bez šaubām, ka te varētu noskaidrot. Bet galu galā,
cik svarīga loma piekrīt tādai noskaidrošanai? Stā-
dīsimies priekšā, ka kāds no deputātiem, piemēra dēļ
ņemsim vai nu labā spārna, centra, vai kreisā spārna,
būtu ieteicis, rekomandējis kādu ierēdni valsts kon-
trolē, vai ari kur citur, kurš vēlāk būtu izrādījies par
spiegu. Vai no tā varētu taisīt kādu slēdzienu, ka te ir
kāds noziegums izdarīts, vai vispāri kāds pārkāpums
izdarīts, jo spiegs ir darbojies slepeni un var būt kā
vienā, tā otrā partijā un var nākt no visām aprindām
un iekļūt visādās partijās. Tas ir skaidrs, jo mēs
esam piedzīvojuši ari to, ka kara resorā ir iekļuvuši
dažādi spiegi un kas var visu atcerēties, varbūt ari
kādā citā resorā ir bijis kāds spiegs. Līdz šim nav
pacēlies jautājums šinī gadījumā iecelt parlamenta-
risku izmeklēšanas komisiju un tas būtu viņai par
daudz niecīgs uzdevums. Mūsu frakcija nedomā, ka
šo apstākļu dēļ parlamentariskā izmeklēšanas komi-
sija tiek šoreiz pieprasīta. Šim jautājumam ar parla-
mentariskas komisijas pieprasīšanu pēc mūsu domām
piekrīt noteikta politiska nokrāsa. Zināmā politiskā
situācijā, kur sociāldemokrāti taisīja svarīgus iebil-
dumus pret mūsu augstāko amata personu rīcību
Niedras jautājumā, kur cēlās liels sašutums caur to,
ka Andrievs Niedra kā liels tautas nodevējs tagad at-
svabināts, kad sabiedrības uzmanība ar to tika sai-
stīta, tad novērojam tanī pašā pilsoniskā presē, kurā
krustam šķērsām pūlējās motivēt par parlamenta-
riskas komisijas nepieciešamību Vītola un citu jau-
tājumā, ka šī prese pūlējās pataisīt šo jautājumu par
politisku jautājumu un meklēt visādus politiskus pie-
ķeršanās iemeslus, lai varētu sabiedrības uzmanību
saistīt pie citas lietas. Tā demagogija, kura iesākās
pilsoniskā presē un stāv sakarā ar Vītola lietu un ko-
misijas ierosināšanu, nepārprotami skaidri saka, ka
te grib atrast demagoģiskā kārtā kādus līdzekļus,
lai nostādītu valsis kontroli, kuras priekšgalā atro-
das, varbūt, dažiem kungiem par nepatikšanu, sociāl-
demokrāts, zināmā mērā it kā par spiegu iestādi.
Ko panāks izmeklēšanas komisija? Man ir tā pār-
liecība, ka viņa nespēs tur nekādus spiegus atrast,
ja tādi nebūs atrasti no politiskās pārvaldes vai ci-
tiem ierēdņiem, kas tam var sekot Šīs komisijas
uzdevums, acīm redzot, ir radīt iespaidu, ka notiek
politiska izmeklēšana par valsts kontroli, kuras
priekšgalā atrodas sociāldemokrāts. Žēl, ka tos
motivus, kuri tika pievienoti attiecībā uz dažiem kon-
troles ierēdņiem, nav iespējams dzirdēt no Saeimas
katedra. Presē viņi skanēja, ka tur vēl darbojas
kāds sociāldemokrāts Ceiķels, kurš ari bijis kād-
reiz komunists. Tur darbojoties kāds Kaimiņš, tur
darbojoties kāds Vanags, tur strādājot vēl citi, kuri
piederot pie sociāldemokrātiem, un tiem šādi vai
tādi sakari kādreiz ir bijuši ar komunistiem. Daži
atgriežas no Krievijas, daži, varbūt, komunistu laikā
ir atradušies Rīgā, dažiem ir kādj radnieciski sakari
vai nu caur viņu sievām, vai attālāka radniecība ar
Dermani vai Stučku, vai tamlīdzīgi. Visi šie argu-
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menti izgāja uz vienu, ļai censtos panākt iespaidu, ka
valsts kontrole ir iestāde, kura nav ciešama un se-
višķi, ka valsts kontroles priekšgalā nav ciešams
sociāldemokrāts. Ja vel ievērojam to, ka valsts kon-
troliera pārvēlēšanas tuvojas un ka var rasties per-
sonas, kas pretendē uz šo amatu — protams tas vi-
ņiem ir piedodams un tas katram ir atļauts —, tad
ir saprotams, kapec no Arveda Berga_ kunga un citām
laba spārna frakcijām nak šisierosinājums; viņš nāk,
lai demagoģiska kārta mēģinātu uzvelt, uzspiest tādu
zīmogu valsts kontrolei un tiem darbiniekiem, se^-višķi, ja tur ir no sociāldemokrātu partijas iekļuvuši,
lai viņus ka nebūt saistītu ar spiega Vītola lietu. Un
tad vel, ievērojot to apstākli, ka raksta pat, kaspiegs Vītols esot bijis it ka no kreisām aprindām,
izmantojot ari šo apstākli, ja tas tā ir bijis — es ne-
zinu labi —, tad visiem kreisiem darbiniekiem va-
jaga but kādiem sakariem ar šo lietu. Tā lieta ne-
esot skaidra un to vajagot izmeklēt. Bet kad mēs
velak redzējām šo politisko apgaismojumu, kāpēc šī
izmeklēšanas komisija ir vajadzīga, kā viņa ir ap-
gaismota «Latvijas Sarga", tad mēs pilnīgi sākām
saprast, ka tas notiek un ko viņi grib panākt. «Lat-vijas Sargs" skaidri pateica, izmeklēdams visādus
radu rakstus, apgaismodams biogrāfijas par valsts
kontroles darbiniekiem, nāca klajā ar tādu slēdzienu,
ka tur jau esot skaidrs pierādījums, ka sociāldemo-
krātu frakcijai esot sakari ar spiegiem, un tāpēc esot
jāpanāk, par ko esjau minēju vakar vai aizvakar
sava runa, ka valdības krize, kurā taisās iestāties,
visādiem jīdzekliem. jānovērš. Ja tagad šinī kritiskā
un svarīga brīdī izrādās viena valsts iestāde pilna ar
spiegiem, kur vesela liela partija tiek vesta ar vi-
ņiem sakarā, pēc «Latvijas Sarga" domām, ja ra-
stos kāds nodevējs pilsoņu starpā, kurš gribētu valdī-
bu jaukt, tad valdībai nevajadzētu atstāt savu posteni,
nevajadzētu aiziet, bet gan mēģināt ar ārkārtējiem
līdzekļiem uzturēt savu varu. Redzat, lieta ir skai-
dra. No laba spārna viedokļa komisiju vajadzētu ra-
dīt priekš tam, lai mazinātu to iespaidu, kurš radies
sakarā ar Niedras amnestēšanu un aizbraukšanu, kā
ari sakarā ar mūsu pieprasījumu un protesta sapul-
cēm.. Lai šo iespaidu mazinātu, tad izgudro vienu
citu kampaņu un par to dara atbildīgus sociāldemo-
krātus. Taisni šinī brīdī, kur Ulmaņa valdībai pie-
nākušas grūtas dienas, kur koalīcijas krize velkas
jau visu nedēļu, kur taisni pēc visām mūsu parla-
menta ierašām vajadzētu sagaidīt, ka valdība, kurai,
cik tālu tas noskaidrots, nav vairākuma Saeimā, ie-
sniegs demisiju, viņa nevien neiesniedz demisiju, bet
pretēji visām parašām turpina savu līgšanas politiku
un deramās dienas un meklē visus līdzekļus, lai sabie-
drības uzmanību novērstu uz ko citu. Tie ir tie poli-
tiskie motivi visā šinī kampaņā. Ja Ulmaņa partijai
nebūtu tādi motivi, kādi ieteikti no «Latvijas Sarga"
niedristiem, ka valsts varu vajaga saņemt diktatūras
ceļā, tad viņa vismaz pabalsta šo komisiju, domā-
dama, labi, radīsim politiska rakstura uzbrukumu so-
ciāldemokrātiem un bez kaut kāda pamata rakstī-
sim avizēs, ka tiem ir sakars ar spiegiem un to vajaga
tagad izmeklēt. Kungi, neatkarīgi no tā, ko šī komi-
sija varētu atklāt, tie domā par to, ja jau troksni tai-
sīs, metīs virsū dubļus, apmelos un runās par visā-
dām radniecībām ar komunistiem, tad sabiedrībā to-
mēr kaut kāds iespaids paliks. Tā vienmēr domā
tādi, kuri grib nepatiesā kārtā kādu apmelot vai no-
ķengāt Vai tad pirmo reizi tas nāk priekšā? Šinī
gadījumā grib no šīs izmeklēšanas lietas iztaisīt vie-
nu politisku kampaņu. Mēs neesam tie, kas te būtu
pret Satversmes tiesību izlietošanu ar parlamenta-
riskas izmeklēšanas komisijas palīdzību. Mēs ne-
būt pret to neuzstājamies un ari nevarām aizkavēt
šīs komisijas iecelšanu. Mēs tikai gribam noskaidrot

motivus, lai sabiedrībā nerastos aplams un maldīgs
ieskats, lai neizdotos mēģinājums politiski kompro-
mitēt, kaut ari tikai dažus sociāldemokrātu darbinie-
kus, kuri te nav vainīgi, nav kompromitējami. Tā-
pēc es jautāju, ar kādiem līdzekļiem grib tagad pa-
matot šo netīro darbu, ko ved presē, un padarīt to
it kā par oficiālu politisku aktu ar šīs parlamenta-
riskas izmeklēšanas komisijas palīdzību? Ar tādiem
līdzekļiem, ja piemēram ieceļ vienu parlamentarisko
komisiju par kādu diezgan svarīgu valsts iestādi, aiz
tā motiva, ka ir aizdomas, ka visa šī iestāde ir kāda
spiegu iestāde, protams, nevar atstāt labu iespaidu
uz ārieni. Vispirmām kārtām uz ārieni, jo ja atrod
vienu otru spiegu Latvijā, tas tomēr vēl nav sevišķi
ārkārtīgs notikums, jo tas var nākt priekšā visās
valstīs. Bet ja rada iespaidu, ka ir veseli resori, ve-
selas valsts iestādes, uz kurām krīt aizdomas, ka ta-
nīs ir daudz spiegu un ka vainojamas taisni priekš-
galā stāvošās personas, ja met, vai vismaz mēģina
mest uz tām ēnu. tad gan var rasties iespaids, ka
Latvijā ir vairāk Krievijas spiegu nekā godīgu cilvē-
ku. Es prasu, ko grib panākt šīs komisijas ierosinā-
tāji. Ja viņi to negrib panākt, tad šoreiz šai komisi-
jai nebij pamata. Gribu aizrādīt uz vienu diezgan
raksturīgu sīkumu šinī gadījumā. Kad presē sāka
aizstāvēt šīs komisijas nepieciešamību, tad aizrādīja
ari uz to, ka nepieciešami jāizmeklē notikušās lietas,
jādara par atbildīgu valsts kontroles vadība. Kol-
bergs esot izrādījies par zagli un kramplauzi un ari
tas esot bijis valsts kontrolē. Sevišķi par to rakstīja
„Latvis", ka tas taču esot gan tāds jautājums, kuru
vajagot noskaidrot Patiesību sakot, visiem taču
pilnīgi skaidri zināms, ka Kolbergs nestāv nekādā
sakarā ar sociāldemokrāta Ivanova ievēlēšanu kon-
trolē, šisKolbergs tur jaubijis no seniem laikiem, jau
cara laikos viņš tur bijis kā ierēdnis, pēc kam pār-
ņemts Latvijas valsts kontroles dienestā, kad tur
bija pilsonisks vadītājs. Tāpēc man šķiet, ka šinī
lietā nebūtu nemaz ko runāt, ne ari ko rakstīt un
radīt tādu iespaidu, it kā šiskramplauzis būtu iespru-
cis- valsts kontrolē tikai tāpēc, ka valsts kontroles
priekšgalā atrodas sociāldemokrāts Ivanovs. Tas,
protams, bija ļoti patīkami un vajadzīgs labam spār-
nam. Bet nu atgādināsim, kā tad bija tās lietas, kad
atklāja Kolberga lietu, kad atklāja viņa noziegumu.
Divas dienas no vietas mēs lasām „Latvī" pēc viņa
apcietināšanas, ka Kolbergs esot godīgs cilvēks, labs
pilsonis, vienmēr esot izturējies solīdi un ka pret
viņu nekādus apvainojumus nevarot celt. Tas bija
kādas pāris dienas pēc tam, kad Kolberga noziegums
tika atklāts- Vēlāk, kad vairs nekā nevarēja noslēpt, ne
ari noliegt, ka patiešāmKolbergs piedalījies zagļu ban-
dā, tad ari apklusa slavas dziesmas Kolbergam kā ..go-
dīgam nacionālam pilsonim" „Latvī" un pēc dažām
nedēļām vai mēnešiem tanī pašā laikrakstā sākās
jauna kampaņa pret Kolbergu, bet tagad ne kā pret
godīgu Latvijas pilsoni, bet gan kā pret zagli, kuru
sociāldemokrāti esot ielikuši valsts kontrolē, un tika
izteikta pat doma, ka sociāldemokrāti valsts kontrolē
būs nodibinājuši veselu zagļu biedrību. Tad tālāk,
tika vēl izteiktas aizdomas, ka valsts kontroles ie-
rēdņi staigājot naktīpa krogiem, dzerdami un kau-
damies. Ari šo apstākli centās uzlikt uz valsts kon-
troles sociāldemokrāta birkas. Padomājat tik, valsts
kontrolierim pēc šokungu uzskata vajaga staigāt ap-
kārt pa naktīm un kontrolēt, ko viņa ierēdņi dara,
ka tie dzīvo, vai tie nekaujas, vai tie nedzer. Es gri-
bu tagad jautāt iekšlietu ministra kungam un ari bi-
jušamiekšjietu ministra kungam, Berga kungam, vai
viņš staigāja apkārt pa naktīm un skatījās ko viņa
ierēdņi dara, vai viņi nenodarbojas ar dzeršanu, ar
kaušanos, vai ari ar zādzībām. Kungi, tā nu ir pavi-
sam savāda lietas nostādīšana un nu šai savādai,
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pat neķītrai lietas nostādīšanai grib piedot oficiāla
akta nozīmi un nāk un ierosina parlamentariskas iz-
meklēšanas komisijas dibināšanu. Saka:

^
Redzat,

nu mēs ķersimies pie spiegu perēkļa iznīcināšanas."
Kungi, mums nekas nav pretim. Ja jums tas tik, da-
rāt to, jums ir tiesības to darīt uz Satversmes pama-
ta. Mēs tikai gribam parādīt, kamdeļjus to darāt
Mēs būsim jums izpalīdzīgi pie izmeklēšanas spiega
Vītola lietā, bet tanī pat laika mes gribam ari radīt,
kungi, ja tā jautājumu nostāda, ka tur ir viens krei-
sais sociāldemokrāts un uz to var vienmēr mest
dubļus, neķītrus apvainojumus, ja to lietu ta no-
stādāt un ja katru pilsoni, kurš ir kādreiz bijis ko-
munists vai bijis tikai ICrievija vai komunistu laika
dzīvojis Latvijā, uzturējis kādus nebūt sakarus ar
komunistiem, ja tā jūs gribat nostādīt to lietu, ka te
katrreiz jāieceļ parlamenta izmeklēšanas komisijas
lietas likvidēšanai, mēs jums, kungi, nāksim pretim
ari tālāk, būsim jums pakalpīgi un celsim jumspriekša
ari no citām iestādēm ierēdņu sarakstu un lūgsim
pie vienas reizes to lietu noskaidrot, lai ar to ne-
būtu jānodarbojas ļoti bieži, lai izmeklē tāda gadī-
jumā mūsu iekšlietu resoru un mušu kara resoru.
Es, piemēram, zinu, ka viens no mušu robežu kontro-
les ierēdņiem Romaņenko, par kuru nesen parādī-
jās avizēs, ka viņš esot nozagts no komunistiem un
aizvests uz Krieviju (es to lietu nevaru tuvāk izme-
klēt, man nav iespējams viņai pieiet), bet man ir no-
teikti ziņots, es esmu dzirdējis par to, katas ir bijis
Krievijas spiegs. Mēs presē uz to jautājumu aiz-
rādījām, kā tā lieta pavisam_ citāda gaisma jānostā-
da. Mēs to apgaismojām citādi neka pilsoniska pre-
se, bet pilsoniskā prese neturēja par vajadzīgu par
to lietu tālāk interesēties, acīm redzot, japec. ka tai
ir divas mērauklas. Ja tagad tiek atklāts tāds pats
spiegs valsts kontrolē, kuras priekšgala ir sociālde-
mokrāts, tad to piekar pie lielā zvana, ka ļoti sva-
rīgu un nu raksta par visu ko, kam nav nekādas no-
zīmes, un beidzot prasa pat parlamenta izmeklēša-
nas komisiju. Bet ja tanī pat laikā aizrāda uz spiegu,
kuru tādā pat kārtā jāizmeklē, kurš šinī gadījumā
pieder pie pilsoņiem un ne pie kreisa spārna, tad no
tā atgadījuma kratās nost, paliek klusu un neziņo
nekā. Mēs varam vēl kādu faktu uzrādīt, un tas ir
kāds pulkvedis Karlsons, kurš atradās ļoti atbildīga
amatā un savā laikā parakstījies Bermondta štāba
kā štāba priekšnieks. 7. oktobrī viņš parakstījis pa-
vēli Bermondta kara pulkiem uzbrukt_ Rīgai. Šis
pulkvedis atrodas mūsu armijā. Ir vairākkārtīgi no-
rādīts atbildīgām personām par to, bet neviens nav
ne ausi cēlis, jo šis pulkvedis ir pilsonis. Es to pie-
minēju tikai garām ejot, ir vēl daudzi citi fakti, bet
es pie tiem neapstāšos. Ja jūs gribat ar tādiem lī-
dzekļiem rīkoties, dibināt parlamenta izmeklēšanas
komisiju, lūdzam. Mēs pret to iebildumus neceļam.
Mēs neturējām par vajadzīgu ar niekiem nodarboties
un parlamenta komisiju dibināt priekš tam, lai vi-
ņa okšķerētu un pētītu, kur ir kādi slepeni politiski
spiegi. Varbūt tas ir pats par sevi svarīgs uzde-
vums, bet tas ir jāveic mūsu slepenpolicijas aģentiem
un es prasu, kāpēc tie nav uzokšķerējuši ŠO' slepeno
spiegu. Kāpēc pilsoniskā prese nav to uzrādījusi?
Ja šādi vīri ir atradušies atbildīgās vietās, kāpēc
slepenpolicija tos nav atklājusi un paziņojusi viņu
atrašanos atbildīgās vietās. Mēs esam gan uzstā-
jušies pret ierēdņiem, pret ļoti augstiem ierēdņiem,
bet ne tāpēc, ka viņi pieder pie Berga partijas vai
zemnieku savienības, bet gan tāpēc, ka tie izdara
nelikumības, nepareizības un nelikumīgi rīkojas.
Tad mēs pret tiem esam uzstājušies, cik mums ie-
spējams un esam piespieduši padzīt vairākus kukuļ-
ņērnējus, kuri no labā spārna karsti aizstāvēti. Savā
laikā, kad bija par iekšlietu ministri Birznieka kungs,

mēs viņam aizrādījām, ka šeit viens no viņam pa-
zīstamiem cilvēkiem Smarens-Savinskis kalpo ka
spiegs kādai ārvalstij. Birznieka kungs mums to-
reiz teica: «Jā. es to zinu,bet vai tas kāds ļaunums,
ka viņš to dara?" Tas pats Smaren-Savinskis, par
kuru daudzās avizēs rakstīja, ne tikai sociāldemo-
krāti, ka viņš spiegs, kalpoja «Latvja" redakcija ka
redakcijas loceklis un noteica politisko līniju. Taisnī-
ba, Berga kungs, viņš, kā redakcijas loceklis, parak-
stījis izejošos papīrus. Tas ir taisnība. Jus tik mīk-
sti izturaties pret ārvalstu spiegiem un nepiegriežat
nekādu vērību, bet kādas politiskas cīņas brīdī, kur
patiešām jautājums grozās ap to, ka nevis pa sle-
peno pusi, bet taisni no atbildīgiem valsts vīriem ap-
žēlots Andrievs Niedra, kas ir valsts nodevējs, par
ko uztraucas visa valsts, — taisni šinī brīdī jums va-
jadzējatautai dot gandarījumu, bet jus veršaties pret
sociāldemokrātiem, vai nevar viņiem pieķerties. Ta
ir jūsu kampaņas īstā nozīme_. Ja jums patīk rīkoties
ar tādiem līdzekļiem, tad mes ari pacelsim tos vār-
dus, kuri jūsu rindās atrodas, un aogaismosim viņu
biogrāfijas. Redzēsim, kuram vairāk _ un kuram
skaistākas izskatīsies tās biogrāfijas. Ja jus gribat iz-
meklēšanu par tādām personām celt tad mes lūgsim
celt izmeklēšanu par visām personām. Mes negri-
bam pielaist, ka jūs izmantojat Saeimas autoritāti,
lai valsts noziedzniekus laistu vaļa un cilvēkus, ku-
riem ir nevainojama politiska pagātne un vienlīdzīga
cieņa kā no jums, tā no mums, pret tiem mest dubļus
un apvainojumus. Mēs gribam uz to lietu objektīvi
skatīties. Ja mūsu parlaments reiz ir uz tāda vie-
dokļa nostājies, ka te vajadzīga izmeklēšanas ko-
misija, mēs iecelsim tādas izmeklēšanas komisijas 3
vai 4. lai tās tad izmeklē tās personas, kas atrodas
ne tikai valsts kontrolē, bet kas atrodas ari iekšlietu
ministrijā un kara ministrija. Mes par tiem, kuri
skaitās mūsu biedri, nebaidāmies _— tie būs tīri un
skaidri un par tiem nekā neatklās; bet paskatīsi-
mies, kā būs ar tiem, kuri saucās par pilsoņiem.
iA. Bļodnieka starpsauciens.) Blodnieka kungs sa-
ka, ka nevajaga uzstāties. Nē. Par taisnību arvien
vajaga uzstāties un šinī gadījumā taisnība_ ir mušu
pusē un te no labās puses ir tikai mēģinājums iz-
taisīt kādu politisku kampaņu. Un ja jus gribat ar
tādas netīras kampaņas palīdzību segt tos darbus,
kurus viņi ir izdarījuši pret visas tautas gribu, ka to
ir vajadzīgs ar visādiem 1līdzekļiem apsegt — labi,
mēģināsim ar tādiem līdzekļiem. Tad redzēs, kas
no visas šīs kampaņas iznāks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A, Bēres (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Rudevica kungs interesējās par
tiem motiviem un iemesliem, aiz kuriem iesniegts
Satversmes 26. pantā paredzētais prasījums pēc se-
višķas i/meklēšanas komisijas. Bet, nenogaidot ne pa.
skaidrojumus par motiviem, nedz ari komisijas dar-
bību. Pudevica kungs ņēmās minēt, kādi varētu tie
motivi būt un mēģināja apgāzt šos motīvus. No vi-
sa tā bija skaidrs tikai tas. ka tā komisija viņam loti
nepatīk, ka tā viņam ir neērta Jo patiešām viņa
argumentācija bija tāda, ka beidzot viņš pats sevi
apgāza. Kā var teikt, ka tā ir netīra lieta, ja nāk ar
tādu prasījumu? Ja tā ir demagoģija vai niekoša-
nās, tad jūs niekojaties trīsreiz vairāk, jo jūs esat
tie. kas tādus pieprasījumus esat iesnieguši agrāk un
ari šinī sēdē. Ja par niekošanos var nosaukt to, ko
mēs te darām, tad trīsreiz vairāk to var teikt par
jums. Netīra lieta? Es nezinu, vai pieļaujams tāds
izteiciens parlamentā, ka netīra lieta ir tas, ka 34
parlamenta locekļi izlieto savas Satversmē paredē-
tās tiesības. Un ja šī ir netīra lieta, tad jums 3 reiz
netīrākas lietas, jo jūs jau 3 reizes esat iesnieguši tā-
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dus pat pieprasījumus, kā mēs vienu. Bez tam taču ir
gluži veltīgi cīnīties pret visu šo lietu, jomūsu Satver-
sme paredz, ka šī komisija ir jāieceļ, vai jūs runājat
pretim, vai nē. 34 deputāti to prasa, tā ir viņu tie-
sība un komisija ir jāieceļ. Velti pret viņu jūs cī-
nāties, apgāzt viņu jūs nevarat. . Tik stipri cīnoties
pret viņu, jus tikai parādāt, ka jums vienkārši no šis
komisijas ir bailes. Jūs minat motivus, kādi varētu
būt šīs komisijas iecelšanai. Lūk, sociāldemokrāts
esot valsts kontroles priekšgalā un tāpēc gribot sa-
gatavot zemi viņa atcelšanai. Kungi, tas ir neiespē-
jami. Valsts kontroliers ir neatceļams. Mēs pret
viņu neko nevaram darīt. Tā tad tāds motivs acīm
redzot nevar būt. Rudevica kungs prasa, kāpēc
mēs ceļot pieprasījumu pēc izmeklēšanas komisijas,
kas izmeklētu valsts kontroli, bet ne par visām ci-
tām lietām, par kurām Rudevics minēja. Kas mums
tā par privilēģiju vai monopolu, šādus pieprasījumus
iesniegt? Jums priekš tam ir brīvas rokas. Jūs to
pašu tiesību varat izlietot. Vai mēs lai to iesnie-
dzam? Kāpēc? Jums ir tās pašas tiesības. Mēs
jau neizdarīsim priekš jums to, kas jums vēlams.
Vārdu sakot, visa šī lielā aizstāvēšanas runa bija
nevietā. Mēs taču nezinām, ko darīs komisija, ko
viņa atradīs. Rudevica kungs izteicās, ka «mūsu
spiegi" būs tie, kurus attaisnos un gan redzēšot, kas
paliks tur par vainīgiem. Loti interesanti atzīmēt, ka
viņš zināmus spiegus nosauca par «mūsu spiegiem".
Ir taisnība, ka mēs kautrējamies nākt ar saviem mo-
tiviem, bet nevis tādēļ, ka šie motivi mums būtu jā-
slēpj, bet vienkārši aiz saudzības pret valsts kontroli.
Ir nepatīkami, ka jārunā par to, ka kādā valsts ie-
stādē atrasts spiegs. (Balsis pa kreisi: «Bet pre-
se?") Presi no šejienes mēs nevaram aizsniegt Tā
ir brīva un var rakstīt ko grib. Jūsu pašu prese iz-
lieto šo brīvību, pat pārāk par visu mēru. Mēs kau-
trējamies gan še nākt klajā ar motiviem, bet vien-
kārši saudzēdami valsts kontroli, negribēdami
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priekšā visas tās lietas, kas dod iemeslu prasīt iz-
meklēšanas komisijas iecelšanu. Motivi taču ir skai-
dri; jūs paši tos zināt Ir arestētsKolbergs, kas ir izrā-
dījiespar laupītāju un zagļubandas priekšnieku. (Bal-
sis pa kreisi: «Kuru jūs paši aizstāvējāt!") Ja mus
bij vienu otru dienu maldinājuši, tad tas nenozīmē,
ka mēs viņu būtu aizstāvējuši. Mēs viņu nebūt ne-
aizstāvējām. Un ja mēs būtu viņu aizstāvējuši, tad
taisni jums būtu iemesls prasīt šīs komisijas iecel-
šanu. Tad jūs mums varētu pierādīt, ka mēs esam
aizstāvējuši necienīgu personu. Aiz šī iemesla jums
tikai jāpiekrīt komisijas iecelšanai. Otrām kārtām
ir skaidrs, ka Vītols ir pienākts spiegošanā. Vai tas
nav pietiekošs iemesls iecelt izmeklēšanas komisiju?
Ikdienas parādās avīzēs aizrādījumi uz vienu otru
valsts kontroles darbinieku. Mēs negribējārn tos mi-
nēt Jūs paši atzīstat, ka ja tādas lietas parādās sa-
biedrībā, rodas zināms uztraukums, kurš citādi nav
nokārtojams. Tur vajadzīga izmeklēšanas komisija.
Jūs tāpat prasījāt izmeklēšanas komisijas iecelšanu,
kad bijāt nemierā ar prokuratūru. Bet tagad, kad
uztraukums rodas avīžniecībā un' sabiedrībā bez
jums, tāda izmeklēšanas komisija esot liels grēks.
Pašas valsts kontroles interesēs ir noskaidrot, cik
tām baumām, kas tagad izplatās, ir taisnība un cik
nav. Valsts kontrole, es domāju, var par to tikai pa-
teikties, jo mēs negribam mest nekādu ēnu ne uz
vienu. Tāpēc ari mēs turējām par labāku vispirms
lietu konstatēt un ātrāk to necelt priekšā. Rudevica
kungs saka, kas tur ko meklēties, gan jau tiesa no-
tiesāšot ir Vītolu, ir Kolbergu. Tik vienpusīgi uz
lietu nevar skatīties. Te ir ne tikai juridiska un kri-
mināla interese, bet ir iejauktas ari valsts intereses,
ko nekad izmeklēšanas tiesnesis neizmeklēs un ne-
konstatēs. Mēs gribam zināt, cik tālu Vītols savā

noziedzīgā darbībā ir_ gājis, kas ar viņa gādību ir
ticis zināms manis pēc mums draudzīgai kaimiņu
valstij. No šī viedokļa nekāda ziņa izmeklēšanas
tiesnesis nevarēs lietu izmeklēt un ari neizmeklēs.
Bet mēs esam spiesti par to interesēties, tas
stāv mūsu interesēs. Mums_ jāzin, cik tālu ir
tikuši svešiem zināmi piemēram mušu mobi-
lizācijas plāni, vai mums tie ir jāpārstrādā,
vai nē. Mums ari jāzin, cik vispār _ zin par
mūsu apbruņošanos, pateicoties Vītola gādībai. To,
lūk, mums izmeklēšanas tiesnesis nenoskaidros, bet
par to mums ir pašiem jāpainteresējas. To prasa
valsts intereses. Jau aiz šiem iemesliem vien mums
šī parlamentariskā izmeklēšanas komisija ir nepie-
ciešama un viņa nāks par labu mūsu valsts interesēm.
Mums nav jāaizmirst, ka valsts kontrole atrodas se-
višķā stāvoklī, pavisam citādā stāvoklī nekā kurš
katrs resors. Kuram katram resoram jūs varat uz-
stādīt jautājumu vai.pieprasījumu. Ja, piemēram, iz-
rādās, ka vienā vai otrā resorā ir nederīgi ierēdņi,
tad jūs varat savākt 10 parakstus, iesniegt interpe-
laciju, lai noskaidrotu, kā ir ar nederīgām personām.
Ar valsts kontroli ir pavisam citāda lieta. Tai mēs
nevaram uzstādīt ne jautājumu, ne pieprasījumu un
tādā ceļā nevaram noskaidrot, kas tur notiek. Tāpēc
parlamentariskā izmeklēšanas komisija ir vienīgais
līdzeklis, kā mēs šinī lietā varam dabūt skaidrību.
Tie īsumā būtu tie motivi, aiz kuriem mums izmeklē-
šanaskomisija liekas vajadzīga.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bruno
Kalniņam.

Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Še Arveds Bergs iepriekšējā runā
mēģināja nostādīt sociāldemokrātisko frakciju nelo-
ģiskā stāvoklī, tamdēļ ari man jāceļ zināmi iebildumi
pret to motivējumu, ar kādu viņš un viņa domu biedri
uzstājās par savu priekšlikumu, radīt sevišķu parla-
menta izmeklēšanas komisiju valsts kontroles dar-
binieku pārlūkošanai. Šisaizrādījums tomēr bijā ga-
līgi nevietā. Apstākļi jau ir tādi, ka mēs dažas die-
nas atpakaļ pieprasījām sevišķas izmeklēšanas komi-
sijas radīšanu redakciju spridzināšanas lietās un mēs
to darījām tāpēc, ka mums nebija vajadzīgās uzti-
cības uz visiem tiesu orgāniem un visiem izmeklēša-
nas orgāniem šinī lietā. Turpretim., Arveds Bergs to *
liek priekšā radīt tanī laikā, kad vienmēr viņš pro-
klamē savu pilnu un absolūtu uzticību uz visām mūsu
valdības, tiesu un izmeklēšanas iestādēm. Te pa-
tiešām var rasties jautājums, vai tādā gadījumā
priekš šīs lietas vajaga iecelt sevišķu izmeklēšanas
komisiju, vai tad valdības koalīcijas partijām nav ie-
spējams noskaidrot tāpat, vai valsts kontrolē ir kāds
spiegs vai nav, vai valdības partijām tāpēc jāraksta
pieprasījums pēc sevišķas izmeklēšanas komisijas ie-
celšanas? Vispāri es ieteiktu Arvedam Bergam,kurš
ir citādi dzīvs un kustīgs, griezties pie ļoti enerģiskā
ministru prezidenta kunga, lai viņš dara spiedienu
uz iekšlietu ministri un tālāk uz Ozoliņa kungu, uz
politisko apsardzi! Tāpēc mēs neredzam ne mazā-
kās vajadzības no šī, t. i. labā spārna viedokļa ska-
toties, priekš sevišķas izmeklēšanas komisijas iecel-
šanas.

Kas attiecas uz lietas saturu, tad tiklab Arveds
Bergs, kā viņa_ «Latvis" un citi labā spārna preses
orgāni jau vairāk nedēļas dien no dienas nodarbojas
ar visneķītrāko, visnejēdzīgāko valsts kontroles kom-
promitēšanu un apmelošanu. Šie preses orgāni no-
stāda jautājumu tā, ka valsts kontrolē esot spiegi un
padomju iestāžu darbinieki. Bet rodas jautājums,
kamdēļ šī prese ir tā noskaņota, ka viņa redz tikai
ar vienu aci, ka viņa no visām valsts iestādēm, no
visiem resoriem ieraudzījusi tikai valsts kontroli.
Vai _citos resoros nav tikuši apcietināti un vai nav
izradījušas par spiegiem ari citas personas, vai citos
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resoros neatrodas personas, kuras strādājušas lie-
linieku dienestā? Mums nav iebildumu pret to, ka
prese izrāda savu sašutumu šinī virzienā, ka valsts
iestādēs ir ieviesušies spiegi. Ir bez šaubām pilnīgi
pareizi un sociāldemokrātiskā partija stāv uz tā pa-
ša viedokļa, ka ļaudīm, kas ir pārdevuši Latviju, ne
tikai nav vietas mūsu valsts iestādēs, bet ka viņi ir
bargi sodāmi. Šinī ziņā viss tas, ko labā spārna laik-
raksti raksta, ka met ēnu un ved sakarā sociāldemo-
krātus ar šīm spiegu lietām, tā ir vistukšākā dema-
goģija. Bet ja nu mēs skatāmies pie tiem uzbruku-
miem, tad mums taču tomēr jāmēģina valsts iestādēs
redzēt divas kategorijas personas. Proti, no vienas
puses tās bute personas, kuras izrādījušās par komu-
nistu vai Padomju Krievijas spiegiem, un personas,
kuras ir vedušas karu pret Latviju. Otra kategorija
būtu personas, kuras ir tikai padomju dienestā strā-
dājušas. Saprotams, labā spārna prese visu met
vienā kaudzē. Viņa, taisīdama pārmetumus valsts
kontrolei, izrakstās par katru personu, kura ir tikai
bijusi kaut kādā padomju dienestā. Bet, kungi, tas
ceļš ir ļoti slidens priekš jums. Viņš ir slidens tā-
pēc, ka ja no vienas puses var ļoti asi nosodīt per-
sonas un prasīt visbargāko sodu personām, kuras
bijušas spiegi un kuras vadījušas kara gājienu pret
Latviju, pārdevušas un gribējušas Latviju iznīcināt
(sauciens pa kreisi: «Niedra!"), tad, bez šaubām, no
otras puses jāsaprot apstākļi, kādi valdīja 1919. gadā,
kad liels vairums no Latvijas iedzīvotājiem, un starp
tiemļoti turīgi un šodien reakcionāri pilsoņi, kalpoja
viena vai otrā padomju iestādē. Saprotams, te jā-
taisa starpība. Bet ja labā spārna prese šo starpību
negrib taisīt, tad tā ir viņas darīšana, tādā gadījumā,
atvainojat, jums būtu jāredz ari savs nams un iekams
jūs nākat ar to lielisko patosu pret valsts kontroli un
pret viņas vadītāju, būtu painteresējušies par saviem
ļaudīm un par tiem resoriem, kuru priekšgalā stāv
īsti un patentēti pilsoņi. Ja jūs atzīstat par nepie-
laižamu to apstākli, ka šiepilsoņi bijuši kādā padomju
dienesta, kuram nav nekā kopēja ar spiegošanu, ar
cīņu un karu pret Latviju, tad jūs varējāt pa priekšu
apskatīties savā vidū. Savā vidū jūs būtu atraduši
ne tikai šādas personas, kuras bijušas padomju die-
nestā, savā vidū jūs atradīsat ari personas, kuras ir
daudz bīstamākas par spiegu Vītolu, kuras ari iz-
rādījās par spiegiem un kuras vadījušas kara gājie-
nus pret Latviju. Tāpēc tiem kungiem, kuri šodien
te nakar lielisku uztraukumu par valsts kontroli,
vismazāk tiesības par to uztraukties. Es jūsu vie-
dokli saprastu, ja jūs būtu jautājumu nostādījuši pla-
šāk un sacījuši, ka spiegi un Latvijas apkarotāji at-
rodas dažādos valsts resoros un norādījuši ari uz
tiem resoriem, kuros šo kaitīgo personu skaits ir
daudz lielāks, nekā tas noticis ar viena spiega atra-
šanu valsts kontrolē.

_Bet atļaujat nepakavēties pie vispārīgiem kon-
statējumiem un pāriet pie fa_ktiem un attiecīgiem ma-
teriāliem. Atļaujat man pēc manas lielās cienības
pret valdību, kāda jāari nebūtu, iesākt no pašas val-
dības. (Zāle jautrība.) Fakts ir tas, ka mūsu taga-
dējais iekšlietu ministrs L a i m i ņ š 1918. gadā, kad
Latvijas nacionālas armijas daļas atkāpās no Rīgas,
negāja šai nacionālai armijai līdz, bet palika no ko-
munistiem ieņemtā Latvijas daļā. (Saucieni pa kreisi:
„Oho!") Apstākļi ar to vel nebeidzās. Laimiņš
pec tam tika iecelts no padomju valdības par komu-
nistu kara kursu priekšnieku. Man ir lieliska inte-rese, ka ministru prezidents Ulmaņa kungs, kurš ari
parakstījis šo ierosinājumu, nemaz neinteresējas par
šo savu iekšlietu ministri > (Sauciens pa kreisi:
«Viņš aizmucis projām!") Pāriesim tālāk pie atse-
višķiem resoriem un iesāksim ar to pašu resoru, kura
priekšgala stāv bijušais kara kursu priekšnieks un

iekšlietu ministrs. Šeit jau tika aizrādīts, ka robežu
punkta priekšnieks Romaņenko ir izrādījies par
Krievijas spiegu un ir pārbēdzis robežu ar visiem
robežu policijas materiāliem. Tālāk, iekšlietu mini-
strijas preses nodaļu vada V i 1 d e, kurš padomju
valdības laikā bija «Die rotē Fahne" redaktors.
(Starpsauciens pa kreisi.) Politiskā pārvaldē atro-
das kā darbinieks kāds K ū 1m a n i s un šisKūlma-
nis ir tas, kuram tagad politiskā apsardze ir uzticē-
jusi starp citu spiega Vītola lietas izmeklēšanu. Kūl-
manis ir darbojies pie komunistiem operatīvā daļā.
Tā kā var ieteikt Berga kungam, kurš tik ļoti in-
teresējas par valsts kontroles darbiniekiem, pa
priekšu painteresēties par tiem, kas izmeklē spiega
Vītola lietu! (Starpsauciens pa labi.) Kur Jūs, Klī-
ves kungs, kuram tagad ir vara un plašas iespēja-
mības, uz reizi tik nevarīgs?

Tālāk, iekšlietu ministrs uz savu personīgo reko-
mendāciju, noraidot veselu rindu armijas karavīru,
pieņēmis par aizsargu instruktoru studentu K a r -
č e v sk i, vienu no lielākiem nacionālistiem — un šis
Karčevskis bijis Krievijā komunistu pilntiesīgs ko-
misārs.

Tālāk, atļaujat man vēl pakavēties pie agrākās
iekšlietu ministrijas izlūkošanas priekšnieka palīga
Nikolaja Alpabrāļa, kurš_ ari bijis atbildīgs darbi-
nieks^

un kurš vēlāk izrādījās par Krievijas spiegu un
pārgāja ar dažādiem materiāliem robežu un tagad
sastāv Maskavā OPU dienestā. (Sauciens pa kreisi:
«Berga izcilus viri!") Nav noliedzams, ka Berga
orgāns «Latvis" tanī laikā, kad Alps bija dienestā,
viņu uzslavēja. Tā kā var Bergam noteikti prasīt,
kur viņš ir tik aizmāršīgs palicis, ka aizmirst savu
darbinieku vainas un vēršas pret vienu spiegu, kas
bija valsts kontrolē. Iekšlietu ministrijā vispār to
padomju darbinieku spiegu un komisāru ir daudz vai-
rāk nekā valsts kontrolē. Izrādās, ka pats resora
vadītājs ir bijis komunistu dienestā. Bet par to jūs
neinteresējaties. Jums tikai stāv priekšā valsts
kontrole, tāpēc ka tur vadītājs ir sociāldemokrāts.
Jums, Berga kungs, labā acs politikā ir aizpampuši!

Atļaujat tālāk pāriet pie nākošā resora — kara
ministrijas. Pārejot pie kara ministrijas, es gribētu
minēt kara ministrijas galvenā štāba organizācijas
un mobilizācijas daļas priekšnieku ģenerālštāba
pulkvedi K ar 1s o n u. Sevišķi pie šīs lietas es gribu
pakaveties _ tādēļ, ka Berga kungs jautāja, vai mums
neesot jāpārstrādāmobilizācijas plāni. Varbūt Berga
kungs un labais spārns dāvās man neilgi savu uzma-
nību un pec tam dos spriedumu, vai ir jāpārstrādā
mušu mobilizācijas plāni, vai nē? Ari kara ministra
kungs jr šeit klāt un varās atzīmēt to! 1919. gada
sakuma pulkvedis Karlsons sastāvēja Latvijas sar-
kanas armijas štābā, bijis vienu laiku štāba priekš-
nieks un no Daugavpils parakstījis štāba pavēles.
(Troksnis pa kreisi.) Tāpat 1919. gada rudenī šis
pats sarkanās armijas štāba bijušais priekšnieks ir
pārgājis Bermondta armijā, atkal štābā, un bijis par
štāba priekšnieku! (Nemiers pa kreisi.) Starp citu,
es domāju, kara ministrim ir iespēja par to drusku
pārbaudīt ziņas operativās_ daļas 3. nodaļā. Starp
citu Karlsons ir līdzparakstījis pavēli par uzbrukumu
Rīgai tanī dienā, kad no šīs vietas ministru prezidents
Ujmanis toreiz pamatoti Latvijas tautas vārdā sludi-
nāja karu un izšķirošu karu pret Bermondtu. Es
tapec domāju, ka ari ministru prezidenta kungam
šinī ziņa būtu pamatots iemesls interesēties. Es varu
šeit augstam namam mazliet pakalpot ar kādu lietišķu
pierādījumu. Manā rīcībā ir laipnā kārtā nākusi kāda
fotogrāfija, kur uzņemts Bermondta armijas štābs,
un šeit vidu jus varat atrast ari vienu no jūsu «cen-soņiem", pulkvedi Karlsonu. (Saucieni pa kreisi:
«Kauns, kauns! Nodevējs! Nodevējs uz visas lini-
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jas!" Troksnis.) Tie deputātu kungi, kas vēlas, var
šofotogrāfiju apskatīt. Tagad es gribētu jautātBerga
kungam, vai_ mums ir jāpārstrādā šie mobilizācijas
plāni vai ne, ja mobilizācijas daļas priekšnieks ir
bijusi kāda persona, par kuru es runāju? Tālāk, de-
putātu kungi, kara ministrija sastāv kāds virsnieks
Roberts L i e 1b ik s i s. Šis virsnieks ir bijušais
sarkanarmijas II. brigādes komandiers. Šis Liel-
biksis ir bijusi ta persona, kura 1919. gada 2. janvārī,
tanī diena, kad Ulmaņa kungs ar pirmo nacionālo
valdību bij spiests atstāt Rīgu un atradās Jelgavā,
ceļa uz Jelgavu... (Ķ. Ulmanis no vietas: „Kur Jūs
bijāt?") — Es, Ulmaņa kungs, atrados turpat kur
Jus, bet daži Jūsu domu biedri palika Rīgā un ieņēma
augstas vietas pie komunistiem. Varbūt nu Jūs bū-
sat apmierināti? (Ķ. Ulmanis no vietas: «Kur bij
Jūsu domu biedri?") Par maniem domu biedriem,
Ulmaņa kungs,varat p_arunat Jus! (Ķ.Ulmanis no
vietas: «Man jau nerūp!") Nu, ja Jums nerūp, tad
varat uzklausīties to, ko es teikšu par Jūsu domu
biedriem! Roberts Lielbiksis bij tā persona, kas
1919. gada 2. janvārī uz balta zirga iejāja pa
Aleksandra vārtiem pirmās ienākušās sarkanarmiešu
daļas priekšgala, saņēma attiecīgos apsveicējus un bij
faktiskais Rīgas ieņēmējs, faktiskais toreizējo nacio-
nālo un citu karaspēka daļu iztriecējs no Rīgas, fakti-
skais mūsu nacionālās valdības gāzējs. Pēc tam
Lielbiksis atgriezies mūsu armijā, uzņemts 4. Val-
mieras kājnieku pulkā, paaugstināts par pulkvedi-
leitenantu, nozīmēts par bataljona komandieri un atro-
das vēl šo baltu dienu mūsu armijas dienestā. Tālāk,
viens no kara apriņķu priekšniekiem, Mangulis,
bijis Latvijas sarkanās armijas virspavēlnieks. Qe-
neralisAuzan s, kurš tagad ir ultranacionals, bij
sarkanas armijas dienestā kā Krievijas sarkanarmijas
štāba topografijas-ģeodezijas daļas priekšnieks. Ģe-
nerālis E z e r i ņ šbij Latvijas sarkanarmijas dienestā
kā Latvijas sarkanarmijas štāba administratīvās da-
ļas priekšnieks. (Balsis pa kreisi: «Boļševiki vien bi-
juši!") Kara virstiesas loceklis un bijušais prokurors
Niedras lietā—tā tad censonis ar «lieliem nopelniem"
— T. Kaddikke pēc «Strādnieku Avīzes" informā-
cijas bija sarkanarmijas virsnieks un — kā tas kār-
tīgam niedristam pieklājas — vadījis Maskavā kratī-
šanas pie pilsoņiem. Ceru, ka «Latvijas Sargs" se-
višķi to atzīmēs savā rītdienas numurā! Kara ties-
nesis V e i s s darbojies operatīvā daļā pie komuni-
stiem. Pulkvedis Leskinovičs ari sastāvējis
sarkanās armijas dienestā un ieņēmis atbildīgu vietu.
Tālāk, štāba izlūkošanas nodaļas vadītājs Rozen-
blats izrādījās par Padomju Krievijas spiegu. Tā
tad man šķiet, ka ari kara resorā konstatēto padomju
kalpotāju, spiegu un komunistu komandieru katrā
ziņā ir desmitreiz vairāk, nekā konstatējusi ļoti
nacionālā prese valsts kontrolē.

Tagad atļaujat, cienījamie deputātu kungi, pār-
iet pie citas iestādes vai resora, kas tagad laistas
savā darbībā bieži vien visnacionālākās un dažbrīd
stipri vien niedriskās krāsās. Tas par nožēlošanu
jāsaka par mūsu tieslietu resoru. Es iesākšu no se-
natoriem. Senators G o b i ņ š darbojies justickomi-
sariatā atbildīgā vietā. Senators Pētersons ari
darbojies justickomisariatā un ir bijis nacionālās val-
dības tiesu likvidācijas komisijā. Ja te būtu bijis
klāt tieslietu ministra kungs, tad viņam derētu par to
stipri vien painteresēties! Un vēl vairāk, senators
Pētersons toreiz no savas komunistiskās sajūsmas
ļāvies tik tālu aizrauties,ka 1919. gada 1.maijā ņēmis
dalību komunistu maija gājienā un nesis komunistu
karogu! (Starpsauciens kreisā pusē.) Saprotams,
«internacionāli" viņš dziedājis jau «štrammi"!
Tālāk, senators Valters bijis komunistu tautas
tiesnesis. Tad tiesu palātas prokurors Alksnis,

kurš pēc saviem politiskiem uzskatiem stāv tuvu
Berga kungam, ari bij komunistu tautas tiesnesis.
Apgabaltiesas priekšsēdētājs B ū m a n i s darbojies
justickomisariatā kā padomju valdības likumu un rī-
kojumu krājumu redaktors. Tiesu palātas loceklis
Ziediņš bijis Rīgas strādnieku krimināllietu izme-
klēšanas komisārs. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdē-
taja biedrs D a uk ša bijis Rīgas krimināllietu ties-
nesis pie komunistiem. Galvenais cietuma priekš-
nieks Vanags bijis padomju dienestā kā izglītības ko-
misariāta saimniecības vadītājs. Un tad, lai neaiz-
mirstu mūsu Latgales deputātus, man zem Nr. 26 ir
atzīmēts Latgales apgabaltiesas loceklis ... (starp-
sauciens). Pagaidāt, Ulmaņa kungs, nonāksim ari
līdz zemnieku savienībai! (Smiekli.) Apgabaltie-
sas loceklis un viens no Latgales zemnieku partijas
redzamiem darbiniekiem Juris Pabērzs, bijušais
Satversmes Sapulces loceklis, bijis komunistu parti-
jas biedrs un sastāvējis Višķu pagastā viņu organi-
zācijā (starpsauciens). Tā kā te darba ministrs Ru-
bulis saka, ka tas nav pareizi, ka Pabērzs nav bijis
komunistu partijasbiedrs, varbūt, Jūs atļausat pateikt
viņa partijas biedru kartiņas numuru. Tā kā Jūs ļoti
interesējaties par savu frakcijas biedri Pabērzu, tad
es vēlreiz saku, ka tas ir pareizi, ka viņš bijis komu-
nistu partijā un ka viņa biedru kartiņas numurs ir
bijis 433. Tālāk, deputātu kungi, runājot par ties-
lietu resoru,_ atļaujat man aizķert dažus ļoti pilsoni-
skus zvērinātu advokātu kungus. Te ir viens bij.
zvērināts advokāts un tagadējais apgabaltiesas lo-
ceklis Jakstiņš manā sarakstā, kas stāv diezgan
tuvu tagad Niedras valdībai (saucieni pa kreisi:
«Diezgan darbīgs bijis!") un diezgan darbīgs bijis,
ka te man sauc no vietas, jo tas bijis justickomisaria-
tā nacionālās valdības tiesu likvidācijas komisijas
loceklis. Acīm redzot, ļoti svarīga persona priekš
jums. Zvērināts advokāts V a 11er i s bijis tautas
tiesnesis un tad tālāk sevišķi nacionāla izcilus per-
sona, Masaka slepkavas Leimaņa un citu nacionālā
kluba dauzoņu nastāvīgais advokāts, zvērināts advo-
kāts Dāvis, bijušais tiesu palātas prokurora
biedrs. Viņš bijis Grašu pagastā izglītības komisārs.
Šispats Dāvis, kurš ar putām uz lūpām arvienu runā
par sociālistiem, tas turējis 1919. gadā Cesvaines
pagasta dedzīgu komunistisku runu pie sarkanarmie-
šu apbedīšanas. Par to jau savā laikā bij ierosināta
lieta. Tāpat pret viņu bija ierosināta lieta par it kā
līdzdalību revolucionārā tribunālā. Redzat, cik
spilgtā gaismā ir jūsu cildinātais lielais «nacionālists"
un no jums visiem iecienīts censonis, kas no jums se-
višķi godināts un visur izbīdīts! (Sauciens pa kreisi:
«Kaujas elefants!")_ Atjaujietman tālāk pāris vārdus
piemetināt par_ zvērinātu advokātu padomi, kura
katrā gadījumā, ja viens sociāldemokrāts grib tikt-
par zvērināta advokāta palīgu, ilgi meklējas, gadu,
pat pusotra gada meklē pakaļ, vai tikai nevar atrast
pie viņa kādu pieķeršanās punktu, lai par zvērinātu
advokātu viņu neuzņemtu. Jājautā, ko tad šie cie-
nījamie juristi no zvērināto advokātu padomes saka
par šo zvērināto advokātu Dāvi? Viņš ari nesen
no tās pašas zvērināto advokātu padomes uzņemts
sava sastāvā, daži gadi viņam vēl ir ieskaitīti, kurus
varēja ari neieskaitīt un ar sevišķu aplombu, kā liels
goda vīrs uzņemts zvērināto advokātu padomē.
(Sauciens pa kreisi: «Viņš jau tagad niedrists!")
Man šķiet, tas met spilgtu gaismu uz to garu un ne-
ciešamo stāvokli, kas valda, par nožēlošanu, mūsu
zvērināto advokātu padomē. Saprotams, man nav
nekādu cerību, ka zvērināto advokātu padome uz-
sāks izmeklēšanu par šo komunistu komisāru un
ierosinās kādu lietu, vai viņš aiz morāliskiem
iemesliem nebūtu izslēdzams no zvērināto advokātu
kārtas! Lai nepaietu garām ari notāriem, jo viņi
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ari šeit augstā nama ir reprezentēti, tad zem nu-
mura 30. stāv notārs M e ik e, kurš bijis pie komu-
nistu valdības padomju notārs. _

Tad, kungi, tālāk mums ir viena ministrija, kura
nacionālais Arveda Berga gars valda jo stingri, la

ir satiksmes ministrija. Tur sava laika direktors va-
dāja pats sevi un Arvedu Bergu aģitācijas nolūka
zalona vagonā pa Latviju._ Šeit azelzceļu virsvaldes
techniskā direkcija ir kāds berģists Timuška,
kurš sastāvējis komunistu dienesta. Eksploatacijas
direktors Dumpis, viens no viskrasakiem_ nacio-
nālistiem, bijis komunistu dienesta un sastāvējis tur
pat līdz 1920. gadam. Eksploatacijas direktora_ pa-
līgs K 1 a v i ņ š bijis komunistu dienesta un ieņēmis
redzamu vietu. Pirmās eksploatacijas nodaļas
priekšnieks R e z g a 1s bijis komunistu laika Rīgas
dzelzceļa mezgla komisārs, un ka kārtīgam nacionā-
listam pieklājās, tūlīt pec nacionālas valdības padzī-
šanas laidis telegramu pa visam līnijām un ta ska-
nējusi: „Aa aupaucTuverb Kļjacuan JldTBiH." Tagad
tā bez šaubām ir tā labākā rekomendācija, lai šis cil-
vēks sastāvētu valsts dienesta, lai atrastu vislielāko
piekrišanu pie Arveda Berga un viņa partijas un va-
rētu bez žēlastības vajāt un denuncēt vienkāršos
strādniekus dzelzceļniekus, kuri komunisti nekad nav
bijuši un nebūs. (A.Berga starpsauciens.)_ To labāk
nesaucat, Berga kungs, jo Jūsu partija, ka redzat ir
diezgan liels skaits komunistu atb ildīgu darbinieku.
Nepriecājaties par agru, līdz Jums ari nonāksim.
(Jautrība.) Tagadējais dzelzceļu virsvaldes mate-
riālu apgādes priekšnieks K i r š te i n s bijis pie ko-
munistiem augstskolas rektors. Finansu nodaļas in-
spektors Cukurs bijis dienesta pie komunistiem
kā komercdaļas priekšnieks uz dzelzceļiem. (Starp-
sauciens.) Berga partijā komunistu ir ļoti daudz.
Viņiem pat redakcijā sēž komunists.

? Tālāk, lai neaizmirstu zemkopības resoru, kurš
citādi te Saeimā tiek bieži pieminēts, te man zem
Nr. 37 sarakstā ir centrālas zemes ierīcības komitejas
tagadējais priekšsēdētājs un zemes ierīcības komite-
jas loceklis, zemnieku savienībai tuvu stāvoša per-
sona, J. J a n s o n s, bijis Smiltenes rajona lielinieku
laikā atbildīgā amatā. Talak negribu paiet garam
centram. Centrālas zemes ierīcības komitejas kancle-
jas pārvaldnieks Mitu līs bijis pie komunistiem
diezgan augstā amata, ka vesela zemju rajona pār-
zinis.

Bet, kungi, es darītu nepareizi, ja pakavētos ti-
kai pie dažiem resoriem. Mans pienākums minēt ari
augsto namu un apstāties pļe dažiem tiem deputā-
tiem, kuri parakstījuši lieliska niknuma pret komuni-
stiem to iesniegumu, kurš vērsts pret valsts kontroli.
(/. Rancana starpsauciens.) Rancana kungs, Jus la-
bāk klusat, jo Jūsu partija ari nav morāliski tīra_at-
tiecībā uz komunistiem. Jus ne sevišķi ilgi sēžat
Saeimā, tā kā par saviem partijas biedriem neesat
labi informēti! Tā kā Rancana kungs gribēja iesākt
no Latgales, tad iesāksim no Latgales. Deputāts J u -
b u 1i s bijis komunistu dienestā pie Kolupes padomes.
Deputāts Dzenis, bijušais iekšlietu ministrabiedrs,
bijis komunistu laikraksta „Taisnyba" līdzstrādnieks
un apmeklējis padomju kara mācības iestādi Peter-
pilī. [A. Dzenis no vietas: «To es neesmu nolie.
dzis.") Loti patīkami, ka rodas viens pilsonisks ^ de-
putāts, kurš savu pagātni nenoliedz! Bet nu talak.
Tāds nacionāls deputāts, kā Liepājas deputāts A n -
n u s s, bijis Pēterpils guberņā pārtikas nodaļas va-
dītājs un komisārs un Annuss sastāvējis amata da-
rīšanās ar no jums tik ienīsto komunistu vadoni Zi-
novjevu. Bet tālāk es vēroju, ka zemnieku savienību
es esmu pārāk novārtā atstājis un tādēļ atļaujat man
piegriezties ari viņai. Viens no centīgākiem zem-
nieku savienības ideologiem un jūsu domu paudējiem,

Grantskalns, bijis komunistu laika zivju rek-
vizēšanas komisārs. (Aplausi, jautrība.) Ta ka '

Grantskalna kungs nekad sevišķi tāļu no zivīm nav
aizgājis! (E. Grantskalna starpsauciens.) Grants-
kalna kungs, es zinu, ko es te nolasu un nesakāt, ka
tas Ir meli, ka Jūs kādreiz nepieķer pie meliem, tad
tas būs desmitreiz nepatīkamāki! Ta tad, zivju rek-
vizēšanas komisar' , apmierināties! Tad vel ir viens
ļoti nacionāls deputāts — tas ir Dr. Reinhards,
kurš padomju dienestā ieņēma atbildīgu vietu veselī-
bas komisariātā.

Bet nav tomērpareizi, ja apskatot šos sakarus ar
komunistiem un padomju valdību, mes esam apstāju-
šies tikai pie resoriem. (AKlīves starpsauciens.) Jums
Klīves kungs, runas dāvanas _ ir ļoti plašas. (A Klī-
ves starpsauciens.) Ja Jus tas tagad neizlietojat, tad
laikam Jums nav nekas sakāms.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu ne-
sarunāties.

Bruno Kalniņš (turpina): Kas attiecas uz pil-
soņu sabiedriskiem darbiniekiem, tad ari par tiem
jāsaka kāds vārds un tapec es _ atgriezīšos pie zem-
nieku savienības. Šeit, augsta nama bija deputāts
Ma z v ē r s ī t s, laikam Ulmaņa kungam ir pazī-
stams? Šis agronoms Mazversīts_komunistu_ laika,
kad Ulmaņa valdība atradās Liepāja, sastāvēja kā
līdzstrādnieks Jelgavas komunistu laikraksta un cik
tā morāliskā tīrība šim darbiniekam ir bijusi, jus va-
rat spriest no tam, ka tanī laikraksta numura, kur ie-
vietots Mazvērsīša raksts, gar maluir tāds uzraksts:
„Pie sienas sociāldemokrātus" . Talak pilsonisks dar-
binieks profesors K u n d z i ņ š sastāvējis pie izglītī-
bas komisariāta ka skolu direktors. Inženiers Bru-
ž i s bijis mežu eksploatacijas valdes priekšnieks pie
komunistiem. (G. Reinharda starpsauciens.) Reinhar-
da kungs, ja Jūs gribat ko pateikt, tad nākat un pa-
sakāt. Es tagad pakavējos pie Jums un,_varbut ka
Jūs tagad par saviem ļaudīm dabūsiet kādus atklā-
jumus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ludzu tur-
pināt.

Bruno Kalniņš (turpina): Ja bijušais komunistu
darbinieks veselības komisariāta Reinhards tagad
uztraucas, tad laikam viņš tikai pec 5 minūtēm ir at-
tapies! (G. Reinharda starpsauciens.) Turpat, kur Jus
bijāt, nacionālistu un komunistu laiku dienderi. Var-
būt, ka Jums tagad pietiks? Tad zem Nr. 48. seko
Rīgas pilsētas tagadējais galva Andersons, kas
darbojies izglītības komisariāta kādas skolas, kur ie-
ņēmis atbildīgu amatu. Lai paliktos pie komunāliem
darbiniekiem no mūsu pilsonības, tad atgriežos pie
zemnieku savienības kā lielākas frakcijas. Minēšu
Cēsu pilsētas galvu Dr. Vanadziņu, vienu no Ul-
maņa kunga rosīgākiem vietējiem darbiniekiem. (Ķ.
Ulmaņa starpsauciens.) To apstiprina. ŠisDr. Va.
nadziņš bijis komunistu laikā Cēsu apriņķa ārsts un
kā ārsts nozīmējis tos cilvēkus, kurus jasuta uz fronti
cīnīties pret Ulmaņa valdības karaspēku. Lai at-
grieztos pie latgaliešiem, tad minēšu Rēzeknes pilsē-
tasgalvu, Berga partijai tuvu stāvošu personu, Lai-
zānu. ŠisLaizans bijis Rēzeknes apriņķa kara komi-
sariāta techniskais vadītājs un zināmu laiku izpildījis
pašakara komisāra pienākumus. Latgales zemnieku
partijas liders Kinzuls bijis «Taisnības" līdzstrād-
nieks un parakstījies zem pseidonīma «Dzirkste". Nu
mēs tagad nonāksim galu galā pie tās pašas nacionā-
listu partijas, kura tērpjas Musolini krāsās, t i. pie
Berga partijas. Iesāksim no Berga partijas darbi-
nieka un «Latvja" redaktora Hermaņa Asara. (//.
Ķaupiņš no vietas: «Viņš jau smaida!") Hermanis
Asars 1917. gadā bijis komunistu «Cīņas" līdzstrād-
nieks un tur rakstījis kādu vēstuli redakcijai, kura
viņš, kā jau tas vienam renegatam un nodevējam
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pieklājas, devis padomu «Cīņas" redakcijai, kā labāk
apkarot pilsoņus. Tanī laikā, 1917. gadā norisinājās
velēšanu cīņas uz pilsētas domi. Asars piesūtījis kā-
dus rakstus sakarā ar pilsētas domes vēlēšanām,
kuros rosīgi aģitējis par toreizējo «Cīņas" listi un no-
radījis ari uz tiem jautājumiem, kas būtu tās vārīgā-
kas vietas pilsonībai un aicinājis vēlēšanu cīņā griezt
uz tam jo sevišķu vērību. Tālāk šis pats Hermanis
Asars, tagadējaisBerga tintes kalps,kas dienu no die-
nas raksta vislielākās neķītrības un nepatiesības pret
valsts kontroli un visiem tiem darbiniekiem, kas nav
bijuši komunisti, šis Hermanis Asars tālajos austru-
mos sastāvējis komunistu partijā par biedri un aktivu
darbinieku. Tāda ir, Arveda Berga kungs, Jūsu po-
litiskā un morāliskā tīrība, zīmējoties uz komuni-
stiem! Jūs šādus politiskus judasus, kāds
ir Hermanis Asars, turat savā dienestā un sava laik-
raksta redakcijā. Bet nu, Berga kungs! Es un mū-
su frakcija parasti nepakavējamies pie personām, bet
tā kā Jūs esat atbildīgais redaktors «Latvī", tanī
«Latvī", kas dienu no dienas nomelno mūsu valsts
iestādi, mūsu valsts kontroli tikai tāpēc vien, ka tās
priekšgalā stāv jums nepatīkama politiska persona,
atļaujat Jums pajautāt, kā tad nu stāv ar Jūsu kun-
dzes trim brāļiem komunismā ziņā? Jūsu kundzes
vecākais brālis, Aleksandrs Balodis, taču bijis pie
komunistiem malkas komisārs Maskavā un ir dzīvo-
jis viņam no komunistiem piešķirtā speciālā greznā
«osobņakā". Varbūt Jūs nākamā «Latvja" numura
pastāstīsat kaut ko tuvāk par šo lietu? Otrs_ Jūsu
kundzes brālis, Arveds Balodis, 1919. gadā, lieli-
nieku laikā, bijis finansu komisariāta Daugavpils
bankas nodaļā. Tur nav vēl sevišķi skaidrs, ka viņš
likvidējis bankas kasi komunistiem atkāpjoties. (A.
Veckalns no vietas: «Būs laikam pārvietojis

^
uz

Berga bazāru!"). Beidzot, Jūsu kundzes jaunākais
brālis, Balodis, taču bijis Krievijas sarkanarmijas
virspavēlnieka Vācieša adjutants. (.A. Berga starp-
sauciens.) Atvainojat, Berga kungs, varbūt, ari drusku
vēlāk, sarkanarmijas laikā? To varu diezgan stingri
apgalvot. Velti Jūs pūlaties šo savu komunistisko
radniecību attaisnot. Tāda, lūk, ir tā Jūsu radnie-
cība. Jūs, kas tagad dienu no dienas lienat iekša
Ivanova radniecībā un pārmeklējat visus viņa radu
rakstus, tad nu neņemat ļaunā, ka es atmaskoju ari
Jūsu radu rakstus Jums tie radi stāv ļoti tuvu un
vispār, jāsaka, ir ļoti šaubīgi. No vienas puses Jums
ir radi komunisti un Vācieša adjutanti, bet no otras
puses Jums ir ari tāds radnieks, kā Albert s, viens
no Niedras galvenākiem darbiniekiem. Ta tad Jūsu
rados ir valsts noziedznieki pa labi un pa kreisi. \A
Berga starpsauciens.) Šis Alberts ir taču Jūsu svai-
nis. Tāpēc, Berga kungs, kad Jus citreiz sakāt ķen-
gāties un rakņāties par tāda atbildīga darbinieka ka
valsts kontroliera personīgo dzīvi un radniecību, tad
padomājat, kā sastāv ar Jūsu radniecību^

vai ari Jūsu
dzīvē nebūtu kāds traips. Kā redzaj, šāds traips ir.
Atgriezīsimies pie Nr. 54 un pakavēsimies pie zem-
nieku savienības. Pakavējoties pie zemnieku savie-
nības darbiniekiem, man jākonstatē, ka tagadējais
Valkas apriņķa pašvaldības loceklis un agronoms
K a k s i s, zemnieku savienības _ biedrs un bijušas
«Ziemeļlatvijas" redaktors, tagadējais Valkas_ pilsē-
tas domnieks, strādājis pie komunistiem ka pārtikas
lietu komisārs. Tā tad zemnieku savienībai atkal par
vienu komisāru vairāk! «Brīvā Zeme" neko citu ne-
zin, kā uzkurināt laiku pa laikam sen jau nosūnojušas
un nepatiesās ziņas par sociāldemokrātiem, tagad _ tai
nu būtu derīgs salasīt visus šos zemnieku savienības
komisārus un nodrukāt tos savās slejās, lai ari jūsu
partijas biedri zin, ka ari pie jums ir komisāri. Šis
Kaksis savā laikā bijis tik dedzīgs komunists, ka aiz-
gājis kopā ar komunistiem uz Krieviju tanī laika, kad

Klājumā Saeima*; SteDografiska
birojā Rī|rā, Saeimas laukumā.

toreizējais zemnieku savienības liders Nonāca kungs
kopā ar Ziemeļlatvijas nacionālo armiju nāca atsva-
bināt Valku no komunistu jūga. Un tikai vēlāk, pa-
teicoties labiem sakariem — pie mums jau tā ir, kam
labi sakari ar valdošopartiju, tas tiek žēlots, bet kam
nav, tas tiek sēdināts cietumā un sodīts —, pēc tam
viņš atgriezās un tagad zemnieku savienība to izbī-
dījusi redzamos goda amatos. Tālāk man jāatgrie-
žas pie pārējām personām, par kurām šeit augstā
namā ir pietiekoši daudz runāts, bet no kurām. labam
spārnam vēl līdz šai dienai nav bijusi tā dūša atklāti
norobežoties. Tas taču ir M e r t s - L a pi ņš, kas
bijis komunistu laikā komisārs, bijis Padomju Krie-
vijas sūtniecību darbinieks vairākās sūtniecībās, ko-
munistu kara spiegs, kas 1919. gada 2. Janvārī kopā
ar citiem komunistiem apšaudījis mūsu valdībai pie-
derošo karaspēka daļu vilcienu, nogalinājis vairākus
kareivjus un tagad atgriezies atpakaļ Latvijā. Pa
daļai viņš nenoliedz to noziedzību virkni, ko pastrā-
dājis. Tas ir jūsu «izcilus" darbinieks! (Saucieni pa
kreisi: «Labā roka!") Patiešām, labā roka nacionālā
klubā, «nacionālās diktatūras" paudējs, viens no tiem
avantūristiem, kas pulcējas ap nacionālo klubu un ne-
paiet ne vienas L. N. K. tautas sapulces, kur šis pats
Merts-Lapiņš neuzstājas kā viens no jūsu «labākiem"
runātājiem. Ne «Latvis", ne «Brīvā Zeme", par
«Latvijas Sargu" jau nemaz nerunājot, jo tas viņu
skaita par, savu cilvēku un atļauj ievietot dien no die-
nas rakstus (saucieni pa kreisi: «Agrāk to darījis
Latvī!"), tās avizēs par viņu nemaz nerunā, par viņa
pagātni, kā par personu, kas ieņēmusi pie komuni-
stiem tādus augstus amatus, bet viņš raksta «Latvī"
un vēlāk pāriet uz «Latvijas Sargu". (Saucieni pa
kreisi: «Iebraucamā vieta!"). «Latvis" redakcija
priekš daudziem komunistiem, mūsu valsts grāvējiem,
bez šaubām, ir iebraucama vieta. Ja gribētu jautāt,
kamdēļ kara kursu priekšnieks Laimiņa kungs iz-
devis viņam pasi, tad no Laimiņa kunga uz tādu jau-
tājumu neesam dabūjuši pietiekošus paskaidrojumus.
Bergs grib, lai noskaidro izrneklēšanas komisija tā-
das lietas tikai par valsts kontroli, bet nemaz nepa-
interesējas, lai vismaz par vienu no šīm personām
tiktu noskaidrots, kā viņa nelikumīgā kārtā ieguvusi
Latvijas pasi. Taisni otrādi, to pilnīgi atstāj neievē-
rotu pat tad, kad no mūsu puses par to ticis norādīts
un kad par to ticis ziņots no atvaļināto karavīru pu-
ses no Lejas Kurzemes. Laimiņa kungs, kā pats ko-
munistu laika darbinieks uzlicis uz to rakstu par ne-
likumīgas pases izdošanu rezolūciju «lasīju", t. i. pie-
vienot pie aktim. Tālāk bijušais «Latvis" redakcijas
loceklis Smarens-Savinskis bijis ekspropria-
tors, neapšaubāms kriminālists un liels komunistu
spiegs. Tas rīkojies pēc devizes,'«kur vairāk maksā,
tur vairāk spiego". Un ja Arveds Bergs maksā par
rindiņām, tad viņš raksta ari Arveda Berga avizē. Un
neaizmirsīsim Latvijas nacionālā kluba «virsvadoni",
pazīstamo skandālistu Indriķi P o n i. Viņš bijis Vo-
roņežā atbildīgs darbinieks kara komisariātā. Un tad
viņu par to apvainoja. Viņš sacēla lielu brēku avīzēs.
Bet fakts palika, ko ne Pone, ne kāds cits nevar ap-
strīdēt, ka viņškomunistu dienestā ir bijis un tur ne-
līdzēja nekāda ķepurošanās. Tas ir viens no jūsu
aktīviem nacionālistiem, galvenais vadonis, kas vadā
jūsu jaunekļuspa ielām, kad tie alkst pēc sociālistu
dauzīšanas, uz Itālijas sūtniecību un tur tura lieliskas
runas, kas rīko gājienus dēļ Musolini, kuram ieskrā-
pēts deguns un neatceras ne uz brīdi, ka latvju tau-
tas nodevējs Niedra ir atsvabināts. Tāds «censonis"
viņš jums ir! Un tad beidzot zem Nr. 58, man ir kāds
Nikolajs Dombrovs-kis, kas ieņēmis stipri atbildīgu
vietu pie mūsu tirdzniecības-rūpniecības ministrijas,
bet 1919. gadā ieņēmis ne mazāk atbildīgu vietu pie

7



211 Latvijas Republikas II. Saeimas III, seši ja s 5. sēde 1926. gada 23. aprilī. 212_ .

komunistu'komisāra Beikas rūpniecības komisariāta,
tikai zem cita nosaukuma. Apmēram tas pats.

Atļaujat, deputātu kungi, man ar šiem aizrādī-
jumiem nobeigt. Kad būs iecelta izmeklēšanas ko-
misija, vai kad attiecīgi ierosinājumi būs nodoti pa-
stāvošai izmeklēšanas komisijai, tad mēs šo sarakstu
papildināsim. Un es ceru, ka vēl viens otrs labā
spārna diezgan ievērojams nacionālists un censonis
atradīsies starp bijušiem komunistu laika darbinie-
kiem.

Kungi, tie ir pārliecinoši materiāli, kuri te priekša
celti un kurus vēl varētu papildināt. Bet ko šiema-
teriāli liecina? Viņi neapšaubāmi liecina vienu. Visu
to morālisko liekulību, kāda ir metama virsu Arve-
dam Bergam, par visu to demagoģiju ar visām tam
neķītrībām, kuras tiek rakstītas viņa un pārējā labā
spārna presē pret valsts kontroli, pret viņas vadītāju
un sakarā ar to pret sociāldemokrātu darbiniekiem,
tanī laikā,kad jūsu rindās ir tik daudz atbildīgu ko-
munistu darbinieku, kur jūsu valdības resoru vadošās
vietās stāv cilvēki, kas komandējuši armijas pret
Latviju, kas gribējušiLatviju iznīcināt, kas pret jūsu
pašu valdībām gājuši cīņā. Jums tagad nav ne ma-
zākās morāliskās tiesības nākt šeit un sacīt, ka so-
ciāldemokrātu vadītā valsts kontrole ir spiegu pe-
rēklis, tāpēc ka tur atrasts viens cilvēks, kas apvai-
nots par komunistu spiegu. Paskatāties savos reso-
ros, savās partijās, savās aprindās, savās tiesās un
savās redakcijās. Pameklējat visus tos komunistu
laika darbiniekus, tos avantūristus, salašņas un no-
ziedzniekus, kādi tur atrodami un tad nākat te un ru-
nājat ar morālisku patosu, ka mums esot sakari ar
komuniste spiegiem. Šie materiāli diezgan pārlie-
cinoši rāda, ka nav iespējams jautājumu nostādīt tā,
ka te ierosinājama lieta tikai pret vienu resoru. Jums
vispār nav tiesība ierosināt parlamentarisku iz-
meklēšanu, kad jūsu rokās atrodas valdības varas
līdzekļi un visas iespējas ar daudz spēcīgākiem lī-
dzekļiem konstatēt spiegošanu, apcietināt un sodīt.
Ne mazākās tiesības nav uzbrukt vienam resoram un
aizmirst visu to puvešu kaudzi, kāda salasāma pa
citiem resoriem, kā iekšlietu un kara ministriju, kuru
priekšgalā stāv taču jūsu cilvēki.

Tad vēl rodas viens jautājums, pēc slēdzieniem
no šīs lietas — ko tad dara mūsu politiskā apsardze
un ko dara mūsu armijas izlūkošanas nodaļa, t i.
operatīvās daļas 3. nodaļa? Vai viņām līdzekļi tiek
doti, lai skatītos tikai uz kreiso pusi? Vai viņu tie-
šais uzdevums nav nodarboties ar šīm lietām? Tā-
pēc mums ir pamatots iemesls ieskatīties šinīs iestā-
dēs un kontrolēt, vai tur viss ir kārtībā, vai tie ie-
rēdņi, kas tur ielikti, grib izpildīt pienākumus, kādi
viņiem jāpilda pret Latvijas valsts noziedzniekiem un
citām kaitīgām personām. Redzat, kungi, jūs pra-
sījāt izmeklēšanu par valsts kontroli, jūs gribējāt po-
litiski kompromitēt Ivanovu un līdz ar viņu sociālde-
mokrātisko partiju. Labi. Mēs esam iesnieguši pēc
jums divus ierosinājumus, uzdot tai pašai izmeklēša-
nas komisijai, kas 26. martā ievēlēta, izmeklēt divus
jūsu resorus — iekšlietu un kara ministriju. Tagad
esat tik laipni, kungi, noskaidrojaties par saviem va-
ras vīriem un saņemat to morālisko un politisko at-
bildību, kuru jūs par viņiem nesat. (Aplausi kreisā
pusē.)

Priekšsēdētājābiedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Nonācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstais
nams! Ari centra apvienība ir devusi savus parakstus
zem priekšlikuma par sevišķas izmeklēšanas komisi-
jas iecelšanu valsts kontroles ierēdņu pieņemšanas
lietā. Bet no šīs vietas man jāpaziņo, ka mēs to ne-
esam darījuši, neuzticēdamies valsts kontrolierim.
Mēs valsts kontrolierim uzticamies, bet mēs esam šo

priekšlikumu līdzparakstījuši tanī nolūkā, lai neat-
karīgi no valsts kontroliera Ivanova personas un ne-
atkarīgi no viņa piederības pie sociāldemokrātu par-
tijas, pārliecinātos, cik pamatotas ir tās lietas, kādas
ir gribētas ar šo priekšlikumu noskaidrot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings; Vārds
Grantskalnam. Grantskalna nav zālē. (Sauciens pa
kreisi: «Viņš jau nevar būt zālē!") Vārds valsts
kontrolierim Ivanovam.

Valsts kontroliers R. Ivanovs: Augsti godātie
deputātu kungi! Lai gan ideja par izmeklēšanas ko-
misijas iecelšanu, kura konstatētu, kā tikuši pieņemti
valsts kontroles dienestā par noziedzīgiem elemen-
tiem izrādījušies ierēdņi Kolbergs un Vītols, kura
ari izmeklētu citu ierēdņu pieņemšanu, šī Ideja, kā no
laikrakstiem tas bija redzams, bija radušās kā re-
vanša ideja, jo pirmās ziņas, kuras es lasīju par tā-
das komisijas nodibināšanu laikrakstos skanēja se-
kosi: Lai atsistu uzbrukumu valdībai Niedras lietā
nacionālās frakcijas nodomājušas iesniegt priekšli-
kumu par izmeklēšanas komisijas nodibināšanu.
Tāda bija tā motivācija. Es saku, lai gan viņa ra-
dušās kā revanša ideja, tad tomēr pēc visa tā, kas
tagad mūsu presē rakstīts un sabiedrībā runāts, pēc
tik daudz putekļiem, kas sacelti ap šo lietu, es no-
teikti griežos pie augstā nama un lūdzu tādu komi-
siju iecelt. Kas attiecas uz minētiem konkrētiem
gadījumiem, tad visā īsumā gribu augstam namam
dot dažus paskaidrojumus. Pirmais gadījums, kad
plašāki sāka rakstīt par valsts kontroli, bija tas, kad
vecgada vakarā tika arestēts valsts kontroles revi-
denta palīgs Kolbergs. Man par to prefekts pazi-
ņoja virsnieku klubā, jaungadu sagaidot. Es neva-
rēju viņam atbildēt, vai tāds ierēdnis kalpo valsts
kontrolē, jo pēc vārda tiešām visus ierēdņus nezinu.
Tanī vakarā es pūlējos pa telefonu ar departamenta
priekšsēdētājiem jautājumu noskaidrot un man iz-
devās noskaidrot, ka tāds ierēdnis strādā II. depar-
tamentā. Tad uzstādīja jautājumu,kā tas vispār bi-
jis iespējams, ka valsts kontroles ierēdnis ilgāku lai-
ku piedalījies zādzībās un tas nav bijis zināms vado-
šām personām. Tāds pats jautājums uzstādīts attie-
cībā uz Vītolu — kā tas ir bijis iespējams, ka viņš
vairākus'gadus spiegojis un tas nav bijis zināms va-
došām personām. Man gan še noteikti jāaizrāda, ka
ari uz priekšu neviens resora vadītājs nevar būt ga-
rantēts no tādiem pārsteigumiem, jo nav resora va-
dītāja pienākums staigāt pakaļ saviem ierēdņiem, lai
izlūkotu, ko katrs ierēdnis dara pēc darba laika.
Nemāt valsts kontroli — tas nav liels resors, tur ir
drusku vairāk kā 200 ierēdņu, vai ņemat lielāku re-
soru, kur ierēdņu skaits sniedzas tūkstošos — tas
ir pilnīgi neiespējama lieta. Mūsu budžetā ir pare-
dzētas speciālas iestādes, kuras ķer kriminālno-
ziedzniekus — tā ir kriminālpolicija, kurai ir savi
aģenti un to_ darbība galvenā kārtā sākas tad, kad
saule ir nogājusi. Mūsu budžets dod līdzekļus ari
iestādei, ko sauc par politisko pārvaldi. Tai ir aģen-
tu tīkls, tai ir techniskie līdzekļi, kā sekot politiski
neuzticamām personām un spiegiem. Bet prasīt no
resora vadītāja, kurš pat visas 6 darba stundas ne-
atrodas savā resorā, jo ir aizņemts dažādās sēdēs
un komisijās, un ari neredz ikdienas visus savus
darbiniekus, prasīt, lai viņš zinātu, ar ko nodarbojas
katrs ierēdnis pēc darba laika, kad viens dzīvo vie-
nā Rīgas priekšpilsētā, otrs otrā, es domāju, ir ne-
pareizi. Tas mums jāprasa no tām iestādēm, kurām
tas uzlikts par tiešu pienākumu. Ja tiešām ir kon-
statējama tā bēdīgā parādība, ka kāds zaglis nav at-
klāts vairākus gadus, tad atbildība par to krīt uz kri-
minālpoliciju. Tad mums jāsaka, ka mums ir slikta
kriminālpolicija, ja var notikt un iesakņoties tādas
lietas. Ja kāds spiegs var spiegot vairākus gadus
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un netiek atklāts, tad mums ir slikta politiskā pār-
valde. Kas attiecas uz Vītola lietu, tad man jāsaka,
ka valsts kontroles vadošas personas dabūja zināt
par pastavošampret Vītolu aizdomām pagājušā ga-
da decembra mēnesī caur nejaušu gadījumu. Gadī-
jums ir sekošs: valsts kontrole nozīmē vienu ierēdni
pie slepenu rakstu iznīcināšanas kara ministrijā.
Mes esam_ nākuši pretim kara ministrijai un ļāvuši
tai šo ierēdni izvēlēties no valsts kontroles vidus.
Kara ministrija izvēlējas vienu bijušo virsnieku un
tas piedalījās tanī komisija, kura iznīcināja vecos
slepenos dokumentus. Reiz, atgriežoties no darba,
viņš stāstījis kolēģijas loceklim, savas sekcijas va-
dītajam, ka kara ministrijā viņam ziņots, ka tur pa-
stāvot aizdomaspret vienu valsts kontroles ierēdni.
Vardu nav gribējuši sacīt, tikai uz viņa uzstāšanos
pateikts, ka tas esot Alfrēds Vītols un piekodinā-
juši nevienam par to nesacīt, lai Vītols nekļūtu uz-
manīgs un nemanītu, ka viņu tur aizdomās un ka vi-
ņam seko. Šī ieredņa_ sirdsapziņa tomēr nav bijusi
mierīga._ Pec pārdomāšanas tas atradis, ka viņam
tomēr jāziņo par to priekšniecībai un kolēģijas lo-
ceklis par to ziņojis departamenta vadītājam. Tas,
savukārt, stajies_ sakaros ar kara ministriju, pārru-
nājis tur to jautājumu un ticis lūgts rīkoties tā, lai
Vītols nekļūtu uzmanīgs. Ko darījusi valsts kontrole
pec šī gadījuma? Valsts kontrole pielikusi visas
pulēs, visu uzmanību, lai Vītola rokās nenonāktu sle-
penas lietas, slepeni dokumenti. Revidenta palīgs
Vītols bija referents iekšlietu ministrijas budžetam.
Departamenta priekšsēdētājs prasījis tam pulkve-
dim, ar kuru viņam bij sarunas, vai izņemt no Vītola
rīcības ari iekšlietu ministrijas budžetu, kaut gan
praktiskas nozīmes tam maz vairs bija. Tas bija
decembrī. Mēs zinām, ka nākošā gada budžeta
projekts finansu ministrijā, valsts kontrolē un attie-
cīga resora_ tiek apspriests, sākot jau ar oktobra
mēnesi. Ta tad oktobrī, kad mums pret Vītolu ne-
kādas aizdomas nebija, viņš šo budžeta projektu bija
dabūjis un tad, kad kara ministrija decembrī mums
ziņoja — mums nav ziņots oficiāli no iestādes — es
jaupaskaidroju, ka privātā kārtā esam tikuši uzma-
nīgi darīti uz aizdomām pret Vītolu, kara ministrija
ieteica neatņemt iekšlietu ministrijas budžeta Vīto-
lam, jo tad viņš kļūtu uzmanīgs un tas traucētu viņa
notveršanu. Pie tādiem apstākļiem, kad pret kādu
cilvēku ir aizdomas, kur iestādei tās aizdomas jā-
pierada, valsts kontroles vadošo.personu uzdevums
varēja būt tikai sekmēt politiskās pārvaldes darbu,
sekmēt Vītola_ noziedzīgās darbības atklāšanu. Un
to es pilnā mērā varu šeit apgalvot, ka no valsts
kontroles vadošo personu puses tas ir ticis darīts un
visi tie uzbrukumi presē, kas vērsti pret mani un
pret_ citiem valsts kontroles vadošiem darbiniekiem,
it ka mums būtu draudzīgas attiecības ar Vītolu, ir
meli. Ja tādi sakari un līdzzināšana būtu bijusi, tad
varēja pateikt: «Vītol, Tev seko, uzmanies". Tas
nav ticis darīts, bet gan no valsts kontroles puses
ir sekmēta Vītola atmaskošana. Vēl marta mēnesī,
pirms Vītola arestēšanas, tās personas, kas saga-
tavoja viņa arestēšanu, bija pie valsts kontroles de-
partamenta priekšsēdētāja un pārrunājuši to jautā-
jumu, bet otru nedēļu pēc tām Vītolu arestēja. Es
par to lietu esmu ziņojis ministru kabinetā un mi-
nistru kabinetā irizteiktas domas, ka tāda rīcība ir
bijusi pareiza. Mēs neesam spiegu slēpuši, bet esam
sekmējuši viņa atklāšanu, bet pierādījumus, ka. tie-
šām viņš spiego, jādod tām iestādēm, kuras priekš
tamparedzētas. Nevar no valsts kontroles vadītāja
prasīt lai tas rīko spiega tveršanu, kad kā šinī ga-
dījumā izrādījies par vajadzīgu spiega Vītola no-
tveršanai vajadzēja norīkot četrus automobiļus, kur
vajadzēja izstādīt veselu tīklu aģentu uz ielu stū-

riem, nevar to prasīt no valsts kontroles, kuras rī-
cība nav neviena automobiļa. Nevar prasīt lai uz-
aicinu citus ierēdņus vakarā ierasties pie kāda ie-
rēdņa ķeršanas. Ja es tā būtu darījis, ja es būtu to
prasījis no_ valsts kontroles citiem ierēdņiem, tad pil-
nīgi dibināti jūs man pārmestu, ka esmu nepareizi
rīkojies, jo taču nav nekāda garantija, ka tādā ceļā
nebūtu varējuši Vītolu uz to darīt uzmanīgu. Tā tad
pārmest man to, ka es esmu līdzzinātājs un Vītola
slēpējs, nekādā gadījumā nevar un to es noraidu.
Tālāk ir pārmests tas, kā vispār varējuši iekļūt
valsts kontroles dienestā noziedzīgi ierēdņi. Ari uz
to ir dota atbilde, bet neskatoties uz to, tomēr man
šie pārmetumi tiek atkārtoti, ar kādu nolūku, es ne-
zinu. Man ir šeit izraksti no viņu dienesta gaitām
un es varu paziņot, ka Ansis Kolbergs valsts kon-
troles dienestā pieņemts 1920. gada 8. septembrī ar
departamenta direktora pavēli, kā rēķinu ierēdnis ar
algu pec 12. kategorijas un valsts dienestā strādājis
no 1901. gada, kad kalpojis kā ierēdnis Vidzemes
kontroles palāta. Tā tad visu laiku ir bijis valsts
darbinieks. Alfrēds Vītols iesniedzis lūgumu valsts
kontrole pirmā departamenta direktoram 1921. gada
10. decembri. References savā lūgumrakstā neuz-
rāda. Uz lūguma ir departamenta direktora Fr.
Ozoliņa rezolūcija «ieskaitīt pagaidu amatā skaitot
no 1921. gada 13. decembra, ar algu pēc 10. kate-
gorijas". Abi šie ierēdņi parakstījuši svinīgu solī-
jumu neizpaust neko, kas attiecas uz viņu dienestu,
kā tas parasti no valsts darbiniekiem tiek darīts.
Ta jad es šos abus darbiniekus atradu valsts kon-
trolē jau priekšā. Prese rakstījusi vēl par daudziem
darbiniekiem. Ari tie pieņemti lielāko tiesu pirms
manas iestāšanās valsts kontrolē. Ja nu tagad šai
komisijai uzdod Vītola lietas izmeklēšanu, kā ari iz-
meklētākā vispāri tiek pieņemti darbinieki valsts
kontrole, tad es atļaušos ari īsumā paskaidrot, kā
tas tagad notiek. Pēdējā laikā, ja ir kāda vakance,
mes izsludinām laikrakstos, lai pieteicas kandidāti
un tagadējā krizes laikā lūgumu dēļ uzņemašanas
valsts dienestā ir daudz. Uz pēdējo vakanto vietu,
uz kuru pieņēma darbinieku marta mēnesī, bija ie-
sniegti 48 lūgumraksti. Lūgumraksti ienāk gan uz
mana varda,_gan uz departamentapriekšsēdētāja vār-
da. Kad stājāmies pie darbinieku pieņemšanas, lūgum-
raksti tiek salasīti kopā no departamenta priekš-
sēdētaja priekš apspriešanas departamentā un kolē-
ģija. Kolēģija skata visus lūgumrakstus cauri, ap-
spriež, kura persona vakantam amatam vispiemē-
rotākā un sagrupē dažās mapēs. Šie 48 lūgumi pē-
dēja laika sagrupēti 4 mapēs. Pirmā tās personas,
kuras kolēģija un departaments ieteic pirmā kārtā,
jo pec likuma par valsts kontroli, kandidātus līdz
revidentam dod departaments. Augstākus kontroles
darbiniekus stāda priekšā ministru kabinetam iecel-
šanai un Saeimai apstiprināšanai, bet no revidenta
uz leju ieceļ valsts kontroliers un kandidātus dod
departaments. j^Io 48 kandidātiem kolēģija sagrupē-
jusi pirmā mape 6_ ar noslēgtu augstskolas izglītību.
Otra

— ar nenoslēgtu augstskolas izglītību, kuri vēl
studē jeb izstājušies no augstskolas, trešā — ar vi-
dusskolas izglītību un ceturtā — ar zemāko izglītību.
Protams, viņu prakse ari ņemta vērā. Departa-
ments ieteic pieņemt tos, kuri iegrupēti pirmā mapē.
Man kā valsts kontrolieram atliek izvēle vairs ne
starp 48, bet starp 6 personām un no tām 6 perso-
nām es vienu esmu pieņēmis. Tāpat departamen-
tam un tāpat man_ nekrīt svarā darbinieka politiskā
pārliecība. Pēc tās mēs neprasām. Es ar to ne-
gribu teikt, ka pie mums nebūtu darbinieku,kuri pie-
dejetu pie politiskām partijām, tādi ir, bet pēc tā
mes neprasāmMēs pirmā kārtā prasām pēc izglī-
tības cenza, pec dienesta stāža, kāds nepieciešams

7*
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vakantai vietai. Tā tad ari es nevaru uzskatīt par
pārmetumu, ja pēdējā laikā starp pieņemtiem darbi-
niekiem varēs atrast ari dažus sociāldemokrātus,
kaut gan vairākums manā laikā pieņemto ierēdņu
ir noteikti pilsoņi. Tāda ierēdņu pieņemšanas kār-
tība pastāv tagad, kamēr es atrodos valsts kontro-
les priekšgalā un uz manu jautājumu vecākiem
valsts kontroles darbiniekiem, vai tāda kārtība_ ir
bijusi ari agrāk, man paskaidrots, ka agrāk tāda
kārtība nav bijusi. Pie šīs kārtības es uzņemos pil-
nu atbildību par visām tām personām, kuras ir pie-
ņemtas valsts kontroles dienestā manā laikā. Tā-
lāk. Sakarā ar A. Vītola arestu ir ticis pārmests man
personīgi vēl, it kā es viņam pārāk uzticējies

^
Es

konstatēju, ka slepeni dokumenti valsts kontrolē zu-
dumā nav gājuši. Tālāk ir pārmests, ka Vītols pie-
dalījies slepenās kara lietu komisijas sēdēs. Tas ir
ticis atsaukts no kara lietu komisijas priekšsēdētāja,
ka Vītols nav nevienā sēdē piedalījies kara lieta ko-
misijā un viņam tur ari nebiji ko meklēt. Tad ir tāds
apvainojums ticis vērsts pret mani, it kā Vītols ir
piedalījies piē budžeta apspriešanas komisijā, sēdē-
jis man blakām, čukstējis man ausī un devis man pa-
domus. Es esmu griezies pie Saeimas kanclejas pār-
valdnieka, lai konstatētu, kad tas tā bijis, pēc komi-
sijas protokoliem. Un man ir izvilkums, kurš rāda,
ka tanī budžeta komisijas sēdē, kad es esmu pieda-
lījies, nav bijis klāt Vītols, un kad Vītols ir bijis, tad
manis nav bijis. Tas viss ir paskaidrots presē. Pēc
visa tā, man liekas, tai presei, kura taisa troksni
ap šo jautājumu, vajadzētu padomāt par to, vai šādi
uzbrukumi stiprina valsts prestižu, vai tie ir vie-
tā, vai tie modina un nodibina tautā cieņu pret valsts
iestādēm. Bet tā kā šie uzbrukumi nemitas, tad
ari es redzu vienīgo izeju nodibināt izmeklēšanas
komisiju, kura varēs noskaidrot to,ko augstais nams
vēlas un ari pārliecināties par manis šeit sniegto pa-
ziņojumu pareizību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam, kurš izsaucot nebija zālē.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi. Loti cienījamais deputāts Bruno
Kalniņa kungs, pakavēdams augstam namam laiku
ar savu bilžu galeriju, nepiemirsa starp citu ari mani.
(Sauciens pa kreisi: «Komisāra kungs!" —? Troks-
nis. Priekšsēdētājs zvana.) Pakavējot laiku ar
lielinieku darbinieku un zivju komisāru uzskaitīšanu,
starp citu minēja ari manu vārdu. Es gan starp-
saucienā lūdzu Kalniņa kungu paziņot, kādā vietā,
kādā komisariātā vai kur īsti es, tas «lielais sociā-
listu ēdējs", viņa vārdiem runājot, esmu atradies kā
zivju rekvizēšanas komisārs. Taču es to nedzir-
dēju. Man atliekas pēc visa tā pateikt atklāti, ka es
tādu amatu nekur un nekad uzņēmies neesmu. Sa-
protams, ka tāpēc man šo lielo godu, ko man pie-
šķīra godājamais Kalniņa kungs, ir jānoraida. Pro-
tams, ka lielinieku laikā pilsoņi, lai glābtu dzīvību,
viens otrs atstāja nakts laikā savas mājas, savus
piederīgos, glābjoties mežos zem egles, glābjoties
šķūņos un j)āgot pāri robežai. Viens otrs ari iestā-
jās_dienestā, lai tikai pasargātu sevi no tām varmā-
cībām un asinsizliešanas, ar kuru viss tas laikmets
stāv sakarā. Nav, protams, brīnums, ka viens otrs
krietns pilsonis varēja atrasties lielinieku dienestā,
bet tam nav nekāda sakara ar to, ka mēs runājam
par spiegiem. Neko nevarēja pateikt Kalniņa kungs
pie visas tās lietas, kāds tam ir sakars, kad runā par
valsts nodevējiem un spiegiem. Pie visa tā Bruno
Kalniņa kungs aizmirsa pakavēties tur pie tā spārna,
no kura ari nāk lielinieku laika Kalniņi, Dermaņi,
Opvncani. Par to viņš aizmirsa runāt Nu, pro-
tams, par cik mēs objektīvu varam uzskatīt šādu no-
vērtējumu, par to lai spriež tie, kas to dzird. Bet

man jāsaka, ka ja jau tāds gadījums ir ar vienu no
klātesošiem, tas ir ar mani personīgi, tad, ja varētu
būt še klāt visi tie, kurus aizskāra Kalniņa kungs un
kuri še nevar būt klāt un koriģēt to, tad diezin vai
daudz paliktu pāri no visas tās lielās bilžu_ galerijas,
ko viņš te pieveda. Vai nebūtu_ tāpat, kā ar tam
bildēm, kuras revolūcijas izstādē vienu otru bij jā-
noņem, kad radās no sabiedrības ļaudis, kuri pa-
teica par minētām bildēm, ka tās ir viltotas. {Bruno
Kalniņš no vietas: «Grantskalna kungs, man jā-
saka, ka nu gan Jūs runājatklajunepatiesību.Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā
vārds deputātam Annusam uz 5 minūtēm.

J. Animuss (miera, kārtības un ražošanas ap-
vienība): Godātie deputātu kungi! Divas reizes
manā mūžā man ir nācies būt zem numura. Pirmo
reizi Pēterpilī zem numura mani nostādīja Zinov-
jevs, lai liktu mani pie sienas. Otru reizi šeSaeimā
sociāldemokrātiskās frakcijas biedrs Bruno Kalniņš
nolika mani zem numura, lai aizskartu manu godu.
Man še noteikti jāpaziņo, ka nekad neesmu bijis
Pēterpils pārtikas komisārs. Tas nesaietas ar pa-
tiesību un tā tad ir meli. (A Veckalns no vietas:
«Bet Pēterpils guberņā gan?") Lietas būtība ir se-
košā. Revolūcija mani sastapa Pēterpilī kā skolo-
tāju. Tad mani kā tēehnisku spēku Pēterpils gu-
berņas pārtikas valde pieņēma par pārtikas nodaļas
vadītāju. Tas nebij lielinieku laikā, bet bij Kerenska
laikā. (Balsis pa kreisi: «Bet vēlāk?") Tur es sa-
bijuapmēram līdz 1918. gada marta mēnesim — lai-
kam līdz marta mēnesim, to' labi neatceros, kad
komunisti likvidēja zemstes. Likvidējot zemstes viņi
pārņēma Pēterpils guberņas komisariātu. Būdams
nodaļas vadītājs, gribēju atteikties. (Balsis pa krei-
si: «Bet neļāva?") Lielinieki, atrazdami, ka es esmu
viņiem vajadzīgs techniskais spēks, atrada to par
sabotažu, ņēma un nolika tanī mājā, kur es dzīvoju,
manus vecākus kā ķīlniekus un man vajadzēja strā-
dāt kā nodaļas vadītājam. (Balsis pa kreisi: «Vaja-
dzēja strādāt?") Jā, vajadzēja strādāt, ja gribēja glābt
savus vecākus. Vārds «komisārs" katram saprotams,
tas irkomunists. Ja esbūtukādreiz bijis sociālists vai
komunists, es to nenoliegta. Bet varu teikt, ka es
nekad neesmu bijis ne kāda virziena sociālists un
nekad jau ne komunists. Tāpēc ari nekādā ziņā
nevarēju būt komisārs, jo par komisāriem varēja būt
vienīgi komunisti. {Br. Kalniņš no vietas: «Ne-
stāstāt vāverītes!". A. Petrevics no vietas: „Un
1919. gadā Liepājā?") Lūdzu jūs netraucēt mani,
kad es ņemu vārdu personīgā lietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Anuss, Jums vārds dots personīgā lietā tikai uz 5
minūtēm. Lūdzu netraucēt runātāju.

J. Annuss (turpina): Pēc tam oktobra mēnesī
1918. gadā komunisti izdeva rīkojumu, ka atbildīgās
vietās nedrīkst būt tādi, kas nav komunisti. Vaja-
dzēja ierakstīties ja ne komunistos, tad līdzjutējos.
Kad es atteicos ierakstīties līdzjutējos, tad patiesi
es nonācu sakaros ar Zinovjevu, es nonācu pie tā,
ka man pierakstīja kādu vainu un gribēja mani likt
pie sienas. Bet novembra mēneša sākumā man lai-
mējās izkļūt no Pēterpils, pateicoties latviešu bēgļu
komitejai, kurai mani izdevās nemanot ievest sa-
rakstos un tā es novembra mēneša sākumā 1918.
gadā nokļuvu Latvijā. Tādi ir lietas faktiskie ap-
stākļi. Ja viss tas, ko pauda godājamais deputāts
Br. Kalniņa kungs, nesaietas ar patiesību, ja ari at-
tiecībā uz citiem tas viss ir tādi paši nieki, tādi paši
meli (Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvana), tad patiesi
jānožēlo, jano šī katedra viņiem tika nepelnīti pār-
mests, japret viņiem tika celti nepatiesi apvainojumi,
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ka šeit Grantskalna kungs teica, pret tiem,kuri paši
nevar šeit aizstāvēties. Tas ir ļoti nožēlojami.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārds Bruno Kal-
niņam personīga lieta.

Bruno Kalniņš: (sociāldemokrāts): Še divi lieli-
nieku atbildīgie darbinieki pūlējās nomazgāt visu
mušu priekšā to vainu, kas uz viņiem gulstas un tur
pat klāt pielietoja veselu kaudzi nepatiesības. At-
ļaujat, jums, kungi, visiem dzirdot vēlreiz paskaidrot,
ka_ deputāts Grantskalns kurš, diezgan vijīgi vien-
mēr mēdz sevi uzslavēt un kurš te gribēja ar sevišķi
jautru laika pakavēšanu savu tumšo pagātni lieli-
nieku laikā noslēpt, atļaujat pateikt vēlreiz, ka es
savu apvainojumu pilnā mērā uzturu spēkā. Iz-
meklēšanas komisijā mēs par to — jabūs vajadzīgs
—? runāsim tālāk, tad Jums varbūt paliksies drusciņ
rūgtāki apsirdi. (E- Grantskalns no vietas: «Lū-
dzam!") Tās komunistu atbildīgās personas «godu",
kuru Jus gribat nomest šodien, kad gribat sev pa-
radīt par īstu nacionālistu, Jums vajadzēja noraidīt
1919. gada. Jūs esat par 8 gadiem aizgulējušies!
Tapec man to Jūsu «nacionālo godu" nav vairāk
jāapgaismo.

Otrais, kā viņš pats sevi titulēja, Pēterpils pār-
tikas nodaļas vadītājs (Saucieni pa kreisi: «Guber-
ņas!"), kā man te aizrāda, guberņas pārtikas no-
daiļas vadītājs, komunistu nodaļas vadītājs un to
amatu Jūs esat iecēmuši .To Jūs nu paši aklājāt un
vai nu tas nodaļas vadītājs ir dēvējies par komisāru
vai nē, to, varbūt, izmeklēšanas komisija noskaidros,
bet Jūs paši sevi pienaglojāt, ka to atbildīgo amatu
esat ieņēmuši, un to ari mēs gribējām pasacīt.
(J. Annuss no vietas: «Tikai ne komisārs!") Lieli-
nieku atbildīgs darbinieks un tagadējais nacionālists
Annuss no šejienes turpināja nepatiesību par to, ka
nekad neesot bijis tuvs sociālistiem. Annusa kungs,
pakavējaties, lūdzu, savā atmiņā tikai, varbūt, 1919.
gadā. Vai Jūs esat aizmirsuši Liepāju, ka Jums tur
bijis kaut kas tuvs ar kreisiem arodniekiem? (Sau-
cieni pa kreisi: «Pareizi!") Vai pēc tam Jums pa-
šiem nav neērti nākt šeit uz šī katedra un uzsvērt,
ka viss tas ir meli, ka Jūs nekad neesat bijis ne tuvu
sociālistiem?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es lūdzu turēties pie
parlamentariskiem izteicieniem.

Br. Kalniņš (turpina): Ja parlamenta deputāts,
kurš aizmirsis savu pagātni, kurš slēpj savu darbību
Liepājā un kurš tagad jausēž labā spārnā, var nākt
un pasacīt no šī augstā nama katedra tādas lietas,
liekas gan viņam ari goda sajūtai vajadzētu būt, ka
parlamentā tā nerīkojas. Annusa kungs, atceraties,
vai kādreiz Jūs nebijāt tā neoficiāli no> sociāldemo-
krātu aprindām uzstādīts uz Valsts domes vēlēšanām
1912. gadā un vai sakarā ar šo faktu jums nebūs kaut
kāds sakars ar sociālistiem kādreiz bijis. Jā, Annusa
kungs, es še no šīs vietas paziņoju — ja Jūs vēlreiz
iedrošinās-āties apgalvot, ka Jums ar sociālistiem
nav nekas kopīgs bijis, tad Jūs runājat kailu nepa-
tiesību un kauns ir tai frakcijai, kas Jūs kā deputātu
ir šurp sūtījuši!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saucu pie kārtības
par pēdējo izteicienu. (Br. Kalniņš no vietas: «Lie-
linieku komisāri ir visi tādi zaķu pastalas, ka nevar
pateikt, kas viņi bijuši!") Vārds deputātam Rein-
hardam personīgā lietā.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Bruno- Kalniņa kungs še apgalvoja,
ka es esot stāvējis komunistu dienestā. To lietu
acīm redzot Bruno Kalniņa kungs vēlas, tā attēlot,
lai to tā saprastu, ka es esot strādājis komunistu
labā un komunistu partiju veicinādams. Lieta ir

sekošā. Es pārnācu no Krievijas uz Latviju atpakaļ
pēc lielā kara, kur es pavadīju no 1914. gada līdz
1918. gadam, 1918. gada rudenī, vācu okupācijas
laikā. Un tā kā es sastāvēju jau priekš kara latvju
ārstu biedrībā par priekšsēdētāju, tad tanī laikā, kur
mums latviešu ārstiem bij liela principiela cīņa ar
okupācijas varu, es nostājos šīs cīņas priekšgalā
un tāpēc es nācu sakarā, būdams pazīstams kā at-
klātības darbinieks visiem Latvijas ārstiem jaupirms
kara ari ar vācu, krievu un žīdu ārstiem, vēl jo
tuvāk. Pēc Latvijas nodibināšanās mani uzaicināja
par veselības departamenta direktoru, tāpēc ka visi
Latvijas ārsti vienbalsīgi to vēlējās. Kad Latvijas
valdība aizgāja uz Liepāju un šeit ienāca lielinieki,
tad es savu ģimenes apstākļu dēļ nevarēju Latvijas
valdībai līdz sekot un man bija jāpaliekte, tāpat kā
daudziem citiem ārstiem un neoficiālām personām.
Es nodarbojos ar savu praksi. Lielinieki mobilizēja
visus ārstus. Šie ārsti man bij devuši jau pirms
padomju varas nodibināšanās savu vienbalsīgu uz-
ticību, jo viņi mani bija izvirzījuši par veselības de-
partamenta direktoru. Neskatoties uz tautību un
ticību, visi ārsti bija to vienbalsīgi darījuši. Kad
ienāca lielinieki, mēs, ārsti, noturējām manā dzīvoklī
konspiratīvas sapulces un pārspriedām to stāvokli,
kādu mums ieņemt kā ārstiem pret p_adomju varu.

t Tā kā toreiz te bija ārkārtīgi daudz sērgu, tad mes
' vienojāmies nesabotēt un strādāt savu ārsta darbu.

(Sauciens pa kreisi: «Pareizi jūs darījāt, tā vajadzēja
darīt!"). Es ari saku pareizi! Bet padomju vara, lai
viņai būtu tiesība likt katru pie staba, visus mūs
mobilizēja un ieskaitīja kā kara dienestā sastāvošus,
uz kuriem attiecas kara likums: bez izmeklēšanas
nošaut! Starp tiem, kas šo lēmumu taisīja bija, sa-
protams, ari dažs labs, kas tagad slēpjas piekreļsiem
sociāldemokrātiem. Starp tiem bija ari viens ārsts,
kurš ir līdz vainīgs pie 3 ārstu nošaušanas un 20
turēšanas cietumā toreiz. Šoārstu tagad sedz
kreisie sociāldemokrāti! Pie viņa rokām1 ir pieli-
pušas Latvijas ārstu asinis. Viens no tiem ir vecais
Rīgas pilsētas slimnīcās direktors Doebnera kungs,
kuru lielinieki noslepkavoja. Toreiz man uzdeva
2. pilsētas slimnīcā kā mobilizētam ārstam strādāt.
Bet tiešām, bez tam es ieņēmu ārkārtīgi lielu amatu,
t i. es biju veselības kopēju savienības ārstu sek-
cijas vienbalsīgi ievēlēts priekšsēdētājs, un tāpēc
ka es biju visu Latvijas ārstu vienbalsīgi ievēlētais
priekšsēdētājs, man bija ari drošība 3. vai 4. martā
— to es neatceros — tad, kad lielinieki te stāvēja
savas varas visaugstākā stāvoklī, uzņemties cīņu —
teKrieva kungs var liecināt — pret lieliniekiem. Lie-
linieku varas biedēkli mēs tanī veselības kopēju sa-
pulcē gāzām! To mēs tanī sapulcē gāzām, jo manis
vadītā sapulce uzvarēja lielinieku nodomus. Viņi.
gribēja mani toreiznosist, bet neuzdrīkstējāsto veikt,
tādēļ ka aiz? manis stāvēja ne tikai visi Latvijas
ārsti, bet ari gandrīz visi veselības kopēji līdz pat
zemākai kopējai un māsai. Un ja te nāk deputāts
Bruno Kalniņš un saka, it kā es esot veicinājis lie-
linieku varu, tad viņš to stāsta ar nodomu, lai
varētu mani kompromitēt, jo nestāsta tā, kā tas ir
bijis! Bet man tanī laikā ir bijusi izdevība iepazīties
ar komunistu varas vīriem, piem. Lensmani, Lindi
u. t t. un tie man stāstīja tādas lietas par kreiso
sociāldemokrātu partijas biedriem, kuras, ja es pa-
ziņotu ... (Saucieni: «Laižat vaļā"), tad ari viņi
mani, varbūt, vēlētos nosist.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Personīgā
lietā vārds deputātam Bergam.

A. Bergs (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Par visām citām lietām, par to
bagātīgo materiālu, ko sniedza Bruno Kalniņa kungs,
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mes parunāsim izmeklēšanas komisijā un tik pēc
tam, varbūt, ari te, Jo tās ir lietas, kuras te nevar
izmeklēt un_ konstatēt Bet personīgā lietā man jā-
runā par tām lietām, kuras attiecas uz maniem
radiniekiem. Es nekad neesmu noliedzis, ka Alberts
ir manas sievas vīrs, (Jautrība.) Protams, es gribēju
teļkt,ir manas masas vīrs. Protams, ari radu starpā var
but dažādi politiski uzskati, tas nav nekas sevišķs,
bet es jau ari nekādā ziņā gan neieteiktu Albertu
par valsts kontroles ierēdni- Tādi par manas sievas
brāli, kurš esot bijis ierēdnis komunistu laikā
Maskava, man jāpaskaidro sekošais. Viņš bija koku
tirgotājs un kā speciālists savā arodā, ari komu-
nistiem pie varas nākot, viņš visu laiku ir palicis
sava amata. Tā kā visu komunizēja, tad ari viņa
veikalu komunizēja un viņš to turpināja savā pašā
dzīvoklī. Ka otrs mans sievas brālis ir bijis Daugav-
pilī par komisāru, par to es nezinu, jo es pa to laiku
biju projām. Kas attiecas uz manas sievas trešo
brāli, kurš bijis sarkanā armijā, kura ir cīnījušās pret
balto armiju, tad man jāpaskaidro sekošais. Viņš
bija pulkveža Vācieša adjutants pa to laiku, kad
latvju strēlnieki cīnījās par Latviju. Pēc tam' viņš
ar pulkvedi Vācieti nokļuva Krievijā, tā kā visi mūsu
strēlnieki tur nokļuva, kādas augstākas nepārspē-
jamas varas dzīti. Viņš palicis savam pulkvedim
uzticīgs un gājis līdzi. Tur Krievijā, viņš palicis tik
neuzticams komunistu varas vīriem, ka tie viņu ap-
cietinājuši. Par ko? Ari to varu pateikt. Par to,
ka viņš piedalījies sazvērestībā pret komunistu varu.
Tad ar nāves briesmām! viņš atbēdzis šurp, piedalī-
jies cīņā pret Bermondta un komunistiem. Tā ir
visā īsumā viņa piedalīšanās komunistu laikos un
viņa biogrāfija. Tā viņu nostāda gluži pretējā
gaismā, nekā to mēģināja darīt Kalniņa kungs. Ja
nu šie fakti ir jānostāda citādākā gaismā, tad mēs
līdzīgā kārtā varam spriest par visu to materiālu,
kuru tik bagātīgi cēla mums priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā lietā
vēl deputātam Bruno Kalniņam.

Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Še deputāts
Reinhards loti lielā uztraukumā runāja par to, ka
es minēju, ka Reinhards stāvējis padomju dienestā
un ieņēmis atbildīgu amata. Bet Reinharda kungam
nācās pašam to apstiprināt. Tāpēc es noraidu tos
uzbrukumus, kādus man personīgi Reinharda kungs
taisīja, it kā es esot sacījis, ka Reinhards gribējis
veicināt komunistu varu. Netieši Jūs, bez šaubām,
esat veicinājuši viņu varu. Bet Jūs neatradīsat manā
runā nevienu vārdu par to, ka Jūs būtu bijis tieši
komunistu varas veicinātājs. Jūs paši nespējat to-
mēr noliegt to, ka bijuši komunistu dienestā, ko es
sacīju. Reinharda kungs. Jūs gan esat ārsts, un
tāpēc es varētu Jūs uzaicināt uzmanīgāki klausīties,
ko runātājs saka un tad nemēģināt apgāzt to, ko
neesmu runājis. Jūs neko neesat apgāzuši no tā,
ko esmu sacījis. Vispārīgi personīgi varu piezīmēt,
ka Jūs tagad esat nonākuši trulā stāvoklī. Mēs nepār-
metām 1 tiem darbiniekiem, kas nebij ieņēmuši taisni
tādas vietas, kur cilvēki šauti un kuri nav bijuši
Padomju Krievijas spiegi, ka tas būtu kāds nozie-
gums bijis. Jūs to pārmetat un tad mums bija tie-
sības nākt un parādīt jūsu otro ģīmi, ka ari jūsu vidū
ir vesela rinda tādu darbinieku. Saprotams, kas
Reinhards varēja būt par komunistu, to mēs visi
zinām! (Zālē jautrība.) Kas attiecas uz Berga kunga
aizrādījumiem, tad tur nav ko piezīmēt, jo Berga
kungs uzskatīja par vajadzīgu ņemt vārdu, lai ko
pasacītu, bet galu galā apstiprināja to, ko es biju
sacījis, Tas nu man un mums visiem, Berga kungs,
nekrīt nekādā svarā, ka Jūsu kundzes brālis bij
Vācieša adjutants jau tad, kad Vācietis "vēl komu-

nists nebij, bet svarā krīt tas, ka viņš bij par ad-
jutantu ari tad, kad Vācietis bij sarkanarmijas virs-
pavēlnieks. Bet par to, kāpēc viņš bijis spiests
bēgt no Krievijas, informācija ir dažāda. Tā tomēr
ir blakus lieta. Es ari negribu Jūsu kundzes brāli
izsludināt par kaut kādu sevišķu izcilus personu, ap
kuru būtu vajadzīgs ilgi laiku pakavēt. Es to pie-
vedu tikai tāpēc, ka Jūs, Berga kungs, esat tas, kurš
savā laikrakstā dienu no dienas uzstājaties ar. per-
sonīgām neķītrībām pret sociāldemokrātiem. Pa-
skatāties tad nu ari savos rados! To mēs šodien
par Jums atklājām. Varbūt, uz priekšu Jūsu laik-
raksts un Jus paši būsat uzmanīgāki ar personīgiem
uzbrukumiem. (Balsis pa kreisi: «Pareizi".)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl vārdu lūdz per-
sonīga lietā iekšlietu ministrs Laimiņš. Vārds iekš-
lietu ministrim kaimiņam uz 5 minūtēm.

Iekšlietu ministrs E. Laimiņš: Augsti godātie
deputātu kungi! Še man ir deputāta Bruno Kalniņa
runas stenograma, kurā teikts: «Fakts ir tas, ka
mušu tagadējais iekšlietu ministrs Laimiņš 1918. ga-
dā, kad Latvijas nacionālās armijas daļas atkāpās
no Rīgas, negāja šai nacionālai armijai līdz, bet palika
Rīgā. Apstākļi ar to vēl nebeidzās. Laimiņš pēc
tāmi tika iecelts no padomju valdības par komunistu
kara kursu priekšnieku. Un Laimiņš šinī amatā
sastāvēja pa visu padomju valdības pastāvēšanas
laiku." Vispirmām kārtām tas, ka es neesot gājis līdz
nacionālai armijai, bet palicis Rīgā ir nepatiesība. Es
toreiz nacionālā armijā nesastāvēju, un dzīvoju to-
reiz visu laiku uz laukiem sava tēva mājās, tālu no
Rīgas un tādēļ ari nevarēju iet līdz nacionālai armi-
jā. Otrām kārtām, ari tas, ka padomju valdība
esot iecēlusi mani par komunistu kara kursu priekš-
nieku, nav patiesība. Dzīvojot uz laukiem tiku mo-
bilizēts, cik atceros, marta beigās vai aprīļa sākumā
un nosūtīts uz Rīgu. Pierādījumus, ja Kalniņa kun-
gam tie Vajadzīgi, varu dabūt Rīgā mani iecēla
nevis par kara kursu priekšnieku, bet gan par bibli-
otēkas un mācības līdzekļu pārziņa palīgu kara mācī-
bas iestāžu nodaļā. Pierādījumus par to, ja jumsvaja-
dzīgs, es ari varu dabūt. Bez tam mani piespieda
nolasīt kara kursos dažas lekcijas topogrāfijā, bet
nevis kara zinībās. Tas ir patiesība, ko es noliegt
nevaru un neesmu gribējis. Bet nepatiesība ir tas,
ka es esmu bijis kara kursu priekšnieks. To es ari
gribēju šeit atzīmēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vairāk vārdu neviens
nevēlas? Debates par Berga u. c. iesniegto priekš-
likumu izbeigtas. Lieku priekšā nobalsot Berga un
citu parakstītā priekšlikuma otro daļu, un proti, vai
26. martā ieceltai sevišķai izmeklēšanas komisijai
uzdot ari to lietu izmeklēšanu, kuras minētas A.
Berga u. c. priekšlikuma 1. daļā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par to, ka šai pašai komisijai uzdod
izmeklēšanu 35 deputātu iesniegumā minētās lietās
attiecībā uz Vītolu un citu valsts kontroles ierēdņu
pieņemšanu un darbību. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par ŠOpriekšlikumu. Acīm redzams vairākums.
Priekšlikums pieņemts. Tagad lūdzu nolasīt Ru-
devica un vēl 34 deputātu iesniegto priekšlikumu
par otras parlamentariskas komisijas iecelšanu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Kāva ministrijas galvenā staba organizācijas mobilizā-
cijas daļas priekšnieks, pulkv. Karlsons, 1919. g. sākumā bijis
Latvijas sarkanarmijas štāba priekšnieks, bet tā paša gada
beigas Bermondta armijas štāba priekšnieks. Abos gadījumos
vadījis karu pret Latviju.

Ņemot vērā augšā minēto un pamatojoties uz Satversmes
26. pantu, lūdzam Saeimu iecelt parlamentarisku izmeklēšanas
komisiju, kura lai noskaidrotu augšā minētās, kā ari citu amata
personu iecelšanu, sastāvu un darbību kara ministrijā un armi-
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ja, bet jo sevišķi operativas dalās 3. nodalu. Šo uzdevumu
liekam priekša uzdot 26. marta ievēlētai sevišķai komisijai.

A. Rudevics u. c."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī priekšlikuma

vardu veļas Bruno Kalniņš. Vārds Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Šo ierosinājumu

mušu frakcija cēlusi priekšā aiz tiem motiviem, kādi
tika celti priekša no mūsu frakcijas biedra Rude-
vica, un no manis tika pievesti iepriekšējās debatēs.
Man šķiet, ka tie ir diezgan pārliecinoši motivi. Ja
šeit, runājot personīgā lietā, tika aizrādīts, lai kom-
promitētu mušu ierosinājuma motivāciju, vai lai no-
rādītu, ka būtu bijis nepareizi, ka iekšlietu ministra
kungs ir bijis spiests ieņemt komunistu dienestā
amatu, tad es no šīs vietas gribu konstatēt... (A. Klī-
ves starpsauciens.) Ari tas pieder pie šī ierosinā-
juma,Klīves kungs, un tāpēc es ļoti labi zinu, par ko
runāju! Man jākonstatē, ka tagadējais iekšlietu
ministra kungs no šī katedra uzstājās un pats pa-
teica, ka šos amatus ir ieņēmis. Topogrāfija ir kara
māksla, un es pirmo reizi dzirdu no iekšlietu ministra
kunga, kā topogrāfija kara māksla vairs nav! Pie
ta gribētu pastrīpot, ka atkal mans nolūks nav bijis
Laimiņa kungu nostādīt par komunistu, vai nostādīt
par tādu, kurš pielīdzināms komunistu spiegiem
vai citiem valsts noziedzniekiem, kuri ari šinī sa-
raksta bija iekšā. Pieminot šo sarakstu par bijušiem
komunistu atbildīgiem darbiniekiem, cēlu to savas
frakcijas uzdevumā pretim labā spārna kungu ie-
sniegumam.!kā atbildi uz to labā spārna preses de-
magoģiju, kura ved zināmu kampaņu pret valsts kon-
trolieri, ziņojot savos rakstos, ka bez spiegiem
valsts kontrolē esot vēl tādi darbinieki, kuri bijuši
ari padomju dienestā. Ja Jūs tā uztraucaties par
vienu^ gadījumu, tad paņemat laukā tos gadījumus
no mušu saraksta, piemēram, to, ka tagadējais iekš-
lietu ministrs ir bijis ari atbildīgā amatā pie komu-
nistu valdības. No mūsu frakcijas puses tas tika tāpēc
pacelts un mūsu frakcijas nolūks bij minēt tikai tādā
ziņā atklātībā to pret iekšlietu ministri Laimiņa
kungu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Nobalsošanā nāk priekšlikuma
otrā daļa. —

uzdot šo uzdevumu pildīt 26. marta sēdē ievēlētai se-
višķai komisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. Tagad lūdzu nolasīt Rudevica
un citu deputātu iesniegto trešo 1priekšlikumu ie-
celt parlamentarisku izmeklēšanas komisiju.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Sabiedrībai ir nācis zināms, ka pār robežu uz Padomju
Krieviju ir pārgājis, līd^panemdams ziņas par mūsu robežu
apsardzību, robežapsardzības

^
punkta priekšnieks Romaņenko.

Ņemot vērā augšā minēto gadījumu un pamatojoties uz
Satversmes 26. pantu, lūdzam Saeimu iecelt parlamentarisku
izmeklēšanas komisiju, kura lai noskaidrotu augšā minētās,
kā ari citu amata personu iecelšanu, sastāvu un darbību iekš-
lietu ministrijā, it sevišķi politiskā pārvaldē.

Šīs komisijas uzdevumus lūdzam uzdot 26. martā iecel-
tai sevišķai izmeklēšanas komisijai.

A. Rudevics u. c."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāks priekšlikuma otrā daļa
uzdot šo uzdevumu veikt 26. martā ieceltai sevišķai iz-

meklēšanas komisijai.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.

Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts. Līdz ar to pirmais dienas kārtības
punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
likums par pagaidu tirdzniecības no-

līgumu starp Latviju un Amerikas
Savienotām Valstīm. Referenti A. Rancans
un R. Dukurs. Lūdzu referentus sniegt ziņojumu.
Vārds referentam Rancanam.

Referents A. Rancans: Godātie deputātu kungi!
Lai sekmētu saimniecisko sakaru attīstību, valdība
pēdējā laikā ir noslēgusi vairākus tirdzniecības lī-
gumus ar ārvalstīm. Šī gada 1. februārī valdība pa-
rakstījusi pagaidu nolīgumu ar Amerikas Savieno-
tām Valstīm. Jāatzīmē,ka Amerikas Savienotās Val-
stis ieņem ievērojamu lomu mūsu tirdzniecībā. Ja mās
piegriežamies mūsu eksportam, tad pēc 1925. gada
statistiskiem datiem mēs redzam, ka uz Ameriku iz-
vedam galvenam kārtām kokizstrādājumus, tad
tekstilrūpniecības izstrādājumus un visvairāk ne-
apstrādātus dzīvnieku produktus. No importpreeēm
mēs ievedām ķimiskās rūpniecības produktus, da-
žādas lauksaimniecības un rūpniecības mašīnas un
visvairāk kviešu graudus. Bet tomēr, salīdzinot im-
porta preču daudzumu ar eksporta preču daudzumu,
ir jākonstatē,ka mūsu ārējā tirdzniecība ar Amerikas
Savienotām Valstīm ir pasīva un, ievērojot mūsu ta-
gadējos saimnieciskos apstākļus, nav ari cerības,
ka tirdzniecisko bilanci turpmākos gados varēs pa-
darīt aktīvu. Kas attiecas uz pašu tirdzniecības no-
līgumu, tad tas noslēgts uz vislielākās labvēlības pa-
matiem.Pēc būtības nolīgums neatšķiras no pārējiem
līgumiem, kas noslēgti jau iepriekš ar citām ārval-
stīm. Ievērojot to, ka šis nolīgums noslēgts uz
tiem pašiem principiem, uz kādiem valdība slēgusi
līgumusari ar citām valstīm, tirdzniecībasun rūpnie-
cības komisijas uzdevumā lieku priekšā šo> pagaidu
nolīgumu ar Amerikas Savienotām Valstīm ratificēt
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds otram referen-
tam deputātam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Augstais nams! Tirdz-
niecības līgums starp Latviju un Amerikas Savieno-
tām Valstīm Ir pagaidu līgums. Viņš sastāv tikai no
7 pantiem,kuros deklarēti lielākās labvēlības pamat-
principi. Amerikas Savienotās Valstis parasti, slē-
dzot līgumus ar jaunām valstīm, pieturaspie tā prin-
cipa, ka ne uz reizi slēdz ilgstošus līgumus, bet sā-
kumā aprobežojās ar pagaidu līgumiem, kuriem pa-
rasti drīz seko vispārējs tirdzniecisks līgums. Ce-
rams, ka ari šim līgumam vistuvākā nākotnē sekos
pastāvīgs tirdzniecības līgums, kas, bez šaubām,
Latvijai ir no ārkārtīgi liela svara, jo tas stāvoklis,
kāds patlaban ir starp Latviju un Amerikas Savieno-
tām Valstīm tirdznieciskā ziņā un droši vien pa-
stāvēs ari pēc šī pagaidu līguma ratificēšanas, priekš
mums nav diezcik izdevīgs. Kā jau teica iepriek-
šēiais referents, mūsu tirdzniecības bilance ar Ame-
rikas Savienotām Valstīm, ir pasīva. Es minēšu še
kopskaitļus, lai rādītu, kādas ir mūsu tirdznieciskās
attiecības ar Amerikas Savienotām Valstīm. Imports
1923. gadā iztaisa pavisam pāri par 6.000.000 latu.
1924. gadā_ tas pieaudzis no 6.000.000 uz 10.367.000
latiem. Tā tad loti prāvs pieaugums, vairāk kā par
4.000.000 latu. Kas attiecas uz mūsu eksportu uz
Amerikas Savienotām Valstīm, tad te aina ir mazliet
citāda. ? Eksports uz Amerikas Savienotām Valstīm
1923. gadā sastāda 3.928.000 latus un 1924. gadā
3.853.000 latus, ta tad 1924. gada drusku mazāks nekā
1923. gadā. Tā tad mūsu eksports uz Amerikas Sa-
vienotātu Valstīm nav pieaudzis-, bet mazliet mazinā-
jies. Visā visumā mūsu tirdznieciskā bilance ar Ame-
rikas Savienotām Valstīm 1924. gadā uzrāda pasivu
par 6.500.000 latu. Protams, ka priekš mums šībilde
nav diezcik iepriecinoša. Patiešām, jāsaka, ka ir
maz cerību, ka tuvākā nākotnē tirdznieciskā bilance
ar Amerikas Savienotām Valstīm priekš mums uz-
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labosies, jo tas, ko mēs varam izvest uz turieni, ir
samērā niecīgs kvantums. Te pirmo vietu ieņem
koki, tad no fabrikātiem galveno lomu spēlē sēr-
kociņi, no neapstrādātām vielām, izejvielām, vislie-
lāko izvedumu uzrāda neapstrādātas ādas. Turpre-
tim ievedumu pirmā vietā ir labība par vairāk kā
6.000.000 latu, kvieši vien sastāda 16.801.000 klgr.,
rudzu apmēram 4.000000 klgr., kopā 21.274.000
klgr., otrā vietā nāk metālrūpniecības ražo-
jumi, kuri pārsniedz vairāk kā 500.000 latu. Trešā
vietā nāk ķīmiskās rūpniecības ražojumi, kur pirmā
vietā stāv petroleja, bencins u. c. Pievedot šos
datus-, es gribēju konstatēt, ka no tirdznieciskā
viedokļa nav domājams, ka šī līguma noslēgšana se-
višķi jūtamus pozitīvus ieguvumus varētu dot Bet,
kā tas ari nebūtu, ir jāatzīst, ka katra uz līgumu
pamatota saistība ar otru valsti savā rezultātā nāk
arvien par labu abām1 līgumu slēdzējām1 valstīm un
es domāju, ka pēc tam, kad mums radīsies vispārējs
tirdzniecisks līgums, šis stāvoklis varēs vēl vairāk
laboties.

Pašā līgumā ir paredzēts izņēmums no vislie-
lākās labvēlības principa attiecībā uz Kubas valsti,
tāpat attiecībā uz Savienoto Valstu posesijam. At-
tiecībā uz Latviju ir ņemtas vērā Baltijas valsts un
Krievijas klauzulas, kuras ari paredz, ka tās priekš-
rocības, kas šīm valstīm tiks dotas, netiks uzskatītas
kā labvēlības principa laušana. Ari attiecībā uz sa-
nitārām lietāmteikts, ka tās netiks uzskatītas kā
tādas, kas nesaskan ar vispārējo labvēlības principu.
Priekš Savienotām Valstīm līgums stāsies spēkā tū-
liņ pēc paziņojuma saņemšanas par to, ka mūsu ji-
kumdevēja iestāde to līgumu pieņēmusi un vairāk
nekādas ratifikācijas formalitātes nav paredzētas.
Līgums ir slēgts uz nenoteiktu laiku un viņu var
uzteikt katrā laikā, pie kam ir gan paredzēts viens
lielāks izņēmums, proti, ja vienai no līgumslēdzējām
valdībām likumdevēja iestāde neatļauj pildītšī nolī-
guma pantus, tad nolīgums līdz ar to zaudē speķu.
Ārlietu komisija, šo tirdzniecības līgumu caurskatot
atrada par nepieciešamu viņu likt_ priekšā augstam
namamratificēt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis-
pirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-
jas debates. Pie vārda neviens nepieteicas? No-
balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu
pret pāreju uz pantu lasīšanu? Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta.
Vai augstais nams vēlais, lai pantus nolasītu? Tas
netiek pieprasīts. Nobalsošanā nāk nolīguma virs-
raksts.

(Pagaidu tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Ameri-
kas Savienotām Valstīm.)

Kas būtu pret virsraksta pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi
pieņemts. Ievads un 1. pants.

(Zemāk parakstījušies
1) K. Ulmaņa kungs, Latvijas Ministru Prezidents un
2) Frederick W. B. Coleman kungs, Amerikas Savieno-

to Valstu ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs
Latvijā,

vēlēdamies apstiprināt un apliecināt vienošanos, kuru_ tie pa-
nāca, nesen vadot sarunas savu attiecīgo valdību vārdā at-
tiecībā uz tiesībām, kuras Latvija piešķir Savienoto Valstu
tirdzniecībai un Savienotās Valstis Latvijas tirdzniecībai, pa-
rakstījuši šo pagaidu nolīgumu.

1. Vienojas, ka attiecībā uz ieved- un izvednodevām un
visiem citiem nodokļiem un maksājumiem, kas attiecas uz
tirdzniecību, kā ari attiecībā uz tranzita, noliktavu un visiem
citiem atvieglojumiem un tiesībām, kādas ierāda tirdzniecības
ceļotāju paraugiem, Latvija piešķir Savienotām Valstīm, viņu
teritorijām un posesijam, un Savienotās Valstis Latvijai bez
nosacījumiem vislielāko labvēlību baudošās valsts tiesības.
Ievedumu vai izvedumu atjauju vai aizliegumu jautājumos

katra valsts, ja tā kādā zināma laika uztur spēkā tādu sistēmu,
piešķir otras valsts tirdzniecībai tādu pašu labvēlību, attiecībā
uz atvieglinājumiem, novērtējumiem un skaitu, kādu viņa va-
rētu piešķirt kādas citas valsts tirdzniecībai.)

Kas būtu pret ievada un 1. panta pieņemšanu?
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievads un 1. pants
pieņemts. 2. pants.

(Vienojas, ķa tādu priekšmetu, kuri ir Latvijas ražo-
jumi vai manufaktūra, ievešanu vai izmantošanu Savienotas
Valstīs, viņu teritorijās vai posesijas, neapliek ar augstākām
vai citādām nodevām, neka tam, kuras maksa vai maksas par
līdzīgiem priekšmetiem, kuri ir kādas citas ārvalsts ražojumi
vai manufaktūra.)

Kas būtu pret 2. panta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 2. pants pieņemts vienbalsīgi.
3. pants.

(Vienojas, ka tādu priekšmetu, kuri ir Savienoto Valstu,
viņu teritoriju vai posesiju ražojumi vai manufaktūra, ieve-
šanu vai izmantošanu Latvijā neapliekar augstākam vai ci-
tādām nodevām nekā tam, kūjas maksa vai maksās par līdzī-
giem priekšmetiem, kuri ir kādas citas ārvalsts ražojumi vai
manufaktūra.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 4. pants.
(Tāpat vienojas, Latvija vai Savienotas Valstīs un viņu

teritorijās un posesijas, neaplikt kādu priekšmetu, to izvedot
no vienas valsts otrā, Vai otrās valsts teritorijas vai po_sesijas,
ar augstākām vai citām nodevām, neka tam,_ kuras jāmaksā
par līdzīgu priekšmetu izvešanu uz kādu citu ārvalsti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 5. pants.
(Vienojas, ka katra koncesija attiecībā uz kādu no-

devu, maksājumu vai noteikumu tirdzniecības lietas, kuru
Latvija vai Savienotās Valstis piešķīrušas vai varētu pie-
šķirt nākotnē ar likumu, rīkojumu, dekrētu, tirdzniecības lī-
gumu vai vienošanos kādas trešās valsts ražojumiem, neka-
vējoties piemērojama, bez attiecīgā lūguma un bez kompen-
sācijām, Savienoto Valstu, viņu teritoriju un posesiju un Latvi-
jas attiecīgā tirdzniecībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 6. pants.
(ŠI vienošanās neattiecas uz:
a) tiesībām, kuras Savienotās Valstis piešķir vai varētu

piešķirt nākotnē Kubas tirdzniecībai, kādai no Savie-
noto Valstu teritoriju vai posesiju, vai Panamas Ka-
nāla joslas tirdzniecībai, nedz ari _ uz tiesībām, kuras
piešķirtas vai tiks piešķirtas nākotnē tirdzniecībai
starp Savienotām Valstīm un kādu viņu teritoriju vai
posesiju vai viņu teritoriju vai posesiju savstarpējai
tirdzniecībai;

b) tiesībām, kuras Latvija piešķīrusi vai varētu pie-
šķirt Igaunijas, Lietuvas, Somijas vai Krievijas tirdz-
niecībai tik ilgi, kamēr Latvija nav piešķīrusi priekš-
rocības, kuras ir tāda stāvokļa sekas, citu valstu tirdz-
niecībai, nekā Igaunijai, Lietuvai, Somijai un Krievijai;

c) sanitāra rakstura aizliegumiem vai ierobežojumiem,
vai tādiem, kuri nodomāti cilvēku, kustoņu vai stādu
dzīvību aizsardzībai, vai ari rīkojumiem, kuri nodro-
šina policijas vai nodokļu likumu izpildīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 7. pants.
(Tālāk vienojas par to, ka šis nolīgums stājas spēkā tanī

dienā, kad Savienotām Valstīm paziņots par viņa ratificēšanu
Latvijas Saeimā un, ja tas nebūtu agrāk izbeigts ar savstar-
pēju vienošanos, tas paliek spēkā vēl trīsdesmit dienas pēc
tam, kad viena no līgumslēdzējām valdībām nolīgumu uztei-
kuši; bet ja vienai no līgumslēdzējam valdībām viņas likum-
devēja vara nākotnē neatļautu izpildīt šī nolīguma noteiku-
mus, tad nolīguma saistības līdz ar to zaudē spēku.

Parakstīts Rīgā, 1926. g. 1. februārī.
(Parakstīts) . (Parakstīts)

K. Ulmanis. F. W. B. Coleman.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
nolīgums visā visumā. Kas būtu pret nolīguma
pieņemšanu visā visumā? Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Tas pieņemts. Ratifikācijas formula. Virs-
raksts.

(Likums par pagaidu tirdzniecības nolīgumu starp Latvi-
ju un Amerikas Savienotām Valstīm.)

Kas būtu pret virsraksta pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts pieņemts.
1..pants.

(1926. g. 1. februārī Rīga parakstītais pagaidu tirdzniecī-
bas nolīgums starp Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm
ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Kas būtu pret 1. panta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 1. pants viebalsīgi pieņemts.
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2. pants. Pie 2. panta Dukurs ir iesniedzis sekošu
priekšlikumu:

„Likumā par pagaidtirdzniecības nolīgumu starp Latviju
un Amerikas Savienotam Valstīm 2. panta pirmā rindiņā
stripot vardu „no" un vārda „dienas" vietā likt „dienā"."

Referents Dukurs savu pārlabojumu noņem.
Nobalsošana nak 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar li-
kumu izsludināms ari 1. pantā minētais pagaidu nolīgums un
tā tulkojums latviešu valoda.)

Kas būta pret 2. panta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts.
3. pants.

(Pagaidu nolīgums stājas spēkā nolīguma 7. pantā pare- "
dzeta momenta.)

Kas būtu pret 3. panta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts.
Nobalsošana nāk ratifikācijas formula visā visumā.
Kas būtu pret ratifikācijas formulas pieņemšanu visā
visuma? Tādu na_v. Kas_ atturas? Nav. Ratifi-
kācijas formula visa visumā pieņemta. Nobalsošanā
nak nolīgums līdz ar ratifikācijas formulu. Iebildu-
mu nav? Pieņemts. Redakcijas komisijas ziņo-
jums nākama sēde.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— agrāras reformas Jiku m a I. d. 3. p a n-
t a d p u n k t a papildinājumi un pārgro-
zi jumi. Referents A. Alberings. Vārds referen-
tam A. Alberingam.

Referents A. Alberings: Godātie deputātu kungi!
Mēs nevaram uzskatīt agrārās reformas likumdo-
šanu par pabeigta, iekams neesamapstājušies pie
šīs agrārās reformas likumdošanas beidzamās daļas,
pie tām zemēm, kuras agrārās reformas likumdo-
šana nav aizķērusi līdz šim gandrīz nemaz, vai ļoti
maz. 1920. gadā, kad izstrādāja agrārās reformas
likumu, kuru pieņēma 16. septembrī, paredzēja, ka
pār pilsētām piederošām zemēm jāizstrādā atse-
višķs likums. Viena daļa no šīm pilsētu zemēm, tās
zemnieku zemes, kuras izdotas ilggadīgiem nomnie-
kiem, gan aizķertas agrārās reformas likuma I. d.
3. panta d punktā. Tur paredzēts, ka zemnieku
zemes, cik tālu tās nav vajadzīgas pašu pilsētu un
miestu tiešām vajadzībām, gada laikā no likuma
spēkā stāšanās dienas jānodod šo zemju lietotājiem
uz tādiem pat noteikumiem, kādi paredzēti valsts
fonda zemei. Tā tad varēja gaidīt, ka šīm zemēm
līdz 1921. gada 2. oktobrim vajadzēja pāriet viņu
lietotāju īpašumā. Šis punkts pie 3. panta tika ie-
vests tāpēc, ka pilsētas zemju māju nomnieki ne
ar ko neatšķiras no pārējiem nomniekiem un lai 1 ne-
nostādītu viņus citādā, sliktākā stāvoklī nekā nom-
niekus uz muižniekiem piederošāmrentes mājām, tad
ari šīs mājas tika ietilpinātas agrārās reformas li-
kumā. Šo likvidāciju uzticēja pašām pilsētu paš-
valdībām. Neskatoties uz šo d punktu, kuru es šeit
citēju, tomēr Rīgas pilsēta no savas puses nebija-
spērusi nevienu soli, lai ķertos pie šo māju likvidē-
šanas resp. nodošanas viņu ilggadējo lietotāju īpa-
šumā. Šo māju lietotāji ne vienreiz vien griezās
pie pilsētas valdes ar pieprasījumu izpildīt agrārās
reformas likuma 3. pantā d punktu, bet vienmēr viņi
atdūrās uz pretešķībām no pilsētas pašvaldības
puses. Norādot, ka neesot vēl izdoti agrarās_ re-
formas likuma dzīvē izvešanas noteikumi un tāpēc
nevarot ķerties pie šo māju likvidēšanas. Mums ir
zināms, ka tagad sen jau iznākuši visi pārējie agrā-
rās reformas likumi un ari visi noteikumi, kuri ne-
pieciešamipriekš tam, lai izvestu dzīvē mūsu agrār-
reformu. Tomēr ari pēc tam pilsētas valdes, kā
Rīgas, tāpat ari vēl pārējās, nelikās ne zinis. Šie
nomnieki gan iznesa savos kongersos rezolūcijas,
gan griezās pie atsevišķām Saeimas frakcijām, pie

atsevišķiem deputātiem ar lūgumu spert no savas
puses nepieciešamos soļus, lai nokārtotu šo zemes
jautājumu starp nomniekiem un pilsētu, bet līdz
šim tas bija bez panākumiem. Beidzot viņi griezās
ar lūgumu pie agrarlietu komisijas, lai komisija no
savas puses spertu attiecīgus soļus. Komisija toreiz
pieprasīja Rīgas pilsētas pašvaldībai, vēl 1923. gada
decembra mēnesī, attiecīgus paskaidrojumus par šī
likuma neizpildīšanu. Rīgas pilsēta uz to atbildēja,
ka viņa neatsakoties šīs mājas atdot pilsētas zemju
lietotājiem īpašumā, bet ne gan saskaņā ar agrārās
reformas likuma 3. panta d punktu, bet saskaņā ar
agrārās reformas likumaIII. daļas 49. panta 1.piezīmi,
t i. uz brīva līguma pamata. Komisija ar tādu pa-
skaidrojumu nevarēja apmierināties, jo šinī agrārās
reformas likuma III. daļas 49. panta 1. piezīmē iet
runa par tām mājām, kuras pieder vēl atsavināto
zemju bijušiem īpašniekiem:, bet tā kā Rīgas pilsētai
nekas nav atsavināts, tad nevar uzskatīt Rīgas pil-
sētu par atsavināto zemju bijušo īpašnieku un tāpēc
šī piezīme uz viņu nevarēja attiekties. Negūstot ne-
kādus panākuinus, ne pie atsevišķiem frakcijas lo-
cekļiem:, ne pie atsevišķām frakcijām un komisijām,
pilsētas zemju nomnieki meklēja sev taisnību tiesas
ceļā un griezās pie tiesām. Tiesu iestādes daudzos
gadījumos izlēma par labu šiem pilsētu zemju lietotā-
jiem, iznesot lēmumus, ka tādas un tādas mājas nodo-
damas šo zemju lietotājiem uz d punkta noteikumiem,
bet ne visos gadījumos. Šinī agrārās reformas 1.
daļas 3. panta d. punktā iet runa par vēl nepārdotu
zemnieku zemi. Toreiz, kad pieņēma agrārās re-
formas likumu resp. izstrādāja šo d punktu, nevie-
nam komisijas loceklim nenāca prātā šķirt šīs rentes
mājas no tādām, kas būtu uz zemnieku zemes, vai
uz kādām citām zemēm. Bija doma, ka zem tām
mājām saprotamas visas rentes mājas. Tomēr tiesa
nostājās uz likuma burta — tas tiesā ari citādi nevar
būt — un paskaidroja, ka 3. panta d punktā ir runa
par vāku mājām, bet nekas nav teikts, ka likums
attiecināms uz kvotu mājām, vai tādām mājām,
kuras atrodas uz muižu zemes. Un tāpēc tīri aiz
formāliem iemesliem noraidīja nomnieku prasību at-
tiecībā uz tām mājām, kuras uzskatāmas kā kvotu
un muižu mājas. Tomēr, neskatoties uz to, ka tiesu
iestādes uz vienu daļu no šīm mājām bij iznesušas
pieprasītājiem labvēlīgu lēmumu, pilsētas neķērās
pie šo māju brīvprātīgās likvidēšanas un uz d punkta
pamata līdz šai dienai vēl nav likvidēta neviena māja,
bet gan pilsēta pieprasīja no zemju lietotājiem,
lai viņi iegūtu šīs mājas uz brīva līguma pamata
un lika priekšā savus noteikumus. Es neuzkavēšu
deputātu kungus ar sīkiem datiem, kuri man ir ļoti
kuplā skaitā. Šie priekšlikumi kādus liek priekšā
šo māju ieguvējiem pilsētas valde, sevišķi Rīgas
pilsētas valde, ir ļoti smagi. Man jāsaka, ka, salīdzi-
not ar noteikumiem, uz kādiem zeme tiek piešķirta
sakarā ar agrārreformas likumu, kā fonda zeme,
gan šie noteikumi bij ārkārtīgi smagi un ne tikai, sa-
līdzinot ar šiem noteikumiem, bet salīdzinot ar
brīvā tirgū esošo cenu. Te man ir vairāki ziņojumi,
oficiāli ziņojumi, ar Rīgas pilsētas parakstiem, ka
šīs cenas par zemi grozījās apmēram ap 120 latiem
par pūrvietu, t. i. ap 6000 rbļiem par pūrvietu. (Sau-
ciens pa kreisi: ,.Kurā vietā?") Limbažu pusē un
Salas pagastā. Un kad nomnieki atsacījās maksāt
tik lielas pirkšanas cenas un pieprasīja, lai piešķir
šīs mājas saskaņā ar agrarlikuma d punktu, tad no
Rīgas pilsētas valdes puses tika piedraudēts — ja
līdz tam un tam termiņam neiegūs attiecīgas mājas
par īpašumu uzbrīva līguma pamata, tad to nomnieki
tika no mājas izlikti un mājas pārdotas trešam
personām. Deputātiem ir zināms par šiem drau-
diem. Starp citu laikrakstos parādījās sludinājumi
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par veselu rindu mājām, kuru nomnieki gan bija lū-
guši i privāti ierodoties pilsētas valde, i caur no-
tāru, šīs mājas neatņemt, bet piešķirt viņiem_ uz
likuma pamata. Bet tās bija izsludinātas atklātos
torgos uz pārdošanu. Bet tāpēc, ka ari no Saeimas
deputātu puses tika sperti diezgan enerģiski soļi,
šie draudi visumā netika izpildīti, lai gan atsevišķos
gadīiumos viena otra māja, cik man zināms, tikusi
pārdota. Šis nenormālais un grūtais nomnieku stā-
voklis darīja savu iespaidu ari uz Saeimas deputā-
tiem' un no vienas daļas deputātiem!ienestais ierosi-
nājums par šī d punkta papildināšanu tika, pieņemts
augstā namā un attiecīga papildinājuma izstrādā- t
sama nodota agrarpolitikas komisijai. Likums, kurš
šodien ir jūsu priekšā, par kuru pašlaik mēs sprie-
žam, ir tas, kurš ticis izstrādāts agrarpolitikas ko-
misijā. Viņš gan stiprā mērā atšķiras no tā ierosi-
nājuma, kuru pieņēma augstais nams un nodeva
agrarpolitikas komisijai, bet tomēr vienai daļai pil-
sētas zemju lietotāju viņš nāk pretim. Viņš atšķiras
tanī ziņā, ka te nav tikai papildinājumi pie agrāras
reformas likuma 3. panta d punkta, bet ir pargrozi-
jumi, ka faktiski d punkts tiek atcelts, tāds, kāds
viņš ir agrārās reformas I. dalās 3. pantā, bet ie-
vesta jauna redakcija. Šī redakcija atšķiras no ie-
rosinājuma, kurš tika, nodots agrarpolitikas komiisi- .
jai ar to, ka te Rīgas pilsētai nākts pretim tik tālu,
ka no viņas netiek prasīti nekādi upuri, bet viņa
dabū no valsts fonda pretim vērtībā tikpat daudz
zemes, cik viņa nodod fondā priekš tam, lai to pie-
šķirtu zemes ierīcības komitejas šo māju ilggadī-
giem lietotājiem. Rīgas pilsētai nav nozīmes_ turēt
simtiem rentes māju 100 un vairāk verstu attālumā
no Rīgas. Viņai ir daudz izdevīgāki, ja Rīgas pil-
sētās zemes īpašumi atrodas pilsētas tuvumā. Un
tāpēc ari pilsētas priekšstāvji, kuri ņēma dalību
agrarlietu komisijā, teica, ka viņi ir mierā atkāpties
no tās. man jāatzīst, nepareizās pozīcijas, kuru pil-
sēta bija ieņēmusi, ar noteikumu, ka tanī vietā, kur
pilsētām tiek atsavinātas mājas par labu šiem ze-
mes turētājiem,, ka tanī vietā viņas dabū vēl nepie-
šķirtās fonda zemes pilsētu administratīvās izbūves
robežās-. Komisijas viena daļa gan bija tanīs ie-
skatos, ka ne tik vien šis likums ir attiecināms uz
tām mājām, un tiem rentes objektiem, kuri atrodas
ārpus administratīvās un izbūves robežas, bet ka
viņš attiecas ari uz tiem rentes objektiem, kuri at-
rodas izbūves un administratīvās robežās, varbūt ne
tādos apmēros, kā tas būtu attiecināms uz attālā-
kiem apvidiem ?— bet šie ieskati komisijā nedabūja
vairākumu. Balsis dalījās līdzīgi un tāpēc šinī pro-
jektā šāda redakcija nav atrodama. Komisijā bija
zibama vienprātība un ari nebija pretošanās no pil-
sētu puses, ka attiecināms šis likums ir ne tikai uz
vāku mājām, bet ari uz kvotu un muižu zemēm,
kā tas d punktā bija domāts un kā viņš burtiski tur
nav izteikts. Un tāpēc ari šinīs papildinājumos un
pārgrozījumos tas ir ievērots. Tālāk bija jānoliek
termiņš priekš tam, lai zinātu šo māju ieguvēji pie-
teikties, kas vēlas viņas dabūt dzimts īpašumā. Li-
kumā ir noteikts, ka līdz 1926. gada 1. oktobrim! ir jā-
pieteicas visiem tiem māju lietotājiem1, kuri vēlas, lai

Nšīs
mājas viņiem būtu nodotas, un pilsētu valdēm

līdz šī gada 31. decembriuii jādod sava piekrītoša
vai nepiekrītoša atbilde ar motivētiem paskaidroju-
miem centrālai zemes ierīcības komitejai, kura tad
lemj par šo apmaiņu; bet centrālā zemes ierīcības
komiteja nav saistīta ar to atbildi, kādu dod pilsēta.
Pie tam vēl jāpaziņo, ka apmaiņa ar mājām, kuras
pieder tieši Rīgas pilsētai, ir domāta bez sevišķas
vērtēšanas, lai tādā kārtā atvieglotu un vienkāršotu
visu šo māju piešķiršanu un pilsētai pienākošos ze-
mes gabalu nodošanas procedūru. Tāpēc šo pār-

grozījumu 5. punkta piezīmē ir teikts,- ka Rīgas pil-
sētai piederošā, apmaiņai padotā zemnieku un kvotes
zeme ieskaitāma valsts zemes fondā bez sevišķas
vērtēšanas, un pretī viņa dabū visu fonda zemi,
kura nav vēl piešķirta un kuru nav paredzēts pie-
šķirt saskaņā ar agrārās reformas likuma 43. pantu.
Viņa dabū to fonda zemi, kura līdz šim nav piešķirta
un kura atrodas Rīgas izbūves un administrativās
robežās. Man jāpaziņo, ka pavisam Rīgas pilsētai
pieder ap 193 rentes mājas, kopplatībā ap 21.690
pūrvietas. Tanī pašā laikā pilsēta dabū pretim Rīgas
administrativās un izbūves robežās apmēram 3082
ha zemes. Es saku, apmēram, tāpēcka nav izdevies
galīgi noskaidrot visu to māju platību, kuras padotas
šaiapmaiņai. Tāpat no otras puses nav noskaidrots,
cik fonda zemes no šiem 3082 ha būtu tādas, kuras
būtu padotas piešķiršanai uz agrārreformas likuma
43. panta pamata. Tāpēc šie cipari kā viens, tā otrs
var grozīties uz vienu vai otru pusi, bet apmēram
tā tas ir. Pēc Rīgas pilsētas valdes sniegtām ziņām
viņai pavisam vēl esot nepārdotu zemnieku rentes
māju 164 ar 18.000 pūrvietām, pie kam administra-
tivās robežās 7 tādas mājas, izbūves robežās 43 un
pārējā teritorijā 114. Visvairāk šo māju ir Salas
pagastā. Tur minētas kādas 36 mājas, tad Limbažu
pagastā ir kādas 20, tad ir Lādes pagasta, Mazjum-
pravas pagastā, Piņķu pagastā, Sprāstiņu pagasta,
Dreiliņu pagastā u. t t. — visus šeneuzskaitīšu. Šo
nomnieku stāvoklis līdz šim ir tik smags un tik grūts,
ka viņi tiešām ar nepacietību gaida uz šolikumu resp.
uz sava stāvokļa atvieglošanu. Šodienir Jurģi, šo-
dien katram jāzin, vai viņš savās mājās bus saim-
nieks ari vēl nākošā saimniecības gada vai ne. Lai ne-
dotu iespēju Rīgas pilsētas _ valdei apspiest šosnomnie-
kus vai izlikt tos no viņu mājam, agrarpolitikaskomisi-
jaaizkustināja jautājumu par to, lai Rīgas pilsētās
valde,kamēr nav vēl stājies spēkā attiecīgais likums,
neslēgtu jaunus līgumus ar šo māju lietotajiem, kas
nāktu par ļaunu pēdējiem un nepasliktinātu līdzši-
nējos rentes līgumus. Uz to agrarpolitikas komisija
saņēma noteiktu atbildi caur Rīgas pilsētas priekš-
stāvjiem advokātu Buševica un Magaziņa kungiem,
ka Pigas pilsēta apsolās neslēgt līgumus, kasjiaktu
par ļaunu šo zemju lietotājiem. Tas paredzēts ari
attiecīgā šī likuma pantā. Neskatoties uz šo solījumu
jau vakar un aizvakar man

^
pienesa un radīja rak-

stiskus pierādījumus no pilsētas valdes, kur ta —
protams, ne pati Rīgas pilsētas valde, bet muižu un
mežu pārvalde — griežas pie šo māju lietotajiem ar
uzaicinājumu nekavējoties noslēgt nomas līgumus ar
divkārtīgi, pat ? vairākkārtīgi augstāku nomu, neka
tā ir bijusi pagājušos nomas gados, un uz 6 gadu,
pat uz 12 gadu ilgu laiku. Šie nomnieki ir pilnīga
nezināšanā, ko viņiem darīt Protams, viņiem va-
rēja ieteikt tikai vienu — nepretoties, līgumus slēgt,
jo nevar palikt nezināšanā, bet ka šos līgumus, bez
šaubām, atcels likums. Ja likums nāks speķa, tad
šie līgumi līdz ar to būs anulēti. Te tikai_ lieki bus
izdevumi un laika tēriņš. Agrarkomisijas vārda lieku
priekšā bez sevišķi lielām debatēm pieņemt šo liku-
mu un tā kā viņam nav paredzēta steidzamība, tad,
bez šaubām, viņš nāks ari 3. lasījumā, kas var notikt
ne ātrāk, kā pēc 10dienami un būs iespējams iesniegt
pārlabojumus. Personīgi, man būs vēl viens otrs
pārlabojums, pret kuriem, es ceru, sevišķi iebildumi
netiks celti, bet komisijas vārdā es lieku priekšā
pieņemt šo likumu tādu, kāds viņš ir celts priekšā
augstam namam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārds deputātam Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Visi pilsētu zemes ilggadējie
nomnieki, kuriem saskaņā ar agrārās reformas li-
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kurnu pienācās, mājas piešķirt dzimtsīpašumā, vi-
ņiem šīs mājas nav piešķirtas līdz šim laikam. Turir bijuši dažādi šķēršļi, kapec pilsēta to nav varējusi
izdarīt Tas ir tapec. ka ari pašā agrārās reformas
likuma ir zināmas neskaidrības. Agrārās reformas
likuma ir noteikts, ka pilsētai jālikvidē ilggadīgo
rentnieku mājas viena gada laikā, bet to pilsētas ne-
varēja, izdarīt viena gada laikā, tāpēc ka nezināja,
par kadamcenam likvidēt šīs mājas, nebija vēl tāda
likuma. Ta tad pilsētas uz šī pamata un ari aiz ci-
tiem iemesliem ietiepās, atvirzīja šo jautājumu tālāk
un nav to izšķīrušas. Bet tomēr savas 150 vai vis-
maz 120 rentes mājas uz pilsētas zemēm ir tādas,
kuru rentnieki ar nepacietību gaida, lai tās viņiem
piešķirtu parjpašumu. Lai nu šo jautājumu atrisi-
nātu, tad pilsēta no vienas puses un agrarlietu komi-
sija no otras puses mēģināja te atrast kaut kādu
kompromisu un vienojās, ka visas tās zemes, fonda
zemes, kuras ir pilsētas administrativās un pilsētas
izbūves robežas, ka šīs fonda zemes pāriet pret ap-
maiņu pilsētas īpašumā un pilsēta atkal viņai piede-
rošas ilggadīgās rentes māju zemes nodod valsts
zemes fondam. Šī apmaiņa notiek tādā veidā, ka
apmēram 140 lauku mājas nāks zemes fondā un sa-
skaņa ar agrāro likumu viņas tiks piešķirtas to ilg-
gadīgiem rentniekiem. Izņēmums no šīm ilggadīgo
rentnieku mājām ir tās, kuras atrodas pilsētas iz-
būves un administrativās robežās. Ari tie ilggadī-
gie rentnieki, kuru rentes mājas ir pilsētas izbūves
un administrativās robežās, tie vēl stiprāki grib, vēl
vairāk grib, lai tās viņiem piešķir par īpašumu, un
viegli saprotams kāpēc. Ja kāda zemnieku māja
atrodas pie Limbažiem vai 20 līdz_ 30 verstes no Rī-
gas, viņai nav ne puse, ne ceturtā daļa no tas vēr-
tības, kas ir zemnieku mājai, ja tā atrodas Rīgas
pilsētas tuvumā pie tramvaja piestātnes, vai atrodas
Rīgas pilsētas izbūves robežās. Viņām nepārpro-
tami ir daudz lielāka vērtība un nu rentnieki grib,
lai tās mājas- viņiem, piešķir par īpašumu._ Viegli
saprast, ka visas tās mājas piešķirt atsevišķam per-
sonām par īpašumu nevar. Ne tas ir saskaņa ar
agrarlikuma garu, ne ari tā var rīkoties. Nevaram
paņemt lielus zemes īpašumus, kuri ir miljoniem
rubļu vērti un uzdāvināt tos atsevišķām personām
tāpēc vien, ka tās ir dažus gadus vai dažus desmi-
tus gadus šos īpašumus apstrādājušas. (Saucieni no
vietas: ..Izmantojuši!") Tā tad mājas Rīgas pil-
sētas izbūves un administrativās robežas nevar at-
dot Te var būt runa tikai par to, ka atdotu daļu
no šīm mājām, zināmu zemes gabalu un es domāju,
ka tad šie ilggadīgie rentnieki ar to daļu no mājas
būs apmierināti. Diemžēl, šinī likuma to jautājumu
ietilpināt nevar. Tas jāietilpinalikumā par pilsētas
zemes reformu. Šiem pieprasītājiem — māju turē-
tājiem, šiem kārtējiem rentniekiem paredzēti 2—5
ha lieli centri, atkarībā no tam, cik tālu no pilsētas
centra īpašums atrodas un vai var piešķirt kaut ko
no minētām mājām. Ja tur nevarētu nekopiešķirt,
tad vajadzētu dot pilsētas zemi citā vieta. Tāda
veidā šis rentes māju ilggadīgo rentnieku jautājums
būtu atrisināms. Bet līdz ar šo apmaiņu paceļas vel
viens jautājums un tas ir jautājumspar to, ka valsts
fonda zemes Rīgas pilsētas un vēl citu pilsētu tuvu-
mā tiek nodotas pilsētās īpašumā. Un viegli sa-
prast, visi tie, kas līdz šim sēdējušiuz fonda zemes,
vai nu viņš ir ilggadīgs rentnieks, tādu ir mazāk, vai
nu viņš ir kareivis ar 1. vai 2. kategoriju vai viņš
ir rentnieks, kas rentējis nelielu zemes gabaliņu, visi
viņi trīc un dreb un domā, ka ja paliek šis pilsētas
tuvumā esošā zeme, kā valsts fonda zeme, tad
valsts viņu tuvākā vai tālākā nākotnē sadalīs un pie-
šķirs par īpašumu. Bet ja nodos pilsētai, tad die-

zin vai tā to darīs, vai sadalīs, vai tā rēķināsies ar
šo mazo iedzīvotāju vajadzībām. Drošs paliek
drošs, valsts to jau ir darījusi, pilsēta, diemžēl, ļoti
mazos apmēros to ir darījusi, vai ari nemaz nav da-
rījusi. Un tāpēc nāk vesela rinda protestu un pra-
sību par to, lai valsts fonda zemes netiktu apmainī-
tas pret Rīgas pilsētas zemēm, bet lai tieši no valsts
rokām tiek piešķirtas šo zemju turētajiem, tagadē-
jiem apdzīvotājiem, vai ilggadīgiem lietotajiem. Te
jāsaka tomēr sekošais. Rīgas pilsētai — galvena
kārtā iet runa par Rīgas pilsētu — šis zemes ir ne-
pieciešamas. Apmaiņā zeme jādabū pretjo, ko Rī-
gas pilsēta dod. Rīgas pilsētai ir daži paradi un mes
nevaram pieiet pie pilsētas un viņai konfiscēt ze-
mes, kā to darīja ar muižnieku zemēm, nerēķinoties
ar tiem parādiem, kas guļ uz pilsētu. Tanī paša
brīdī mēs turam priekš acīm to zemes reformas li-
kumu, kurš tika izstrādāts uz Satversmes Sapulces
lēmuma pamata speciāli priekš pilsētām, ta sauca-
mais, pilsētu zemes reformas likums. Tas ir sarež-
ģīts un garš. ' Es neapstāšos pie viņa sīkumos, bet
aizrādīšu uz šo jautājumu. Šis jautājums tur tiek
ietilpināts un tiek pārrunāts, ka pilsētai dodamas
visas tās zemes, kuras viņai tieši vajadzīgas, kuras
vajadzīgas tuvākā vai tālākā nākotne priekš rūp-
niecības, priekš parku ierīkošanas, bet kuras paliek
brīvas, tās jāsadala un jāpiešķir vai nu dzimtīpa-
šumā vai ilggadīgā lietošanā. Priekšroka do-
dama tiem, kuri minēti agrārās reformas likumā.
Tas ir ļoti sāpīgs jautājums un viņš pilnā mērā jāat-
balsta. Mumsnav jāpiemirst, ka Rīgas pilsēta ir
viena no pilsētām, kura celuses augstuma un ne pla-
šumā, tāpēc ka viņa bija ielenkta no privātam ze-
mēm. Agrākie pilsētas tēvi, kad pilsētai bija nauda,
par to nerūpējās, ka nomales tiktu izkoptas un ierī-
koti satiksmes līdzekļi. yiņiem bjj labi, ja pilsētas
centrā lielās mājas atradās uz dārgas gruntēs un
gruntsnauda ienāca lielāka. Tagad, kur ir demo-
krātiska valdība un valsts un demokrātijas intereses
ir, lai pilsēta ietu plašumā, lai perifērija dotu vairāk
strādniekiem dzīvokļus un ģimenes mājiņas, laļ Rī-
gas pilsētas nomales būtu apdzīvotas, lai novērstu
to milzīgo dzīvokļu krizi, kas tagad ir pilsēta un lai
radītu tādus apstākļus, ka darba cilvēks, kas ieņem
dzīvokli, var tanī palikt un tam nav jastaiga_ no
viena dzīvokļa uz otru vai nu tāpēc, ka ir ' pārak
augsta noma, vai nama īpašnieks to aiz tādiem vai
citādiem apstākļiem vēlas. Mūsu programai ir jā-
būt tādai, ka tuvākos 5, 10 un 20 gados vismaz
mūsu galvas pilsētai savas perifērijas ir jaapbūvB
un ka vairumam pilsētas iedzīvotāju, kas to grib, ir
jādabū nelieli zemes gabali savu ģimenes māju uz-
celšanai. Šinī likumā, par ko es runāju, attiecībā uz
pilsētu reformu, ir šādi panti jāparedz un skaidri
jānosaka tās tiesības, kas nāk pilsētu nomaļu iedzī-
votājiem un sevišķi tiem, kas dzīvo tagad uz fonda
zemēm, kuru zemes tiks nodotas Rīgas pilsētai. Ja
tas likumā tiks ievests, tad, man liekas, to iedzīvo-
tāju bažas, kas apdzīvo fonda zemi pilsētas admini-
strativās un izbūves robežās, ir zināmā mērā lie-
kas un nepaies ilgs laiks, kad ari viņu taisnās pra-
sības tiks apmierinātas. Runājot par pašu šo likum-
projektu, mums ir no svara ka viņš tiktu pieņemts
tieši tāds kā viņš te ir stādīts priekšā no agrarlietu
komisijas. Te izdarīt lielākus vai mazākus grozīju-
mus nav vēlams tāpēc, ka ar šiem grozījumiem mēs
šo likumu sajauksim un galu galā, reiz šis likums
ir kā kompromiss starp Rīgas pilsētu un starp val-
dību, jeb šinī lietā agrarlietu komisiju, tad te ir no-
tikusi zināma vienošanās, un kaut gan vienam otram

,būtu zināmi iebildumi, es domāju, ka Saeima balsos* par likuma pieņemšanu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam.

K. Lauva (jaunzemnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi ļ Kad revolūcija sa-
grāva veco agrāro iekārtu Latvija, tad visas Latvi-
jas zemnieki uzelpoja brīvi, piepildījās cerība: savs
kaktiņš, savs stūrīts zemes. No šiem lieliem iegu-
vumiem nekā nedabūja tikai pilsētas_ zemju nomnieki.
Palika vēl viens dzimtskungs — Rīga. Šis bargais
dzimtskungs ir nežēlīgi rīkojies ar saviem zemnie-
kiem. Zemnieku rentes līgumi ar_ Rīgu atgādina
dzimtslaikus. Ja uz līgumiem nebūta gada skaitlis,
tad varētu domāt, ka tie taisīti 1000 gadus atpakaļ.
(Starpsauciens pa kreisi.) Man bij izdevība iepazī-
ties ar vienu no šiem līgumiem,kurš ir sliktāks, neka
tie agrāk no muižniekiem tika doti. Tagad te nak
Lindiņa kungs un paskaidro, ka agrarpolitikas ko-
misijā esot radies kompromisa priekšlikums ar Rīgu,
tas ir saprašanās zemes lietās. Es domāju, ka
augstam namam gan nevajadzētu taisīt kompromisu
ar Rīgu, kura nepilda likumus. Referents un abi ie-
priekšējie runātāji izteicās, ka neesot bijis iespējams
piespiest Rīgu izpildīt agrarlikumu par zemnieku
māju atdošanu zemniekiem. Likuma ierosinājuma,
kuru ari es līdzparakstīju, bij uzdots papildināt un
noskaidrot d punkta izvešanu dzīve, bet agrarpoli-
tikas komisija devusi pavisam ko citu. _ Augstā nama
lēmums nebija izstrādāt likumu tādā virziena, kā
likums tagad iesniegts. Tas likumprojekts, kurš šo-
dien nāk augstā nama apskatīšanā, ir pilnīgi pretējs
d punktam. To, ko d punkts Rīgas zemniekiem dod,
tagadējais jaunais projekts atņem. Es domāju, ka
nebūtu nekāda vajadzība ieiet kompromisa ar likuma
pārkāpēju — Rīgu, kura nav pildījusi likumu un nav
atdevusi zemniekiem to zemi, ko agrārās reformas li-
kums viņiem piešķir. Te vaicāja, ko darīt — Neva-
rot piespiest Rīgu izpildīt likumu. Brīnums — ko tad
dara ar zemnieku, ja tas nepilda likumu. Izlieto varu
un zemniekam likumi jāpilda. Tas pats jādara Rī-
gai. Zināmās mājas, kas minētas šinīpantā, ar likumu
zemniekiem jau piešķirtas, tāpēc valstij nevajadzētu
ieiet ne uz kādu kompromisu attiecībā uz tām mājām,
kuras d punkts zemniekiem jau piešķir- Citādļ mēs
atdosim Rīgai zemes gabalus vairāku miljonu vērtībā
pret zināmām mājām, kuras likums jau piešķir zem-
niekiem. Domāju, ka no valsts puses te nebute va-
iadzīga nekāda pretimnākšana. Pēc mana uzskata
Rīgas zemju jautājumu vajadzētu izšķirt visumā.
Dažādi Rīgas māju nosaukumi — kvotu, vāku, činšu
jāatzīst visas par zemnieku zemēm, kuras agrāras
reformas likums atdod zemniekiem. Es domāju,ka
visas Rīgas zemes piešķiramas tiem zemniekiem,kuri
tās Iietoiuši. Izņēmumus varētu taisīt apbūves teri-
torijā. Rēc mana ieskata, Rīgas zemniekus nevaja-
dzētu atstāt kā bārenīšus, tie jāpadara līdzīgi citiem
zemniekiem mūsu zemē. Tāpēc mana frakcija nāk
ar priekšlikumu atdot likumprojektu atpakaļ agrar-
politikas komisijai izstrādāšanai tādā virzienā, kādu
paredzēia plenārsēde, kas uzdeva agrarpolitikas ko-
misijai izstrādāt likumu par pilsētu zemju piešķiršanu
zemniekiem. Mūsu frakcija liek priekšā apspriežamo
likumprojektu nodot atpakaļ agrarpolitikas komisijai
pārstrādāšanai tādā virzienā, lai vāku, činšu, kvotu,
obroka un citas pilsētu un miestu zemes, kas nav
vajadzīgas pilsētu un miestu tiešai lietošanai, ieskai-
tītu valsts zemes fondā un piešķirtu līdzšinējiem nom-
niekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam P.
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Ap
proiektu, deputātu kungi, kurš patlaban ir mūsu
priekšā, norisinājušās agrarkomisijā ļoti sīvas un ga-
ras debates. Pie šīm debatēm izrādījās, ka to, ko

iesniedzēji bija vēlējušies panākt ar savu iesniegumu,
nebija tik vienkārši apmierināti, jo pilsētām piedero-
šās zemes ir ar ļoti dažādu raksturu. Ņemsim pie-
mēram pilsētai piederošu zemes gabalu, zemnieka
māju, kas ir Rīgas vistuvākās robežas unsalīdzina-
sim ar tādu zemnieka māju, kura ir ļoti tālu no pil-
sētas centra. Nevar būt divu domu, ka šeitir ļoti
grūti salīdzināt vērtību, i citādā saimnieciska ziņa.
Tāpēc agrarlietu komisija pie šījautājuma apsprieša-
nas mēģināja sadalīt zemi dažādas joslas pec sava
rakstura un vērtības. Komisija noskaidroja to, ka
zemēm dažādās joslās ir dažādas saimnieciskas at-
tiecības un nozīme, kuras tagad pastāv starp fonda
pilsētu nomniekiem dažādās vietās. Un šīs saimnie-
ciskās attiecības būtu likumīgā kārtībā ari dažādi jā-
noteic. Mūsu pilsētas robežas ir, pirmkārt, admini-
strativās robežas. Tās ir vistuvākās robežas,kurās ie-
tilpst pati pilsēta; apkārt tām iet izbūves robeža, bet
aiz šīs izbūves robežas, kura iet diezgan tālu nocentra,
ir tādas zemes, kurām ir tīri lauksaimniecisks raksturs.
Tāpēc ari agrarpolitikas komisija nāca pie pārliecī-
bas, ka pilsētu zemēm ar lauksaimniecisku raksturu
iāpiemēro agrārās reformas likums viņa tīrā veidā.
Šīs zemes jāpielīdzina līdzīgām zemēm, kuras dabū
nomnieki no fonda. Apspriežamā likumprojekta pa-
redzēts, ka tās pilsētai piederošās zemes, kuras atro-
das ārpus pilsētas izbūves un pilsētas administratī-
vām robežām, būtu ieskaitāmas uz viņu nomnieku vē-
lēšanos valsts zemes fondā. Viņu ilggadīgie nomnieki
tad baudīs tiesības, kuras vispārīgi ir fonda zemju
nomniekiem un lietotājiem. Man personīgi un ari ko-
misijai ienākuši protesti, ka komisiias domas neesot
pareizas. Man, turpretim, liekas, ka ir ļoti pareizi
piešķirt lietotājiem tālāk esošos pilsētu lauksaimnie-
ciskos īpašumus gluži zem tiem pašiem noteikumiem,
kā piešķirti visi citi lauksaimnieciski izmantojamie
zemes fonda īpašumi, kuri atrodas tālāk no pilsētām.
Pie tam, minētie protesti nāk nevis no lauksaimnie-
kiem, kas dzīvo no Rīgas tālāk, piemēram no Olai-
nes vai no tiem, kuriem tagad apspriežamā likumpro-
jektā paredzētas šīs tiesības, bet no tiem, kuri dzīvo
vistuvākā Rīgas apkārtnē. Šiepēdējie nomnieki pil-
sētu administrativās un izbūves robežās nu grib zem
apspriežamā likuma segas priekš sevīm dabūt ari
fonda noteikumus, t i. par ļoti lētu cenu iepirkt savas
zemes. Agrārās komisiias ta daļa. pie kuras es pie-
vienojos, nevarēja piekrist tādam stāvoklim, ka dārgo
zemi pilsētas tuvākā apkārtnē piešķirtu par fonda ze-
mes cenu. Bet fonda zemes cena piemērojama gan
tām zemēm, kuras ir lielākā attālumā no pilsētas
centra un atrodas ārpus pilsētas izbūves un admini-
stratīvām robežām. Pēc manas pārliecības tas ir
ļoti pareizs un ļoti taisnīgs likums, kurš priekš lauk-
saimnieciskiem nomniekiem noteic tādas pat tiesības,
kā visiem citiem lauksaimniecisko fonda zemju nom-
niekiem un lietotājiem. Ja pilsētu zemi ieskaitītu
fondā un pārdotu par samērā lētu cenu viņu nom-
niekiem un lietotājiem, tad pilsētām celtos lieli zaudē-
jumi. Lai pilsētām nebūtu zaudējumi, tad likumā pa-
redzēts, ka pilsētas dabū pretim nepiešķirtās fonda
zemes, kas gul pilsētu administrativās un izbūves ro-
bežās. Kā apieties ar pilsētu robežu zemēm, par to
agrarkomisijā ir otrs likumprojekts. Patlaban to iz-
strādā un tas, liekas, nāks rudenī Saeimas apsprie-
šanā. Tur būs, varbūt, citādi noteikumi, atkarība no
tā, kā agrarkomisijas sēdēs projektu pieņems. Lau-
vas kungs aizrāda, ka šis likumprojekts, kāds tas te
iesniegts, ir pretējs d punktam. Lauvas kungam ir
savā ziņā, varbūt, taisnība, bet nevis tāda taisnība,
kura nāktu par labu nomniekiem, bet gan otrējāda
taisnība. Ja mēs piemērotu tīru dpunktu, tad varam
to tulkot ari tādejādi, ka attiecībā uz lauksaimnieciski
izmantojamām zemēm, kuras pieder pilsētām, nebūtu
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piemērojami vispārējie fonda zemju noteikumi un tas
varētu nākt nomniekiem tikai par ļaunu. Tāpēc
Lauvas kunga izteiciens nav dibināts un viņš nepa-
nāk to, ko vēlētos. Ka te nu runā par miljoniem, par
lielām sumām, tas ir gluži pareizi. Zemes īpašumi,
sevišķi Rīgai, ir sevišķi lieli un kad visus saskaitītu
kopā, tad iznāktu diezgan prāvs skaitlis, bet tas nav
par iemeslu runāt pret šo likumprojektu. Lauvas
kungs liek priekšā šo likumprojektu nodot atpakaļ
agrarpolitikas komisijai. Pēc manas pārliecības at-
pakaļ nodošana komisijai ne pie kā nevedīs, jo šis
likumprojekts ir agrarlietu, ir virskomisijās, ir attie-
cīgās apakškomisijās ļoti daudz pārrunāts un ļoti
daudz par to debatēts. Es gribētu panākt labumu
priekš tiem nomniekiem, kuri atrodas ārpus pilsētu
administrativām un izbūves robežām. Un šinī ziņā
ir nepareizi, ka ari Alberinga kungs grib ievest kādus
pārlabojumus likumprojektā, laikam tādus pārlabo-
jumus, kuri grib aizrādīt ari uz tiem zemju nomnie-
kiem, kuru zemes atrodas apbūves un administrati-
vās robežās. Par divi lietām runāt šinī likumprojektā
nevar, jo, ievietojot kādus pārlabojumus, mēs likum-
projektu sajauksim un padarīsim nepieņemamu.
Caur to mēs tikai kaitēsim tiem zemes lietotājiem,
kuri uz šī likuma pamata varētu iegūt zemes. Tāpēc,
izsacīdamies pret Lauvas kunga aizrādījumiem, do-
māju, ka šis likumprojekts ir pieņemams no Saeimas,
pēc iespējas negrozīts, tāpēc, ka viņš ir stipri sa-
režģīta darba rezultāts un caur sarunām, pārliecinā-
šanos un datiem komisija nākusi pie tiem rezultātiem,
kādi te uzrakstīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Lai man būtu atļauts
tikai pāris vārdos apstāties pie šī likumprojekta.
Taisnība, ka šī agrārās reformas daļa

^
kura attiecas

uz pilsētu bijušiem nomniekiem, ir jānokārto. Ari
mūsu frakcija tam piekrīt. Ja vēl Limbažu pilsētas
apkārtējie nomnieki nav dabūjuši zemi sava īpašuma,
tad gribu teikt, ka tā nav mūsu vaina un nav ari pil-
sētas pašvaldībasvaina,ka to mēdz uzkraut zemnieku
savienības atbildīgie darbinieki agrārreformas lietas.
Ja Alberinga kungs sevišķi stingri nebūtu ieteicis da-
žiem nomniekiem nekādā ziņa neslēgt līgumus ar pil-
sētas valdi, tad pilsētas nomnieku jautājums sen būtu
nokārtots un diezgan labvēlīgi priekš tagadējiem nom-
niekiem. Te Alberinga kungs žēlojas par šo nom-
nieku ļoti grūto, apspiesto bezizejas stāvokli. Nomas
noteikumi esot ļoti slikti. Es gribu jautāt, iekš kam
pastāv tie sliktie nomas noteikumi, ja_ ne par vienu
vien rentes līgumu nomniekiem maksa lielas atkāp-
šanās sumas, lai tikai dabūtu rentes līgumu savas ro-
kās. Ja stāvoklis nomniekiem būtu tik šausmīgs, tad
nebūtu neviens, kas šos šausmīgos nomas līgumus
gribētu atpirkt no tagadējiem nomniekiem. Ja lie-
lākā frakcija no labā spārna gribētu vispār nomnieku
stāvokli nokārtot tad taču nebūtu jāaizmirst, ka ir ari
tāda zemju nomnieku grupa, kura rente _ zemi no
saimniekiem un šo rentnieku stāvoklis tiešam ir ļoti
bieži neapskaužams. Nevis par apstrādātu zemi, bet
par vienu pūrvietu atmata vecsaimnieks prasa nom-
niekam 1000 rubļu. Skaistkalnes pagasta par šādu
nomu zeme ari ir izrentēta un uz neilgu laiku, uz vie-
nu gadu. Ja būtu runa par nomnieku stāvokļa uzla-
bošanu, tad likumprojektam būtu jāgriežas ari uz šo
pusi. Referents minēja lielu ciparu, 6000 rubļus, ko
prasot par pūrvietu Rīgas pilsēta, pardodot_zemi.Viņš
minēja, ka tas esot it kā Limbažu apkārtne. Tas lai-
kam Limbažu apkārtnē gan nebus,_bet tas attiecas uz
Salas pagastu Rīgas jūrmala un ta suma, 6000 rubļu
par pūrvietu Salas pagasta, pretim Majoriem, es do-
māju, ka tā nebūs pārāk augsta; jo itin tuvu šim ap-
gabalam maksā vairāk simts tūkstošus par pūrvietu.

Limbažu apkārtnē Rīgas pilsēta prasa ne vairāk ka
2—3000 rubļus pūrvieta par labu zemi, atkarība no
ēkām un par sliktu zemi vēl mazāk. Ja par augstam
zemes cenām grib runāt, tad es pievedīšu citu pie-
mēru. Embotes pagastā, kurš atrodas no Liepājas 50
kilometrus, kur tuvākā stacija, Vaiņode, ir 10_ kilo-
metru attālumā, ir pārdota kāda māja ar 143 pūrvie-
tām zemes un par to ir prasīts 810.000 rubļu, ta ka uz
pūrvietu tas iztaisa 5600 rubļus. Tas ir ļoti tālu no
lielāka centra un diezganJalu no dzelzceļa stacijas.
Tie Alberinga kunga minētie 6000 rubļi attiecas uz
tādu apgabalu, kurš patiesībā tikpat ka pierobežo pil-
sētas robežas. Tā kā te par drakoniskiem noteiku-
miem nebūtu ko runāt. Es ari pie viņiemjuvak un tā-
lāk vairs nepakavēšos. Frakcijas vārda varu pazi-
ņot, ka izstrādātais projekts ari mums jāatzīst par
kompromisa projektu. Tādēļ,_ ja šo projektu ta vai
citādi mēģinās padarīt nelabvēlīgāku, kāds viņšpriekš
tagadējām pašvaldībām jau ir, tad mums viņš vairs
nebūs pieņemams. Protams, ir grūti un es ari negribu
pārliecināt tādus spēka vīrus ka Lauvas kungu, kurš
turēja tik revolucionāru runu. Viņš teica, ka revo-
lūcija esot noslaucījusi veco agrāro reformu un kad
no mūsu spārna iesaucās: noslaucīs ari tagadējo ze-
mes īpašnieku Rīgas pilsētu, tad Lauvas kungs at-
teica, pilnīgi pareizi, noslaucīt nost. Es tik revolucio-
nāras runas negribu turēti Es domāju, ka augsta na-
ma vairākums nebūs tādas domas, ka Rīgas pilsēta
pielīdzināma veciem zemes īpašniekiem un ka tapec
jālikvidē ari viņas atlikušie zemes īpašumi. Rīga un
citas pilsētas neesot labāki zemes īpašnieki attiecība
pret saviem rentniekiem kā bijušie muižnieki. Es do-
māju, ka ir gan liela starpība starp bijušiem muižu
zemju nomniekiem un tagadējiem kā ari bijušiem Rī-
gas pilsētas nomniekiem. Tās nomas sumas, ko mak-
sā Rīgas pilsētas nomnieki, ir diezgan niecīgas._ Kad
īsi pēc agrārās reformas spēkā stāšanas griezās pie
bijušiem un ari tagadējiem zemes nomnļekiem Lim-
bažu apkārtnē, lai viņi taču ari reizi_ mēģina iegūt
zemi par īpašumu, tad viņi ne labprāt uz to iegāja,
teikdami, ka Rīgas pilsēta nemaz tik briesmīgus no-
mas noteikumusneuzstādot. Un tiešam, tas ta ir. Kas
pazīst šos Rīgas nomniekus pie Limbažiem, vai citur,
tie ir nākuši pie atziņas, ka viņi ne tuvu nav tie ap-
spiestie. Apspiestos viņu vidū nav ko meklēt. Gri-
bu tikai atgādināt tām frakcijām, kas nepareizi ska-
tās uz šo likumprojektu, ka nevar tik pavirši skatī-
ties uz vienu no mūsu galvenam pilsētām, uz Latvijas
galvas pilsētu, kurā dzīvo sestā daļa no Latvijas
iedzīvotājiem; nevar taču aizmirstā ka šai pilsētai ir
lielas saistības aizņēmumu ziņāar ārzemēm. Ja jus
atņemsat Rīgas pilsētai viņas īpašumus, tad valstij
būs jāuzņemas viņas parādi. Tas, ko še centīsies,
varbūt, ievest zemnieku savienība pie pantu lasīšanas,
neattiecas uz šo likumu. Tas attiecas uz zemju jau-
tājuma nokārtošanu administratīvasun pilsētu izbūves
robežās, par ko komisijas izstrādā citu likumprojektu,
kas visas šīs lietas nokārtos. Tapec šī likuma uzde-
vumsnav paredzēt,kā nokārtot zemes jautājumu pil-
sētu administrativās un izbūves robežas. īŠ likumauz-
devumsir likvidēt pilsētām piederošas zemes, kas jr
ārpus pilsētu administratīvām robežāmun ārpus pilsē-
tu izbūves plāna. Manas frakcijas pārliecība ir ta,_ka
rāsies vairākums šim likumprojektam tādam, kāds
viņš te ir. Ja tāds vairākums nerāsies, ja šo likumu
mēģinās padarīt sliktāku pašvaldībām, tad mana frak-
cija nevarēs to atbalstīt. Es nezinu, kam tas nāks par
labu. Likuma ierosinātājiem un tiem, kas grib nokār-
tot šo jautājumu, tas nenāks par labu. Līdz ar šī li-
kuma nodošanu atpakaļ komisijai, tas varēs parādī-
ties dienas gaismā tikai pēc gada, vai pāris gadiem.
To, es domāju, zemnieku savienība ari nevelēsies.Tā-
pēc mēs balsosim par pāreju uz pantu lasīšanu un
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balsosim pret likuma vēlreizēju nodošanu agrarpoliti-
kas komisijai. Izstrādāt kaut ko citu komisijai nāksies
grūti.

Piekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Vārds referentam.

Referents A. Alberings: Godājamie deputātu
kungi! Man kā referentam vispirms jāizsakās pret
priekšlikumu, kuru iesniedzis Lauvas kungs, t i. lai
nodotu šo likumu atpakaļ agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu komisijai, lai tā to izstrādātu tādā vir-
zienā, ka visas činšu, obroka un visas citas pilsētas
zemes tiktu ieskaitītas valsts zemes fondā. Kad zem-
nieku savienība iesniedza ierosinājumu, kurš tika no-
dots agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisi-
jai, doma bija tāda, ka ja pilsēta labprātīgi nelikvidētu
rentes mājas uz likuma pamata, tad tas būtu jādara
piespiedu ceļā. Lauvas kunga priekšlikumam es ari
piekristu, bet tā kā nav izredzes to pieņemt, tad man
jāsaka, ka caur to mēs tikai nokavēsim šo likumu un
labāku mēs šo likumu nedabūsim. To zin ari Lauvas
kungs, jo agrarpolitikas komisijā citādu vairākumu
šim likumam nevar sadabūt. Tāpēc man komisijas
vārdā jāizsakās pret Lauvas iesniegto priekšlikumu.
Kas attiecas vispāri uz dažiem Lauvas kunga aizrā-
dījumiem, tad man jāpaziņo, ka es kā referents gan
to nevaru darīt, bet kā deputāts es iesniegšu attiecīgus
pārlabojumus, kuri būs pieņemami ari Lauvas kun-
gam. Bet šos pārlabojumus ir iespējams izdarīt te
plenārsēdē un nevis nodot atpakaļ agrarpolitikas ko-
misijai.

Ulpes kungs norādīja uz rentes mājām izbūves un
administrativās robežās, kuras šinī likumā nemaz ne-
ietilpst Par tām var būt runa tikai pie atsevišķiem
pantiem, kur tad ari ienesīšu attiecīgus pārlabojumus,
bet to darīšu ne kā referents. Te nav ietilpinātas ari
pilsētām piederošas muižu zemes un pārējās zemes un
es ceru, ka mēs par to runāsim vēlāk, kad augstā nama

apspriešanā nāks likums,kuršpatlaban atrodas agrar-
politikas komisijā, t i. likums par pilsētu un miestu
zemēm. Tā daļa, kura šeit neietilpst, tā domāta
priekš otra likuma un domāta drusku plašāka. Tur
būs runa par tām zemēm. Šinī likumā, kuru tagad
apspriežam, iet runa tikai par tām pilsētām piedero-
šām zemēm, kuras domātas likvidēt saskaņā ar 1920.
gada 16. septembrī pieņemtā agrarlikuma I. daļas 3.
panta d punktu; reizē ar to te sīkāki uzskaitītas tās
zemes, kuras d punktā domātas zem „zemnieku ze-
mēm". Citas zemes ietilpināt šinī likumā, cik tas ari
nebūtu vēlams, nebija iespējams. Ja to gribētu, tad
šis likums būtu uz garāku laiku atliekams. Priekš
tam vajadzīgs garāks likums, bet te mēs to nevaram.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Ienācis priekšlikums,
parakstīts no deputāta Lauvas:

„Agrarās reformas likuma I. daļas 3. panta d punktu no-
dot atpakaļ agrarpolitikas komisijai pārstrādāšanai tādā vir-
zienā, lai vāku, činšu, kvotu, obroku un citas pilsētu un miestu
zemes, kuras nav vajadzīgas pilsētu un miestu tiešai lietoša-
nai, tiktu ieskaitītas valsts zemes fondā un piešķirtas līdzši-
nējiem nomniekiem. Komisijai projekts jāizstrādā 2 nedēlu
laika."

Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Lauvas ie-
sniegtais priekšlikums. Ja to pieņems, atkritīs nobal-
sošana par pāreju uz pantu lasīšanu. Ja to noraidīs,
tad nāks uz balsošanu pāreja uz pantu lasīšanu. Lieku
uz balsošanu deputāta Lauvas priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu. Par priekš-
likumu nodotas tikai 11balsis. Šisbalsu skaits ir ne-
pietiekošs un priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāks
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbal-
sīgi pieņemta.

Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Nākošā sēde otrdien pīkst 10 no
rīta. Šis dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9,25 vakarā.)
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Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas

komisijas ziņojums, valsts budžets 1926./27. saimnie-
cības gadam, likums par valsts darbinieku atalgoju-
mu. Iebildumu pie dienas kārtības nav? Dienas
kārtība_ pieņemta.

L

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumi. Ministru kabinets lūdz

Saeimas piekrišanu deputāta M. Dubina saukšanai pie
tiesas atbildības uz sodu likumu 138. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? No-
dota Saeimas deputātu 'lietu izmeklēšanas komisijai.
Talak ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Bruno Kalniņa saukšanai pie tiesas atbildības
uz sodu likumu 154. panta pamata. Prezidijs liek
priekša ari šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodota
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Tālāk
ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputātu
M. Kallistratova saukšanai pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 532. panta I. daļas 3. punkta
pamata. Prezidijs liek priekšā ari šo lietu
nodot deputāta, lietu izmeklēšanas komisijai. Ie-
bildumu nav? Lieta nodota deputātu lietu izmeklēša-
nas komisijai. Ar to pirmais dienas kārtības punkts
izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
redakcijas komisijas ziņojumi. Lūdzu
redakcijas komisiju sniegt ziņojumu. Vārds referen-
tam Milbergam.

Referents G. Mīlbergs Pagaidu tirdzniecības
nolīgums starp Latviju un Amerikas Savienotām val-
stīm—redakcijas komisija skatīja cauri šīnolīguma tul-
kojumu un izdarīja_ sekošus pārlabojumus. Ievadā
pec vārdiem „zemak parakstījušies", seko uzskaiti-
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jums — Latvijas pārstāvis, Amerikas pārstāvis u. t t,
pec „zemak parakstījušies" jāliek „ : ". Tālāk .Ame-
rikas Savienoto Valstu ārkārtējais sūtnis un pilnvaro-
tais_ ministrs Latvijā, vēlēdamies apstiprināt un aplie-
cināt vienošanos, kuru tie panāca, nesen vedot saru-
nas visu attiecīgo valdību vārdā" ir likts vārds „at-
tiecība". Redakcijas komisija atzina, ka blakus lie-
kot vārdus „attiecīgo valdību" un „attiecībā uz tiesī-
bām" tas rada nesaskaņu, nedaiļskanību un tāpēc
lika vārda_„attiecībā" vietā „zīmējoties". Pēc vārda
„Savienotas Valstis", kur izlaists vārds „piešķir", jā-
liek „—". 1. panta atkārtojas analoģisks gadījums,
kur „Savienotas Valstis Latvijai bez nosacījumiem" —
atkal liekama,,—". Teikumā „ievedumiu vai izvedumu
atļauju vai aizliegumu jautājumos", salīdzinot tulko-
jumu ar oriģinālu, iznāk," ka tulkojums nesaskan ar
oriģinālu un tāpēc komisija liek priekšā izteikt sekosi:
„ievedumu vai izvedumu atļauju vai aizliegumu jautā-
jumos katra valsts, ciktāl tā kādā zināmā laikā uztur
spēkā tādu sistēmu, piešķir otras valsts tirdzniecībai
tādu pat labvēlību". 2. pantā tāpat tulkojumā pielaista
nepareizība un īstenībā pēc satura neattiecas uz lietas
būtību. Tulkojumā teikts „vienojas, ka tādu priekš-
metu, kuri ir Latvijas ražojumi, vai manufaktūra",
latvju valodā „manufaktura" nozīmē šauru jēdzienu,
kā tas oriģinālā nav domāts, kāpēc redakcijas komi-
sija pie 2. un 3. panta līdzīgās vietās liek priekšā likt
„vienojās, ka tādu priekšmetu, kuri ir Latvijas dabas
vai rūpniecības ražojumi," ar ko tas būtu pilnīgāki iz-
teikts. 3. pantā palīga teikumi liekami komatos. Tā-
pat 5. pantā, kur atkārtojas „un", pēc katras atkārto-
šanās liekams komats un 6. pantā, kur atkārtojas
vārds „vai", piemēram „starp Savienotām Valstīm un
kādu viņu teritoriju vai posesiju" un „vai viņu terito-
riju vai posesiju" liekams „, ". 7. pantā ir teikums
„vienojas par to, ka šis nolīgums stājas spēkā tanī
dienā, kad Savienotām Valstīm paziņots par viņa ra-
tificēšanu". Redakcijas komisija viscaur lieto „viņa"
vietā „tā", jo tas attiecas uz līdzīgu priekšmetu. Ar
to likuma tulkojumā par pagaidu tirdzniecības nolīgu-
mu starp Latviju un Amerikas Savienotām valstīm visi
izlabojumi būtu izdarīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pie redakcijas komisijas priekšā liktiem pārla-
bojumiem? Tādu nav. Redakcijas komisijas priekša
liktie pārlabojumi apstiprināti. Lūdzu sniegt tālāko
ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par tirdzniecī-
bas nolīgumu starp Latviju un Amerikas Savienotam
Valstīm redakcijas komisija nekādus pārlabojumus
neatrada par vajadzīgiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Mēs pārejam uz nā-
košo dienas kārtības punktu — valsts budžets
1926./27. saimniecības gadam. Referents
Augusts Kalniņš. Turpinājās vispārējas debates. Ie-
kams es dodu vārdu nākošam runātajam, man prezi-
dija vārdā jāpaziņo, ka prezidijs iepazīstoties ar pa-
gājušās sēdes stenogramu, konstatējis, ka deputāts
Annuss, ņemot vārdu personīgā lietā, 2 reizes lietojis
neparlamentariskus izteicienus pret deputātu Bruno
Kalniņu. Es saucu deputātu Annusu pie kartības. (A.
Veckalns no vietas: „Kā jau komisārs!") Vārds de-
putātam Breikšam.

J.Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Stājoties pie valsts budžeta ap-
spriešanas, kā viens no pirmajiem viņa analizētajiem
uzstājās deputāts Klīves kungs un vērsās galvena
kārtā savā kritikā pret finansu ministrijas darbību.
Šīs domas lielā mērā sakrīt ar mūsu frakcijas domam
un tamdēļ sākot savu runu, es atrodu par vajadzīgu
šīs domas turpināt. Finansu resors ieņēmumos spēle
galveno un noteicošo lomu; ieņēmumubudžetā finansu

resors dod pavisam 79 gandrīz 80%; bet ja mēs pa-
raugāmies finansu resora darbībā, tad redzam, ka tur
notiek daudz nevajadzīga unari daudz paralēla darba.
Lai minam tikai tādus, kas pēdējā laikā nācis priekšā,
tad nāk dažādi ierosinājumi, kuri nemaz uz finansu
resora darbību neattiecas. Minēšu tikai vienu tādu
piemēru. Tas bija attiecībā uz īres likumu. Otrs tāds
pat savā ziņā savāds paņēmiens ir tas, ka. finansu re-
sors atrod par vajadzīgu kārtot tādus jautājumus, kuri
būtu kārtojami izglītības ministrijai, t. i. dibināt jaunu
mācības iestādi, tā saucamo tirdzniecības institūtu.
Tad mums pastāv jau dažādas pārstāvniecības, kā
konsulāti, sūtniecība Padomju Krievijā, bet ir atkal ie-
rosināts no finansu resora puses dibināt jaunu amatu,
tā saucamo, komercatašeju. Ja mēs raugāmies vēl
dažos sīkākos darbos, kā piemēram „Eķonomista" iz-
došanā, tad ko mēs redzam? Mēs redzam ārkārtīgi
lielu paralēlismu visā darbā. Ņemat dažus rīkojumus
un likumus un mēs redzam, ka viņi mums tiek nodru-
kāti kādās 4 vietās; 1) likumu un ministru kabineta
noteikumu krājumā, 2) „Valdības Vēstnesī", 3) „Ze-
mes Ierīcības Vēstnesī" un 4) „Ekonomistā". Viss šis
četrkārtīgais dažādu likumu un rīkojumu drukāšanas
darbs jāsedz ar tautas grašiem. Man šķiet, ka nav
nekāda vajadzība, lai visi rīkojumi un likumi, kas pie-
ņemti, tiktu dažādos izdevumos un dažādās grāmatās
drukāti un šķiroti. Es varētu pievest vēl vairākus pie-
mērus, bet tas aizvilks runas garumā un nebūs vietā.
Vēl jāatzīmē,ka žurnāls „Ekonomists" ir stipri biezs
un plašs un janeatrod ko citu likt iekšā, tad rodas pat
gadījumi, ka ņem un pārdrukā vienu otru avižu rakstu.
Ja mēs paskatāmies uz citu tautu līdzīgiem izdevu-
miem, piemēram Zviedrijā, tad viņi ir daudz šaurāki,
ekonomiskāki un parocīgāki iekārtoti. Te finansu re-
soram visdrīzākā laikā jāizdara vajadzīgās reformas.
Tad no grāmatvedēju speciālistu puses aizrāda, ka fi-
nansu resorā ir viena grāmatvedība un valsts kontrolē
atkal otra. Abas viņas darot gandrīz vienu un to pašu,
pilnīgi līdzīgu darbu. Ja nu to vienu nevar pilnīgi
likvidēt, tad vismaz šīs 2 grāmatvedības neapšaubāmi
var sašaurināt. Runājot par kredītpolitiku, jāsaka, ka
mūsu kredītpolitika ari nav koncentrēta, bet izsvaidīta
pa'dažādām bankām un ari kreditdepartamentā. Ja
ņemam,piemēram, tā saukto atlikumu no dzīves atjau-
nošanas fonda, tad ļoti labi to var sadalīt pa dažādām
bankām, bet nevis turēt kreditdepartamentā, lai tas rī-
kotos ar šiem 9.000.000 lata. Tagad iznāk tā — ja
vienā vietā neiet, tad var iet uz otru un tādā kārtā ra-
dīt daudz paralēla darba. Trasuna kungs uzsvēra
augstos procentus. Pilnīgi pareizi, procenti ir augsti,
pat spekulatīvi. Starpību tiešām izmanto dažādi
starpnieki. Ja nu ieskatāmies vēl tālāk šinī lietā, se-
višķi bankās, tad neapšaubāmi jākonstatē — un tauta
jau ir nākusi pie tās atziņas —? ka dažādās iestādēs
mums ir pārāk daudz direktoru. Pie tam šo direktoru
ir ne tikai pārāk daudz, vēl vairāk — šiempašiem di-
rektoriem, pareizāk, padomes locekļiem, kuri atrodas
vai nu Latvijas bankā, vai hipotēku bankā, vai zemes
bankā, ir savas blakus kasītes. Šīs kasītes ir, tā sa-
kot, blakus bodītes, kur minētā procentu starpība ie-
plūst uz tautas rēķina. Ja mums nebūtu likuma par
to, tad vajadzētu radīt likumu, ka šādus amatus nevar
savienot. Man jāsaka, ka Rīgas pašvaldība ir no-
skaidrojusi, sakarā ar sabiedrībā plaši zināmo gadīju-
mu par banku direktoru vai padomes locekļu amatu
apvienošanu, ka mums ir attiecīgs likums, ko ari ju-
ristu komisija ir apskatījusi un atzinusi par tādu, kas
nav atcelts, kas tā tad ir spēkā. Bet mūsu kreditde-
partaments, mūsu finansu ministrija, kurai jāgādā par
šī jautājuma nokārtošanu, savā līdzšinējā darbībā to
neredz ne ar vienu, ne ar otru aci. Šis likums ir kre-
ditnolikuma X. nodalījuma 28. pants par privātām un
sabiedriskām kreditiestādēm. Tur teikts, ka perso-
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nas, kas ieņem administratīvus amatus kādā bankā,
tiklab priekš īsa vai ilgtermiņakredita, vai savstarpē-
jāskredītiestādēs, kā pārvaldes vai padomes locekļi,
nevar ieņemt amatus citās naudas iestādēs, ne valsts,
ne privātās. Redzat, likums šis ir gan vecs, viņš jau
ir spēkā no 1883. gada, bet mūsu republikas likumi
viņu nav vēl atcēluši un katrā ziņā visas nevēlamās
parādības,kas saistītas ar, tā saukto, korupciju, mūsu
dzīvē paliek, jo šis likums ir ignorēts un ļaunās parā-
dības mūsu dzīvē turpinājās arvien uz priekšu. Es
teikšu, ka ne velti pie mums ir tā, ka viens otrs bankas
direktors, kas nostrādājis bankā vienu otru gadu, ie-
gūst jauuz mūsu labākām ielām un bulvāriem namus.
Un šādas parādības turpinājās arvienu. Tās katrā
ziņā nav pielaižamas un būtu novēršamas. Tāpēc šo
likumu, kas vēl ir spēkā, kreditdepartamentam ir jāiz-
ved dzīvē. Tālāk gribu teikt dažus vārdus par amatu
savienošanu, kurā slēpjas galvenā korupcijas ādere.
Es teikšu, ja mēs ņemsim — es neminēšu vārdus —,
mēs ņemsim mūsu valsts bankas padomes locekļus, tad
loti daudzi no tiem, es neteikšu ka visi, ir nodibinājuši
savas privatkases, kredītbiedrības vai akciju sabie-
drības banku veidā un ieņem ari tur tās vietas, kas
nesaietas ar mūsu saimnieciskiem labumiem un tautas
interesēm.

Runājot par mūsu finansu resora darbību, nevar
apstrīdēt ka valsts aparāts, valsts mechanisms var
darboties pareizi tikai tad, ja ir pareizi nostādītas mi-
nistriju satversmes. Pēdējās valdībai uzdots izstrā-
dāt jau kādu gadu atpakaļ. Daži resori to jau vei-
kuši, citi turpretim pie tā nav vēl nemaz stājušies un
pie tādiem jāpieskaita ari mūsu finansu resors. Šis
ir tāds trūkums, kas veicina to, par ko es jau iepriekš
runāju. Nepilnus pāris gadus atpakaļ augstā namā
tika dotsnorādījums, izstrādāt saimniecisko plānu, bet
šisplāns ir maz izmanāms tagadējāvalsts budžetā. Ja
mēs tuvāki apskatām budžeta realizēšanu, tad nav itin
nekur manāma kāda nopietna, cieta griba. Pārejot
tieši uz dažiem likumiem un citu mūsu problēmu atri-
sināšanu, jāsaka tā, ka te Klīves kungs pacēla atkal
vecu veco jautājumu par rudzu aplikšanu ar muitu.
Kad nodibinājās pastāvošā koalīcija, rudzu muita bija
viens no strīdus āboliem, bet še pie budžeta apsprie-
šanas zemnieku savienības frakcijas liders atkal pa-
strīpoja, ka vienīgā izeja pacelt lauksaimniecību, sti-
prināt ražotājus, ir ievest rudzu muitu. Runājot par
šo jautājumu no Vidzemes lauksaimnieku redzes stā-
vokļa, kur plaši attīstīta lopkopība, kur attīstīta pien-
saimniecība, kur nodibinātas kopmoderniecības, kur
jāpērk, tā sauktā, spēka barība, jāsaka, ka tur absolūti
visi zemnieki ir pret rudzu muitu, un, es teikšu, pat
75 7, no šiem lauku iedzīvotājiem ir noteikti pret rudzu
muitu. Ja tagad raugāmies uz šopašu rudzu muitu
no pilsētas strādnieku, no pilsētas iedzīvotāju redzes
stāvokļa, tad vēl mazāk pamata ir šai rudzu muitai,
jo līdz ar muitas ievešanu uz rudziem, celsies mai-
zes cena, kas ir un paliek pamats un līdz ar to pieaugs
visa mūsu dzīves dārdzība. Tādēļ absolūti nepieņe-
mams viedoklis ir tas, ka varētu būt runa par rudzu
muitu.

Apskatot budžetu, mēs redzam pabalstus dažā-
dām grupām un dažādām šķirām, izņemot vienu šķi-
ru. Te ir strādniekiem slimo kasu veidā pabalsti
3.420.000 latu, lauksaimniecībām — 805.000 latu, šai
suma agronomiskai palīdzībai 413.000 latu, bet ir vie-
na šķira, kura absolūti nekādu pabalstu nedabū, tā ir
mūsu diezgan plašā amatniecības šķira. Tiem šinī
budžetā nekādu pabalstu nav. Un teikšu vēl tālāk, ka
inteliģences, darba inteliģences aprindām te nav nekā.
Varbūt uz to teiks un norādīs uz kultūras fondu. Uz
to es atbildēšu, ka no kultūras fonda saņem tikai ne-
daudzi izredzētie, bet par normālu pabalstu to neva-
ram uzskatīt. Tādēļ plašai vidusšķirai atliek tikai

viens, vai nu iet Latvijas bankā, vai kādā privātā kasē,
kur plēš augstos procentus. Mūsu uzdevums ir, ja
lielrūpniecība pie mums nevar attīstīties, tad jāveicina
sīkie ražotāji, bet pie šādas kredītpolitikas nav apšau-
bāms, ka šie sīkie ražotāji pilnīgi nodoti -mūsu dažādo
kasu rīcībā. Tamdēļ ari mums rodas dažādi traucē-
jumi, sarežģījumi un bankroti, kas mūsu saimniecisko
dzīvi tikai satricina.

Runājot par pabalstiem, man jāapstājas vispirms
pie baznīcu pabalstiem. Mūsu viedoklis šinī jautāju-
mā ir tāds, ka ja baznīcām ari pabalsti ir vajadzīgi,
tad saimnieciskā dzīvē, ko baznīcas ved, tām jārīko-
jas citādi, nekā tās tagad to dara. Ja mēs apskatā-
mies tagad baznīcu dzīves noorganizēšanā, tad se-
višķi uz laukiem baznīcu draudžu vadītāji uzliek ļoti
augstus nodokļus. Ja budžets dod pabalstus baznī-
cām, tad nodokļiem ir jābūt mazākiem. Bet ko mēs
redzam? Nodokļi katru dienu tiek skrūvēti uz augšu.
Tādēļ var būt divas izejas no šī stāvokļa: ja ir augsti
nodokļi, tad nevar budžetā izsniegt baznīcām līdze-
kļus pabalsta veidā, vai ari otrādi. Mūsu draudzes
noiet dažreiz pat pie tāda absurda, — jakāds grēci-
nieks uz nāves gultas nožēlojis savus darbus, tad vēl
liedz viņam šīs draudzes kapos kapu vietu. Tas reli-
ģisko sajūtu nevis stiprina, bet grauj. Tādēļ, runājot
pie budžeta, būtu nopietns brīdinājums tiem, kas šo
iestādi vada, lai to ņem vērā.

Runājot par minoritāte lietām, man jāaizrāda, ka
minoritāte sabiedrībā un presē izteikts, ka mēs esot
lielākie minoritāte pretinieki. Dažās vietās pat saka,
ka mēs esot minoritatu „ēdēji". Man jāsaka,ka tas ir
dziļš pārpratums un tās lietas tā nav. Minoritātes ir
jāšķiro grupās; viena daļa ir saistīta pie mūsu zemes
mātes, nav nekad skatījušās uz citu pusi, godīgi strā-
dājusi savu darbu un šī daļa būs mums vienmēr uzti-
cīga. Bet otra daļa skatās uz Latviju tā: iztaisa la-
bas šeftes un pēc tam, ja neiet, tad aiziet uz citurieni.
Tas ir tāds parazītisms, kurš izmanto zināmus ap-
stākļus un pēc tam meklē citur tēviju. To, kas mino-
ritātēm nākas, neliedzam, bet viņas nedrīkst prasīt
pārāk daudz, sevišķi tā grupa,kura skatās uz Latviju
kā uz pārejošu parādību. Kad paskatās budžetā, tad
liela daļa minoritatu, kuras skatās uz Latviju kā pār-
ejošu parādību, dabūjušas piešķirtas lielas sumas.
Varbūt viens otrs man neticēs, bet es domāju,ka par
deputāta Ringolda Kalninga kunga objektivitāti ne-
viens nešaubīsies. Ja paņemam „Jaunāko Ziņu" sest-
dienas numuru, tur ir saruna, kur viņš saka burtiski
tā. Šī saruna nav atsaukta līdz šim: „3. lasījuma bei-
gās notika tas,ko lietišķība vairs nevar attaisnot, pro-
ti, partijas un grupas, visvairāk sveštautieši, nāca ar
savām speciālām prasībām. Tās apzīmējamas par
pārspīlētām un nedibinātām. Bet ļoti saprotamu ap-
stākļu dēļ prasības neatraidīja un budžets pacēlās
tuvu pie 170.000.000 latu." Šinī pašā gadījumā man
jāatzīmē, ka valdība bij iesniegusi budžetu par
160.000.000 latu, bet izdarītais palielinājumsir ievēro-

jamiliels un nereāls. Piemēram,pielikts mežuresoram,
kur nav paredzami ienākumi. Tāpat ienākumi no mui-
tas pielikti klāt, kuri nerealizējas un spirta monopols—
p_ar parejo, varbūt, varēta šaubīties. Ņemot vērā to,
jāsaka,kašis budžets ir stipri pārspīlēts. Analizējot
budžetu pec 3. lasījuma, redzam, ka budžets audzis
par ta saucamām dažādo pabalstu sumām, kuras kop-
skaita ir 18.000.000 latu. Šis pabalsts nav vienmēr
nelietderīgs, bet viena daļa ap 2.000.000 latu, ir neliet-
derīga. Tie ir katrā ziņā tikai savādas taktikas pa-
ņēmieni, lai priekš sevis kaut ko izsistu. Tā rīkoties,
man šķiet, ir aplami, ir pretēji mūsu valsts interesēm.
Pāreju uz citu budžeta izdevumu posteni, par kuru
mums notiek strīdi, t. i. ierēdņu algām. Daudzas
frakcijas ir apradījušas, ka mūsu ierēdņu algas nav
vajadzīgs paaugstināt, bet pazemināt. Man, paintere-
sējoties statistika, apsverot tagadējo darba algu stā-
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rokli uz laukiem, janak ar sekošiem skaitļiem. Pie-
mēram vienkāršai kalponei-laukstrādniecei uz lau-
kiem pie brīva dzīvokļa, apsildīšanas, apgaismošanas
maksa 2300 līdz 2600 rubļu mēnesī, puišiem 3200—
3600 rubļu mēnesī. Ja. mes tagad skatāmies,,cik dabū
valsts darbinieku zemākas kategorijas, tad jāsaka, ka
daudz labāk atmaksājas iet uz laukiem un strādāt tur,
neka sedet pie tā darba, kas prasa zināmu kvalifikā-
ciju, zināmu skolas izglītību.bet šo valsts darbinieku
stāvokļa uzlabošanai budžetā līdz šim vēl nekas nav
paredzēts, tās atrodas tikai, tā sakot, labās cerībās.
Runājot par ierēdņu skaitu,, ari vienmēr uzsver, ka
ierēdņu skaits samazināms. Negribu to apstrīdēt,
bet tad jāievēro,kakatru reizi valdību radot, nedrīkst
rīkoties ta, ka ierēdņu skaitu vairo. Tagad pat ir
apriņķu likvidācijas komisijas, viņas strādā, bet ar
to likvidēšanu neveicas, laikam tāpēc, ka par daudz
likvidatoru; un vēl tagad valdība tur pieliek pilnīgi
nevajadzīgi vienu otru locekli klāt. (Starpsauciens.)
Četrus uz reizi, kā te saka. Mēs ari tagad, kad sa-
stādījās koalīcija, cēlām iebildumus un teicām, ka
nav vajadzīgs vairot mūsu zemkopības ministrijā un
citās_ ministrijās ministru biedru skaitu. Ir pat zi-
nāma mēra stipri jocīgi, ka šādiem-augstiem ierēd-
ņiem meklē darbu un noliek galdiņu, aktis novietot
tur, kur darba apstākļi un lietderība tā neprasa. Tas
katra ziņā ir tāds fakts, kas rada visā sabiedrībā un
sevišķi pie tiem, kas darbus apkārt dara, zināmu sa-
rūgtinājumu. Pa to ceļu nekad nevar iet un tādiem
posteņiem līdzekļi ari nevar tikt pieņemti.

Katru reizi, kad runā par dažādām kultūras ie-
stādēm, arvienu atduras uz jautājumupar teātriem.
Mums ar likumu ir paredzēts sevišķs institūts, kas
finansē dažādus kulturelus pasākumus. Šis institūts
ir kultūras fonds. Tomēr viņš, ja paskatāmies liku-
mā, nedabū tos līdzekļus, kādus likums viņam no-
saka. Iztrūkums ir apmēram 500.000 latu. Turpre-
tim, kad apspriež dažādus budžetus teātriem, tad
viņus visus liek budžetā. Man šķiet, lai neradītu da-
žādu kaulēšanos un lai darbs būtu plānveidīgs un
pareizs, lietderīgāki būtu dot kultūras fondam to, kas
viņam pienākas, bet līdz ar to, lai teātriem sumas bu-
džetā nebūtu un tie pilnīgi iztiktu bez tā. Tad lieta
būs pareizāki nostādīta un noorganizēta.

Ja skatām cauri pilsētu saimniecību pašvaldības
darbu, tad uzduramies uz ikdienišķiem apstākļiem,
kuri rāda, ka līdzšinējā likumdošana ir ļoti mazā mē-
rā ievērojusi pilsētnieku zināmas šķiras intereses.
Ņemat vienkārši praktiskus likumus. Izved zemes
reformu. Pilsēta iedala gruntsgabalus. Cilvēkam,
kas dabūjis šozemi, jādomāpar to, lai celtu savu māju.
Bet te, es teikšu, izņēmuma stāvoklī atrodas dažādas
amatniecības, amatnieku saimniecības bieži apdzīvo-
tās vietās. Vai viņas var dabūt uz tādiem pat notei-
kumiem būvmateriālus un dažādus koka materiālus,
kā lauku iedzīvotāji? Jāsaka,ka nē, jo> likums ir rak-
stīts tā, ka var dabūt tikai tie, kas pieder pie paga-
stiem. Turpretim uz pilsētām, miestiem un bieži ap-
dzīvotām vietām, kāduLatvijā ir 60, šis likums neat-
tiecas. Jāsaka, ka sevišķi grūtos apstākļos būvma-
teriāla ziņā atrodas bieži apdzīvoto vietu dažādi
amatnieki un zemes ieguvēji. Tie starp citu no Rem-
bates sabiedrības ir iesūtīts vesels ierosinājums, ku-
rā norādīts, ka būvmateriālus viņi nedabū. Viņiem
ir tikai divas izejas: vai nu iet un pirkt no koktir-
gotājiem, vai ari iet un nosolīt meža gabalu, par tak-
ses cenu nemaz nerunājot Turpretim viņiem ir
uzliktas visas klaušas, kas pagastos pastāv, tāpat
piemēroti
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visi nodokļi, tomēr atvieglojumus viņi ne-

redz. Mūsu saimnieciskās dzīves attīstības labā mū-
su likumi šinī ziņā neapšaubāmi jākoriģē. Pro-
tams, tas ir nākotnes jautājumsun zināmā mērā tas
atsauksies ari uz budžetu. Loti interesanti būtu at-

(Krājumā Saeimas Slenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

zīmēt vēl vienu piemēru no Rūjienas. Koriģējot ad-
ministrativās robežas, iznācis tā, ka veco Nikolaja
zaldātu kolonija sadalīta 2_ daļās. Tā daļa, kas pie-
der pie pagasta, dabūja būvkokus pa takses cenām,
vai uz zināmiem atvieglojumiem, turpretim tā daļa,
kas pieder pie pilsētas — un tā ir krietni liela —
saka, ka viņiem atliek tikai iet pie tirgotājiem un
pirkt kokus par ļoti dārgu naudu. Protams, viņu
saimniecības sāk panīkt.

Runājot vēl par mūsu valūtas stiprināšanu, ne-
apšaubāmi jautājums ir tāds, ka jārūpējas par mūsu
kūrortu, par Rīgas jūrmalas un Kemeru izkopšanu,
lai pievilktu vairāk ārzemju viesu. Šinī virzienā ari
daudz jāstrādā. Budžetā šim nolūkam šis tas pare-
dzēts, tomēr tas ir samērā maz.

Piegriežoties sociālai likumdošanai, jāsaka, ka
sociālā likumdošanā vienā otrā jautājumā neapšau-
bāmi esam aizgājuši par tālu. Minēšu tikai — un
šinī ziņā ļoti labi esam sapratušies, pārrunājot šo
jautājumu ar Morica kungu — mūsu pašu pensiju li-
kumu. Pēc pensiju nolikuma iznāk, ka pensijas sa-
ņem tādas personas, kuras nostrādājušas Latvijas
iestādēs tikai 5 gadus, lai viņas agrāk būtu strādāju-
šas vai kur. Vēl vairāk, daudzi no šiem pensionā-
riem — neminēšu gadījumus, negribēdams pāriet per-
sonībās —, ir ļoti ienesīgu veikalu vadītāji, dažādu
kantoru turētāji, ļoti lielu īpašumu turētāji, bet saņem
18—20.000 rubļu pensijas mēnesī. (£? Morics no vie-
tas: „Bet tas nav Saeimas likums!") Tas nav Saei-
mas likums, tas ir ministru kabineta izdots nolikums
un eš ceru, ka Saeima to grozīs. Mēs nevaram no-
stāties tā, ka tam, kam ir, — vēl dod. Bet te es teik-
šu vēl vairāk, piemēram, attiecībā uz slimo kasēm
pastāv dažādas domstarpības. Slimo kases jautā-
jumā ir strīdi: vieni saka, ka slimo kases nekam
neder, otri turpretim saka, ka tur ir tā labākā ārstē-
šanas. Vieni saka, ka tie līdzekļi, kas tiek doti slimo
kasēm, ir vismaz pietiekošļ,bet otri saka,ka slimo ka-
sēm līdzekļu ir par daudz.Ārstēšanas ziņā man jāsaka,
ka tie, kuri tur ārstējās, izsakās, ka atliek vēl daudz
ko vēlēties._ Tā tad ja jau reiz .ir tik bagātīgi līdze-
kļi, tad ārstēšanas ziņā būtu nepieciešami izvest lie-
lu
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reformu un visa šī ārstēšana ir jāizved tādā vei-

dā, lai tā būta labāk nostādīta, lai visi tie, kas ari tur
dod savu daļu līdzekļus, lai tie būtu vairāk apmieri-
nāti. Slimo kases ļoti daudz dara speciāli mūsu
bērnu, mūsu jaunatnes veselības uzkopšanā, ber. vi-
ņas varētu vēl vairāk darīt. Priekš tam viņām lī-
dzekļi ir.

Beidzot budžeta runas, aizvien prasa, ka frak-
cija balsos un tagad dodot atbildi uz to, man ir ne-
pieciešami slēdzieni un motivi. Tie būtu sekošie:
ārējā politikā, kā jau šeit Nonāca kungs aizrādīja,
mums nav noteikta ārlietu resora vadītāja, par no-
žēlošanu, no tā brīža, kad tik ļoti cienījamais un sla-
venais mūsu sabiedriskais darbinieks Meierovica
kungs atstāja savu posteni. Tagad ari noteikta ār-
lietu resora vadītāja nav. Un šis postenis ir brīvs.
Ja_ nu mēs vērojam, kas notiek ārējā politikā, tad
mēs redzam, ka tur notiek savādas parādības. Mēs
redzam, ka _ viena otra valsts, kas ietilpst Baltijas
valstu saimē, ved separātas sarunas par neuzbruk-
šanas un neitralitātes līgumiem. Ja mūsu ārlietu
vadība šo momentu neņem pietiekoši vērā, tad tā ir
ļoti liela kļūda, kas vēlāk var ļoti slikti atsaukties
uz mušu valsts dzīvi. Es domāju, ka pa daļai, šīs pa-
rādības izskaidrojamas ar mūsu ārlietu resora īsta
vadītajā trūkumu.

Tālāk vēl jautājumspar to, kāds stāvoklis ir ta-
gadēja koalīcijā. Tagadējaiskoalīcijas galvenās par-
tijas liders (starpsaucieni) Klīves kungs kritizēja fi
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nansu resoru. Es saprotu,ka viņš uzstājās pret līdz-
šinējo resora vadītāju Blumberga kungu. Vēl tālāk
es izmanīju viņa runā un visa Saeima ari to uztvēra
— disonanses lauksaimniecības pabalstu noorganizē-
šanā. Klīves kungs aizstāvēja lauksaimniecības ka-
meras, turpretim citi darbinieki no zemnieku savie-
nības biedriem noteikti aizstāv cemtralbiedrības. Te
redzama zināma principu neskaidrība un šķiet, ka
tasjieeina par to>, ka valdošā koalīcijas frakcijā ir
zināma domu neskaidrība, vismaz disonanses vienā
jautājumā pret līdzšinējo finansu lietu vadītāju un
par nākamo lauksaimniecības pabalstīšanas noorga-
nizēšanu. Vēl tālāk,, ja mēs paraugāmies mūsu dažā-
dos preses orgānos, tur ir teikts, ka centra pilsonī-
bas pārstāvji nevarot nekur aiziet, viņiem esot, kā
tur teikts, zināmas intereses pie budžeta „aste vi-
ņiem iesieta" budžetā. Tas ir zināms izaicinājums
un liekas,ka visi tie, kas ir par plašas pilsonības vien-
prātību un pilsonisko sadarbību, tā nevarētu uzstā-
ties. Jāliecina, ka mēs koalīcijā neesam ieinteresēti
nekādos pabalstos un mēs tādus neprasām, bet gan
prasām līdz ar to, ka pret mums izturētos ar zināmu
cienību un mēs arvienu stāvēsim par zināmu principu
skaidrību. Vēl vairāk teikšu, ka te kļūdās tie, kuri
domā. ka viens vai otrs centra deputāts tā saistāms
piekoalīcijas, ka viņam vai viņa grupai piešķirtu zi-
nāmu vietu vai amatu koalīcijā. Tas uz viskategori-
skāko mums noraidāms. Ja mēs skatāmies, kādā stā-
voklī atrodas līdzšinējākoalīcija tad redzam,ka ārlietu
ministra mums nav, satiksmes ministra nav, zemko-
pības ministra nav. Tagad ļoti apšaubāma ir līdzši-
nējā finansu ministra Blumberga kunga pozīcija, jo
skaidrs bija, ka Klīves kungs uzstājās pret viņu un
katram jūtīgam politiķim, neapšaubāmi, sevišķi mi-
nistrim, kas ieņem tik redzamu vietu, ir jādod vai
nu savs gandarījums, vai ari kāds cits slēdziens jā-
taisa. Tā tad mēs redzam, ka trīs, droši trīs un pus
resori nav aplikti ar vajadzīgiem vadītājiem.
Vai tā ir tikai pēdējo dienu parādība? At-
bilde ir tāda, ka šī parādība velkas jauno 14. aprīļa.
Tad centra ministri iesniedza demisiju. Tagadējā
koalīcija, pareizāki, koalīcijas vadītāji, neskatoties uz
mušu frakcijas diezgan miermīlīgo izturēšanos, nav
atradušipar vajadzīgu atrisināt šo jautājumu līdz šai
dienai, arvienu ir vilkuši garumā, cerēdami uz kaut
ko. Vai tādos apstākļos var balsot par pāreju uz
atsevišķiem pantiem vai nē? Lai atrisinātu drīzāk
valdības jautājumu, lai šo darbu drīzāk sekmētu, tad
par pāreju uz pantu lasīšanu mēs nebalsosim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ringoldam Kalningami.

Ringolds Kalnings (nacionālā apvienība): Li-
kumdevēji! Te vairākkārt budžeta debatēs tika
minēta Latvijas banka. Tas ir itin saprotami, tāpēc,
ka neviens no mums neliegs, ka Latvijas banka ir
viens no svarīgākiem faktoriem mūsu saimnieciskā
dzīvē. Es pat gribētu iet tik tālu, ka teiktu, ka po-
litiski patstāvīga Latvija gandrīz nav iedomājama
bez neatkarīgas Latvijas bankas. Valsts un banka
irtik cieši saistītas, ka viņas stāv un krīt kopā. Tā-
pēc mušu pienākums ir savu banku sargāt un ne-
nākt ar kredita prasībām, kādas viņai nebūtu pa
spēkam. Nav nekur tādas iestādes, kurai ir neap-
robežoti līdzekļi un tādi ari nepieder mūsu Latvijas
bankai. Jus_ ļoti labi zināt, kā Latvijas banka tika
dibināta. Tā dibinājās ar valsts līdzekļiem. Latvi-
jas banka nav akciju banka

^
Bez_ valsts līdzekļiem

citu līdzekļu tur nav. Savā laikā Latvijas bankai
tika atvēlēti tikai 10.000.000 latu. Pats par sevi sa-
protams, ka ar 10.000.000 latu nevar to milzīgo dar-
bu veikt un turpināt veikt, kādu Latvijas banka veic.
Latvijas bankas iespaids dibinājās uz tiem budžeta

atlikumiem, kādi 3 gadus no vietas iekrājušies un
kuri pēc likuma nododami Latvijas bankai. Tādā
veida Latvijas bankai iespējams apmierināt ar kre-
ditu lauksaimniecību, rūpniecību un tirdzniecību
120.000.000 latu apmērā. Tagad mums ir bažas, ka
pec šī labvēlīgā perioda, kas deva Latvijas bankai
attīstību, iestāsies nelabvēlīgs periods. Mēs re-
dzam, ka šī gada budžets ir sastādīts ar deficītu.
Ienākumi, kādi pēc budžeta paredzēti, nav visi ienā-
kuši. Turpretim paredzams, ka visi izdevumi būs
jāizdod, tāpēc ka atsevišķie resori teiks: „budžets
ir likums, mums zināmas sumas ir paredzētas un
lūdzu finansu ministri mums šīs sumas dot." Paš-
laik jaumēs atrodamies tādā stāvoklī, ka finansu mi-
nistrija nevar šīs_sumas dot, ja viņa negrib ķerties
pie valsts rezervēm. Pie valsts rezervēm finansu
ministrijai nav nemaz tik. viegli ķerties, tamdēļ ka
pie tam var ķerties klāt tikai tad, ja ir atsevišķs li-
kums. Nākošā gada budžets ir ticis sastādīts un iz-
labots no budžeta komisijas, es gribētu teikt, no sā-
kuma ļoti nopietnā veidā, un es ar tā apspriešanas
gaitu biju ļoti apmierināts. Kad mēs stājāmies pie
3. lasījuma, tas tika izbalansēts ar sumu 160.000.000
latu apmērā, ar tik lielu sumu, kā valdība bija atra-
dusi par vajadzīgu. Valdība sastāda budžetu sa-
skaņā ar finansu ministrijas ziņām, un finansu mini-
strijas uzdevums ir gādāt, lai tās sumas ienāk. Bet
ko mēs redzējām budžeta komisijas beidzamā sēdē?
Budžeta komisijas beidzamā sēdē tika, tā sakot, lie-
la dalīšana taisīta. Visas organizācijas un dažādas
politiskās grupas stājās roku rokā un man bija tāds
iespaids, ka tas rezultāts bija tāds: ja jūs balsosat
par mūsu sumu, mēs balsosim par jūsu sumām. Un
rezultāts bija tas, ka budžetu palielināja par 5.000.000
latu. _ Kur nu ņemt šos 5.000.000 latu? Tā kā ir pa-
redzēts, ka budžets jāstāda priekšā Saeimā saba-
lansēts, tad nu nolēma: „mēs iztrūkstošo uzliksim
uz muitām, kā ari no mežiem ņemsim lielākus ienā-
kumus." Bet, kungi, apdomājat taču, ja tādu ienā-
kumu nebūs, tad būs liels pārsteigums un būs ļoti
neērts stāvoklis. Man pat teica, ka starp Saeimas
locekļiem ir daži, kas grib nākt pie budžeta apsprie-
šanas Saeimas plenārsēdēs ar priekšlikumu vienu
otru sumu pavairot, tāpēc ka tas mērķis būtu ļoti
labs un pabalstāms. Es negribu izteikties pret vienu
otru mērķi, bet es gribu teikt, ka Saeima kā tāda
nav ta iestāde, kura to budžeta, kas jau izgājis cauri
vienai iestādei, vēl varētu palielināt. Citādi tas bu-
džets būtu fiktivs. Budžetā jau ir pieņemts maksi-
mums no visiem ienākumiem. Es personīgi šaubos,
vai muitas dos paredzētos ienākumus. Es esmu
drošs, ka mežu departaments, mūsu valsts meži ne-
dos tos ienākumus, kādi ir paredzēti. Kas attiecas
uz spirta monopolu, tad jāšaubās, vai paredzētie ie-
nākumi attaisnosies. Varbūt, tas stāvoklis labotos,
ja Saeima grozītu žūpības apkarošanas likumu at-
tiecība uz alu un mūsu pašu zemē izgatavotiem
augļu vīniem.

Bez Latvijas bankas mums pastāv 3 dažādas
banku grupas. Ir ta saucamās akciju bankas, tad
savstarpējas kredītbiedrības un tad tā saucamās
lauku kooperatīvas kredītbiedrības. Protams, vis-
stiprākā ir Latvijas bankaIzgājušā gadā_ akciju
bankas mums bija kopskaita 26 un viņas strādāja ar
kapitālu, kas pārsniedz 20.000.000 latu uz 1. janvāri
izgājušā gadā un pārsniedza 22.000.000 latu uz 1.
oktobri izgājušā gadā. Bez tam viņām bija depozīti
uz pirmo janvāri pāri par 28.000.000 latu un oktobrī
pāri par 32.000.000 latu. Bez tarn viņām tika atļauti
līdzekļi no Latvijas bankas, kādi bija pāri par
7.000.000 latu, rediskonta veidā un pāri par 3.000.000
latu avansa veida uz 1925. gada janvāra mēnesi un
gandrīz 11.500.000 latu rediskonta veidā un pāri par
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3.000.000 latu avansa veidā uz 1. oktobri. Tādēļ ari
viņam bija iespējams diskonta ceļā iepludināt mūsu
tautsaimniecība pāri par 28.000.000 latu uz 1. janvāri
un tuvu pie 30.000.000 latu uz 1. oktobri.

Otra banku grupa, kādas strādā Latvijā, ir sav-
starpējas kredītbiedrības. Tādu bija. uz 1. janvāri
pagājuša gada 25, uz 1. oktobri — 35. Kapitālu vi-
ņam bija stipri maz — 1.300.000 latu un depozītu
pāri par 5.000.00O uz 1. janvāri. Uz 1. oktobri ka-
pitāls' bija 1.800.000 latu un depozīti tikai 7.000.000
latu. Bez tam nak Latvijas bankas rediskonts uz 1.
janvāri pāri par 5.000.000 latu un 1. oktobrī 5.800.000
latu. Bez tam uz 1. janvāri avansa veidā 1.700.000
latu, bet uz 1. oktobri 2.200.000 latu. Šīs kredīt-
biedrības diskonta veida ir devušas savai klientūrai
uz 1. janvāri apmēram 10.000.000 latu un uz oktobri
13.000.000.latu.

Talak nak lauku kreditkooperativi. Uz 1. jan-
vāri to bij 425, bet uz 1. oktobri 429, tā tad zināms
pieaugums. Neskatoties uz to, ka šo kreditkoope-
rativu skaits nav daudz pavairojies, kapitāli viņiem
ir stipri palielinājušies. Uz 1. janvāri šajos kredit-
kooperativos bij vairāk par 3.000.000 latu, bet ok-
tobrī pāri par 4.000.000 latu. Bez tam depozitā bij
segti 8.000.000 latu janvārī, un pāri par 11.000.000
latu oktobrī._ Latvijas banka ir nākusi viņiem pa-
līga, diskontējot viņiem janvārī pāri par 11.000.000
latu, oktobrī pāri par 15.000.000 latu, bez tam dodot
viņiem avansa veida 11.000.000 lata uz 1. janvāri
un 11.800.000 uz 1. oktobri. Šīs mazās kredītbie-
drības, lauku kreditkooperativi, pabalstījuši no sa-
vas puses mūsu tautsaimniecību, diskontējot un aiz-
dodot kopā par 31.000.000 latu uz janvāri un par ap-
mēram 40.000.000 latu uz oktobri.

No kurienes ņemta šī nauda? Šīnauda ir ņemta
no mūsu pašu zemes, kas cēlušās caur pagājušo ga-
du budžeta atlikumu. Ja šī atlikuma nebūtu bijis,
tad nebūtu varējušas strādāt tik plaši ne Latvijas
banka, ne ari caur Latvijas banku lauku kreditkoo-
perativi, savstarpējās kredītbiedrības un mūsu da-
žādās akciju sabiedrības. Latvijas bankai ir pavi-
sam 22 nodaļas. Viņas attīstība redzama no seko-
šiem skaitļiem. 1923. gada 1. janvārī Latvijas ban-
kā bij kreditbalansa valūtā 32.000.000 latu, 1923.
gada 1. jūlijā — 51.000.000 latu, 1924. gada 1. jan-
vārī — 50.000.000 latu, 1924. gada 1. jūlijā —
45.000.000 latu, 1925. gada 1. janvārī — 47.000.000
latu, 1925. gada 1. jūlijā— 31.000.000 latu, 1925. ga-
da 1. decembrī — 29.000.000 latu un šī gada 1. jan-
vārī — 31.000.OQO latu. Jūs, kungi, atcerēsaties, ka
savā laikā tika runāts par to, ka Latvijas bankas va-
lūtas krājumi gājuši stipri mazumā. Tas fakts ir
noticis pusotra gada laikā, kad kopsumā valūtas un
zelta krājumi stipri samazinājušies. Zelts Latvijas
bankā uz 1923. gada 1. janvāribija par 138.000 latu;
uz 1923. gada 1. jūliju — 2.600.000 latu; uz 1924. ga-
da 1. janvāri bija 2.900.000 latu; uz 1924. gada 1.
jūliju — 6.200.000 latu, tad uz 1925. gada 1. janvāri
— 8.800.000 latu un uz 1. jūliju 8.700.000 latu; gada
beigas bija 8.830.000 latu. Ja mes šos abus posteņus
saskaitām kopā, tad redzam, ka Latvijas bankai bija
pāri par 39.000.000 latu. Tagad mēs katru nedēļu
publicējam Latvijas bankas pārskatu, zem Latvijas
bankas padomes priekšsēdētāja paraksta, kur ir
teikts, ka Latvijas banka izlaidusi tik un tik daudz
banknotes, kuras ir nodrošinātas ar tik un tik daudz
zelta, ka Latvijas bankai ir tik un tik daudz valūtas
krājumu, kas noguldīti drošās ārzemes bankās dro-
šās valūtās,, kā dolāros un mārciņās. Ja nu piemē-
rām nāktu priekšā tāds gadījums — kas, protams,
nav iespējams — ka vienā jaukā dienā Latvijas ban-
kai tiktu prezentētas visas viņas izlaistās banknotes
apmaiņai pret zeltu vai valūtu tad Latvijas banka

\

būtu spējīga visu šo prasību izpildīt Turpretim pa-
pīra nauda, kas izlaista no valsts, nav nodrošināta
likvidā veida, bet ar vispārīgu teikumu: „ar visiem
valsts līdzekļiem". Kā ir ar tiem valsts līdzekļiem,
tas jau mums ir zināms;__ tie nav likvidi un tāpēc
valsts ir jābrīdina no savām tiesībām uz jaunu nau-
das izlaidumu, jābrīdina no jaunas naudas drukāša-
nas. Līdz šim mes nevarētu sūdzēties, jo mūsu nau-
das drukāšanas mašina nav strādājusi pārmērīgi.
Es no šis vietas varu apliecināt, ka mūsu valūta paš-
reiz ir itin stabila, tādā veidā tā ari tiks uzturēta,
protams, ja Saeima piegriezīs vajadzīgo nopietnību
budžeta jautājumiem un ja Saeima neliksies aizrau-
ties un nepalielinās budžeta sumas, kādas ir tikušas
liktas priekšā. Pie budžeta gribu vēl īsos vārdos
aizrādīt uz sekošo apstākli. Kādus divus gadus at-
pakaļ Polija bij _ ļoti grūtā stāvoklī. Šis grūtais
saimnieciskais stāvoklis nav vēl mitējies. Jūs visi
zināt, kā citas valstis skatās uz tādu valsti, kuras
ekonomiskais stāvoklis nav labvēlīgs, kur valūta
svārstās un iet uz leju. Lai tai lietai līdzēta un ap-
spriestu jautājumus, kas attiecas uz šo nopietno lie-
tu, Polija sasauca visu bijušo finansu ministru ap-
spriedi. Viņi sastādīja veselu rindu tēzes, ar kurām
izskaidroja, kas bija noticies, un no tām taisīja slē-
dzienu ari par to, kas netiksies. Ari šinīs tēzēs
starp citu ir parādījies' tas, ka Polijas likumdevēji
ir ļāvušies aizrauties ar to, ka gribējuši pārāk strauji
visas savas zemes vajadzības apmierināt, un tāpēc
ka sekas tam bijis inflācija un nepareizi sastādīti bu-
džeti. Viens tāds trūkums ir ari pie mūsu budžeta,
t. i. ka mēs ķeramies klāt pie tā saucamiem kapitā-
liem ieguldījumiem un pārliekām lielas sumas tām
atveļam. Šiekapitālie ieguldījumi tiek segti ar kār-
tējiem ieņemumiem,_ lai_ gan viņiem_ piemīt kreditē-
šanas raksturs no ārkārtējiem ieņēmumiem. Tādi
kapitāli ieguldījumi mums ir zemes banka un hipo-
tekubanka

^
Viņam_ mēs dodam vairākus miljonus,

lai tas varētu strādāt Es vairāk reizes esmu aiz-
rādījis, ka tas nav nekādas kredītiestādes, jo kre-
dīta jēdziens pie viņām nav atrodams. Tās ir nau-
das izdalīšanas iestādes, kādas ir no valsts speciāli
dibinātas; viena — pilsētnieku un miestu iedzīvo-
tāju vajadzībām, otra lauksaimnieku vajadzībām. Ar
ķīlu zīmēm vien šīs bankas nav spējīgas strādāt. Ne
lauku iedzīvotājs, ne pilsētnieks neko nevar iesākt
ar šīm ķīlu zīmēm, jo nekur nav' atrodams viņām
tirgus. Tapec jāizsniedz pret viņām naudu. To
naudu bankas nevar grābt no debesīm, bet tā top
atvēlēta ik gadus no budžeta. Tās ir stipri lielas
sumas, kādas mes palīdzam maksāt caur ti>, ka no
mums tiek ņemti tiešie un netiešie nodokļi. Bet nu
jūs būsat ar mani vienās domās, ka tas nav pareizi,
ka nākošo paaudžu vajadzības tiek segtas ar tekošo
gadu ieņemumiem._ Tas ir viens trūkums, tas būtu
novēršams un novēršams dabiskā ceļā, t. i. būtu jā-
griežas hipotēku un zemes bankai pie tās receptes,
ko es visu laiku esmu ieteicis, t. i. dot savām ķīlu
zīmēm brīvu apgrozību. Ar mākslīgiem kursiem,
kādus noteic pie mums, nav līdzēts. Mēs zinām,
ka visietākā naudas iestāde Latvijā ir Latvijas ban-
ka. Un Latvijas banka pati pie saviem aizdevumiem
ņem lielākus procentus, nekā zemes banka un hi-
potēku banka. Caur to izskaidrojas, ka neviens
pilsonis, kam ir ietaupījumi, tos neieguldīs agrar-
bankas vai hipotēku bankas vērtspapīros, tādēļ ka
var dabutuz visdrošāko objektu, kuru var uzteikt
katra laika vai ari_ ar zināmiem termiņiem, daudz
vairāk procentus kā no ķīlu zīmēm. Tāpēc ķīlu zī-
mes atrodas pie mums apgrozībā tikai tik tālu, cik
viena vai otra uzņēmuma tas ir vajadzīgas zaloga
vai drošības deponejumiem u. t t Bet iekrājumus
— un tas ir tas īstais kredita avots, mazo krājēju

8*
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noguldījumi bankās hipotēku un agrarbankas ķīlu
zīmēs neiegulda.

Jūs, kungi, varbūt, esat dzirdējuši_šur un tur iz-
teiktas domas, ka Latvijas banka strada vienpusīgi,
ka viņa pabalsta pārāk daudz tirdzniecību, varbūt,
pa daļai rūpniecību, bet lauksaimniecībai nepiegriež
vajadzīgo vērību. Tas tā nav. No visam Latvijas
bankas izdotām sumām pāri par 46% izdoti lauk-
saimniecībai, apmērām 27% rūpniecībai un tikpat
daudz tirdzniecībai. Jums visiem ir zināms, ka
lauksaimniecībā, ja grib ar aizņemto naudu izdarīt
meliorācijas darbus, vai tegādāt darba rīkus, kas
amortizējas garākā periodā, nav līdzēts ar īstermiņa
aizdevumiem. Lauksaimniecībai vajaga ilgus ter-
miņus, lai tie līdzekļi,kas ielikti grāvju rakšana, me-
liorācijas darbos, vai augļu dārzu stādīšana, varētu
atgriezties. Tāpēc mēs esam tanīs domas, ka no
šīm sumām, kādas lauksaimniecībai izdotas un snie-
dzas pāri par 50.000.000 latu, ka te likviditāte nebūs
liela, apmērām uz 25%. Kas attiecas uz rūpniecību,
tad viņā likviditāte ir labāka nekā lauksaimniecībai.
Tomēr jāsaka, ka tā var tikt aprēķināta apmēram ar
50%. Kas attiecas uz tirdzniecību, tur likviditāte
vislabākā un katrā laikā var tikt likvidēti 75%. La-
tvijas bankas statūti paredz, ka viņai jānodarbojas
ar īstermiņa operācijām. Tāpēc visas tas prasības,
ar kādām pie Latvijas bankas griežas no dažādu
pilsētu puses ūdensvadu ierīkošanai, elektrisku spe-
ķa staciju ierīkošanai, ūdensspēka izmantošanai un
tamlīdzīgas, tās nav mūsu darba programa. Tikai
mēs esam bijuši ļoti souple, kā francuzissaka. Mes
esam lielā mērā nākuši palīgā šīm vajadzībām, kādas
mēs atzinuši un tām kreditus piešķīruši. Mes esam
bijuši mīkstāki, nekā tas bija vajadzīgs. Mēs esam
mīkstāki bijuši, nekā ja tai padomē vai valdē būtu
kaut kāds cits Latvijas labklājībā neieinteresēts ele-
ments, kas skatītos tikai no veiķaliskā redzes stā-
vokļa. Turpretim mēs, Latvijas bankas locekļi,
esam ari valstiski un gribējām just un redzēt Latvi-
jas zelšanu un uzplaukšanu. Ka mēs nevaram aiz-
rauties tādā mērā, kā vienam otram tas būtu vē-
lams, to jūs sapratīsat, jo ja mēs iesim pāri saviem
spēkiem, mēs palikdami vāji, padarīsim vājus ari
citus, un līdz ar to būs vāja ari mūsu valsts. Tas
ir mūsu svēts pienākums gādāt, lai Latvijas bankas
stabilitāte ne ar ko netiktu apdraudēta. Jūs redzat,
cik mēs esam uzmanīgi, ja es saku, ka Latvijas ban-
kai ir tiesībano savām emitētām banknotēm, ja to> suma
nepārsniedz 75.000.000 lata, tikai pusi turēt zeltā un va-
lūtā, bet otrai pusei pieņemt īstermiņa vekseļus. Ko
mēs darām? Mēs nodrošinām visu savu emisiju ar
100% zelta un ārzemju valūtas. Pāri par 75.000.000
līdz 100.000.000 latu mums ir tiesība nodrošinājumos
turēt 75% valūtā un zeltā un 25% vekseļos un tikai,
kas iet pāri par 100.000.000, priekš tam visam no-
drošinājumam vajaga būt pilnīgi stabilā valūtā un
zeltā. Bet jūs redzat, cik mēs jau esam uzmanīgi.

Es beigšu savu runu, lūgdams, lai Saeima ņem
vērā mūsu apstākļus, ka nevar aizrauties no vēlē-
jumiem, un palielināt budžeta sumas pāri šiem
165.000.000 latu. Tas būtu lāča pakalpojums, ko Sa-
eima mūsu zemei darītu, tāpēc ka pāri par
165.000.000 latu kārtēju un ārkārtēju ieņēmumu
mums nevar būt. Ja mums izdotos kādu aizņēmumu
taisīt, tad par to Saeima var lemt un piespriest to
bankām vai citām vajadzībām. Bet mūsu kārtējos
ieņēmumos, neizspiežot beidzamo sulu no mūsu
strādniekiem, ierēdņiem, tirgotājiem, transporta
darbiniekiem u. t t, pāri par 165.000.000 latu La-
tvija ar saviem 2.00O.000 iedzīvotājiem nevar atlī-
dzināt valstij.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Šī gada budžeta debates ir ņēmušas
daudz plašāku vērienu, nekā tas bijis visos iepriek-
šējos gados. Runātāji, kas līdz šim piedalījušies vis-
pārējās debatēs, aizskāruši ļoti daudz jautājumus,
kas stāv ciešā sakarā ar Latvijas saimniecisko un
politisko dzīvi, aizskāruši ari jautājumus,kuriem nav
tik ciešs sakars, un pat jautājumus, kuri gandrīz ne-
kādā sakarā ar mūsu saimniecisko dzīvi un budžetu
nestāv. Man jāmin Klīves kunga garā runa, kuras
uzdevums, šķiet, bija pierādīt 3 lietas: vispirms to,
ka pasaulē ir iestājies vispārējs miers, saim-
nieciskā dzīve attīstās un visu sociālistisko partiju
iedoma par kādas citas ražošanas iekārtas radīšanu
pasaulē ir iespējama, ka tie ir maldi. Otrkārt,
Klīves kungs bija licis sev to uzdevumu pierādīt, ka
zemniekiem Latvijā iet ļoti slikti,
varbūt, tik slikti, kā nekur citur. Un trešā lieta, ko
Klīves kungs centās pierādīt, bija tā, ka ņo visa tā
ļaunuma, kas patlaban Latvijā pastāv, mēs varam
atsvabināties tikai tad, ja mēs grozām mūsu
vēlēšanu likumu, ar citiem vārdiem, ja mēs
grozām šī augstā nama sastāvu. Ar ļoti plašu ci-
paru materiālu Klīves kungs pie šiem uzdevumiem
bija ķēries un, protams, aizskāra ļoti daudz citus
sīkākus jautājumus,par kuriem es šeit runāt negribu.

Arvien visu cīnītāju metode ir bijusi tā, ka lai
apkarotu pretinieku, lai padarītu viņu mazāk cīņas
spējīgu, tad pirmā kārtā jāapšauba, jānoniecina, ja
tas vien iespējams, tas ideāls, vai tas mērķis, pēc
kāda pretinieks cenšas. Ja tas ir izdarīts, tad pro-
tams ir daudz vieglāk viņu uzvarēt un sakaut. Man
jā_saka,ka Klīves kungs savas runas pirmā daļā, ru-
nājot par vispārējo saimniecisko attīstību ari šo me-
todi pielietoja. Viņš centās ironizēt par sociālistisko
iekārtu un pierādīt viņas neiespējamību. Klīves
kungs diezgan viegli piegāja pie šīs lietas. Viņš sa-
cīja, ka pasaulē nav vairs nekādu karu, bet ir iestā-
jiesvispārējs miers. Ari otrs nemiera elements bez-
darbnieki un līdz ar tiem dažādi streiki un visādi po-
litiski sarežģījumi gadu no gada esot gājuši mazumā.
Ražošanas process kā lauksaimniecībā, tā rūpnie-
cībā visā pasaulē pieaudzis, attīstījies, un tāpēc ne-
varot būt runa par to, ka kapitālistiskā iekārta būtu
apšaubāma, ka tai draudētu kaut kāda sašķobīša-
nās. Ari diskonta procents pazeminājies visās ma-
lās un kapitāls meklējot sev pielietošanu.

Ja mēs apstātos pie katra no šiem elementiem
atsevišķi, tad, vispirms, būtu jāsaka, ka laikam gan
mes nevarēsim runāt par to, ka pasaulē iestājies
miers — miers uz ilgāku laiku. Domāju,
ka ari pats runātājs pie šī ieskata nepieturēsies.
Mums aizmuguras ir ļoti daudzi sīki starptautiski sa-
režģījumi, kas katru acumirkli var uzliesmot par lie-
liem notikumiem. Mums aiz muguras ir tādas lie-
tas, ka pēdējā Tautu savienības konference, kur
viena maza valstiņa formālu iemeslu dēļ varēja iz-
jaukt tādu lielvalstu kā Anglijas un Francijas nolū-
kus ar Vāciju, ar Vācijas ievešanu Tautu savienībā.
Protama lieta, ka šī mazā valstiņa — Brazīlija ne-
rīkojās uz savu galvu, uz savu risku un ka tai aiz
muguras stāvēja' kādas lielvalstis, galvenā kārtā
Itālija, kas neļāva rīkoties tā, kā bij domāts. Ja mēs
gribēta apskatīt vispārējos starptautiskos apstākļus,
tad mēs varētu atrast milzīgi daudz tādu degošu
punktu, kuri katru brīdi var uzliesmot. Un tāpēc
mēs nevaram teikt, ka ir iestājies vispārējs miers,
kaut gan mēs visi pēc tā cenšamies. Ja patlaban
mums ir viens nomierināšanās periods,
tad tas izskaidrojams pavisam ar citiem iemesliem.
Pārdzīvotie kari un pārdzīvotās revolūcijas radīju-
šas cilvēku psicholoģijā tieksmi pēc atpūtas. Otrām
kārtām, milzīgā vērtību iznīcināšana, kas notikusi
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šinīs karos un revolūcijās, padarījusi tautas nabadzī-
gas. Tie ir elementi, kas prasa zināmu iespēju at-
jaunot cilvēkiem savus garīgos un morāliskos spē-
kus, atjaunotcilvekiem viņu ekonomiskās ražošanas
spējas. Tapec es domāju, ka, izejot no šiem ap-
stākļiem, ir pārak agri teikt, ka miers uz visiem lai-
kiem iestājies. Otrkārt, jāteic, ka nekad vēl ne-
viena sociālistiska, partija nav sludinājusi tādu ie-
skatu, ka ja attīstas_ ražošana, ja saimnieciskā dzīve
iet uz priekšu, ka tādā gadījumā nav iespējama so-
ciālistiska iekārta. Man šķiet, ka ari neviena pil-
soniska partija uz tāda viedokļa nav nostājušās.
'1aisni otrādi — sociālisms iespējams
tikai augsti attīstītā saimnieciskā
iekārta. Ta lieta visiem būs skaidra jau no mūsu
kaimiņu valsts, no Krievijas piemēriem. Ja Krievijā
tas nolūks, ko komunisti gribēja izvest, nodibināt
sociālistisku iekārtu, nav izdevies, tad tikai pateico-
ties tam, ka Krievijas saimnieciskā dzīve nebija tik
augsti attīstīta. Aiz šiem iemesliem nebija iespējams
izvest tos idealusar kuriem komunisti ķērās pie
Krievijas valsts pārvaldīšanas.

Tie pamati, kurus Klīves kungs lika savai runai,
apšaubīdams sociālisma iespējamību, ir absolūti ne-
dibināti. Galvenais, kas palika neievērots, kam ru-
nātājs pagāja garam, bij tas, ka pašos pamatos ne-
tiek novērstas tas sadursmes iespējamības, kādas
pastāv starp darbu un kapitālu. Šī ir pamattēze, ka
jo vairāk attīstās saimnieciskā dzīve, jo lielāks
pulks strādnieku nostājas darba pusē un jo mazāks
pulciņš uzņēmēju paliek kapitāla pusē, koncentrējot
visus kapitālus vienās rokās, banku rokās, jo šīs sa-
dursmes paliek dziļākas un plašākas. Kamēr ne-
būs novērsts tas, ka kapitāli koncen-
trēsies vienā pusē, bet darba spēks
otra, tikmēr nebūs novērstas šīs sa-
dursmes. Tāpēc tas Klīves kunga slēdziens, ka
visi konflikti starp darbu un kapitālu Izbeigušies, ka
veltīgi būtu visi strādnieku dzīves ideāli un centieni
pēc sociālistiskās iekārtas, nav ne uz kā pamatots.

Otrais jautājums par to, ka sociālisti savās
cīņās visasāki apkarotu lauksaim-
n i_ek u s, apkarotu zemkopjus, ari nav pamatots.
Khves kungs mums_ citēja profesora Baloža rakstus,
ka ari tas savā laikā nostājies uz tā viedokļa, ka jā-
aizstāvot zemkopību un jādodot iespēju lauksaimnie-
kiem vairāk ražot. Vajagot zemkopjiem garantēt
cietas cenas, lai tie varētu savu labību rudeņos iz-
devīgi pārdot un lai pavasaros, kad vajaga sēklas,
cenas netiktu saceltas. Valstij jānākot palīgā un jā-
sperot soļi šīs lietas regulēšanai.

Pret šo tēzi nav izteikušies sociālisti. Gluži
otrādi. Mēs esam vairākkārt aizrādījuši, ka Latvijā
pastāvošās valdībās gandrīz visās bez izņēmuma, ir
vai nu piedalījušies zemnieku priekšstāvji, vai tās sa-
stādījušās no zemnieku aprindām, bet neviena no
tam nav pietiekoši daudz soļu spērusi, lai minētās
lietas realizētu. Norādīts ticis savā laikā uz lom-
bardēšanas operācijām, uz to, ka valstij vajaga uz-
pirkt vietējo ražu, vajaga gādāt par to, lai vietējo
zemnieku intereses neciestu no nevajadzīgiem resoru
iepirkumiem ārzemēs, bet gandrīz līdz pašam beidza-
mam laikam nekas nav ticis darīts šinī laukā. Ja
gribētu citēt šeit profesora Baloža rakstus no pēdē-
jiem gadiem, ko viņš laidis apgrozībā, tad redzētam,
ar kādu lielu asumu viņš vēršas pret zemnieku va-
doņiem Latvijā, kuri, izņemot tikai runas par zem-
niecības aizstāvēšanu, neko nedara, lai zemnieku
stāvokli patiešām uzlabotu. Profesors Balodis aiz-
skāris vairākus jautājumus par to, ka vajaga atvērt
pašiem savas_ fabrikas, kas gatavotu lauksaimnie-
kiem vajadzīgas preces, kā mašinas, tā lauku darba
rīkus un mākslīgos mēslus, runāts par citāda veida

pašu speramiemsoļiem, par elevatoru vajadzību, par
labības lombardēšanu un t. t, bet nekas nav ticis da-
rīts. Pievedot veselu rindu šādu konkrētu gadījumu,
profesors Balodis beidzot nācis pie slēdziena, ka ne-
kas netiek darīts aiz tā vienkāršā iemesla, ka m ū s u
zemniecības priekšgalā atrodas d.au-
dzas personas, kuras nav ieinteresē-
tas lauksaimnieku stāvokļa uzlabo-
šanā, bet ir vairāk ieinteresētas vei-
k a,l n.i e c i sk ā s operācijās. Aiz šī vienkāršā
iemesla lietai neķeras pie saknes, bet paiet garām un
runā par citām lietām, novēršot visu uzmanību uz
vairāk blakus stāvošiem jautājumiem.

Jautājums, kas izsaucis ļoti asas sadursmes šeit
augstā namā un par kuru izteikušās ari ārpus šī aug-
šā nama daudz un dažādas aprindas, ir jautājums par
muitām. Mēs pārdzīvojām šeit sešu nedēļu ilgu
cīņu par muitas paaugstināšanu. Viens no galveniem
cīņas objektiem bij jautājums par muitas paaugstinā-
šanu uz labību. Valdība gribējapaaugstināt muitu no6
uz 9 santīmiem uz kilogramu, tā tad par 50%. Ja pār-
rēķinātu konkrēti uz pudu, tad redzētu, kādas sumas
tas -iztaisa un ko tas gadā prasītu no labības patē-
rētājiem, no pilsētas iedzīvotājiem. Ja muita nav
pacelta tādos apmēros, tad pateicoties tam, ka mēs
esam uzstājušies pret to. Muita ir gan paaugstināta
par 1 santimu uz kilogramu un to mēģina ataisnot
ar nepieciešamo graudu ražošanas pacelšanu.

Te jau no centra partijām Breikša kungs šo lie-
tu apgaismoja un uzstājās pret to. Viņš minēja ari
tās cīņas, kādas norisinājušās koalīcijas frakcijās.
Viņš norādīja ari uz to faktu, ka no visām lauku ra-
žotājām saimniecībām Vidzemē 75% ir pret šīm mui-
tām, jo atrod, ka labība ir vajadzīga priekš cita ka
— priekš lopkopības un piensaimniecības un tāpēc
nevar uzstāties par to. ka labība būtu dārga. Breik-
ša kungs neminēja, bet man jāaizrāda uz vienu citu
mūsu valsts sastāvdaļu, uz Latgali. Latgalē laikam
loti maz būs to sīko ražotāju, kuriem būs lielāki la-
bības atlikumi un varās tos pārdot vai izvest. Tā-
pēc viņi nav ieinteresēti par augstākām labības mui-
tām un viņiem jāuzstājas pret tām. Latgale sastāda
gandrīz trešo daļu no visas Latvijas. Paliek vienīgi
Kurzeme un uz Kurzemes bagātākiem apvidiem šī
lieta ari attiecas. Ja iziet no visas valsts ražotāju
interesēm, tad jānāk pie slēdziena, kamuitasnav
tas līdzeklis, ar ko varam lauk saim-
niecību uzlabot. Tāpēc no šī projekta zem-
niecības vadoņiem jāatteicas un jāatrod citi celi.

Ja mūsu lauksaimnieki nonākuši grūtos ap-
stākļos, un to es negribu noliegt — es gribu atzīt,
ka kredita, resp. naudas trūkums lauciniekiem ir
loti liels — ja lauksaimnieki nonākuši tādos apstākļos,
tad galvenā kārtā pateicoties tam, ka mums trūkst
solīda ilggadīga kredita. Nevajaga aiz-
mirst, ka pēckara apstākļi prasīja ari šinī ražošanas
nozarē ieguldīt lielus kapitālus. Kapitālus vajadzēja
ieguldīt gan dzīvā, gan nedzīvā inventāra atjauno-
šanai, gan ari ēku būvēm. Tas prasījis no lauksaim-
niekiem lielas sumas. Ja paskatāmies statistiskos
datus, ar kuriem šeit bagātīgi operēja Klīves kungs,
tad atradīsim, ka lopu skaits, tikpat zirgu, govju kā
ari cūku skaits sasniedzis pirmskara apstākļus. Ari
darba rīki lielā mērā atjaunoti, varbūt, dažā ziņā pat
pārsniedz pirmskara apstākļus. Tas prasījis lielus
ieguldījumus un lauksaimniekiem trūkst vajadzīgā

. kapitāla. Te valstij jāatrod ceļš, lai viņiem dotu
Ietu un ilggadīgu kreditu. Man jāaizrāda, ka finansu
ministrija, kuras priekšgalā stāv zemnieku partijas
biedrs, Blumberga kungs, nesper tos soļus, kuri va-
rētu šim ziņa nākt par labu lauciniekiem.

Otrs jautājums, kas arvien tiek cilāts, ir tas, ka
uz laukiem trūkst strādnieku. Pilsētās
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sarodoties liela bezdarbnieku armija, bet uz laukiem
trūkst darba roku. Ja mēs prasām, kāpēc tas tā
ir, kādu iemeslu dēļ uz laukiem, trūkst darba rokas,
tad mums atbild ar vienkāršu aizrādījumu, ka strād-
nieki ir slinki, tie negrib uz laukiem strādāt, bet bēg
uz pilsētām. Man liekas, ka katram, kas būs iedzi-
ļinājies šinī lietā, būs skaidrs, ka tie nav tie īstie
un galvenie iemesli šī stāvokļa apgaismošanai. Gal-
venie iemesli būs meklējami citur un tie būs citādi.
Liela daļa no mūsu bezdarbnieku armijas, kuru
Klīves kungs nosauc par „politisku padarīšanu" ir
nespējnieki, kuri patiesībā būtu jānodod sociālai ap-
gādei. Te ir daļa pasaules karā sakropļoto un
mātes ar bērniem, kuras ir darba nespējīgas, bet
kuras tomēr tiek nodarbinātas sabiedriskos darbos.
Tad vēl viena daļa ir tādu, kas nekad lauku darbu
nav strādājuši, tas viņiem nav ^piemērots un tāpēc
pie tā negrib ķerties. Otrkārt, lauku dzīvē nav ne-
kāda garīga apmierinājuma. Vienā lielā daļā mūsu
pagastos nav nekādu kulturelu centru. Nav mums
ceļu, nav mums kulturelo iestāžu, un tāpēc bēg no
laukiem, meklējot šo garīgo* vajadzību apmierinā-
jumu pilsētās. Tāpēc mums būtu jārūpējas par to,
lai mēs varētu drīzākā laikā atjaunot kā lauku bie-
drību namus, nostādot kultarelo dzīvi uz labākiem
pamatiem, tā ari uzlabot ceļus un nokārtot satiksmi.

Bet ja mēs runājam parlauku ceļiem, tad
mēs atduramies uz vienu lietu, ko mums pārmet.
Sociāldemokrāti esot pret ceļu labošanu, sociālde-
mokrāti esot pret ceļu fondu. Man liekas, ka
tas pārmetums ir nedibināts. Kā jūs zināsat, ceļu
fondu bija domāts sastādīt no speciālām piemaksām
pie namsaimnieku un tirgotāju nodokļiem. Tā tad
jaunu nodokļu uzlikšana, pret ko lielā mērā labais
spārns arvien uzstājies. Otrkārt, ja šis ceļu fonds
pastāvētu un ja viņā būtu ieplūduši jūtamāki līdzekļi,
tad skaidrs, ka tādā gadījumā valsts neziedotu no
savām sumām tos lielos līdzekļus, kādi tagad ceļu
vajadzībām tiek doti. Man jums jāaizrāda, ka mušu
šī gada budžetā ir pieņemts priekš ceļu kapitāliem
remontiem un jaunbūvēmtikpat šosejām kā zemes ce-
ļiem gandrīz 6.000.000 latu, t. i. 300.000.000rubļu. Ja
tur ņemam klāt vēl 1.000.000 latu, kas ievests mežu
resorā priekš to ceļu labošanas, kas krīt uz viņu,
tad dabūjam, ka valsts no saviem līdzekļiem dod
7.000.000 latu jeb 350.000.000 rubļu lauku ceļu ka-
pitālremontiem un jaunbūvei. Es domāju, ka pie
tā mūsu budžeta, par kuru te visi saka, ka viņu
nevarpārspīlēt, lielākas sumas ceļiem izdalīt nav
iespējams. Taisni kreisais spārns ir bijis tas, kas
šīs sumas ceļu lietai, ceļu atjaunošanai vienmēr pa-
balstījis. Uz viņa priekšlikumu budžeta komisijā šīs
sumas ir paaugstinātas.

Tālāk otrs jautājums ir par kulturelo dzīvi.
Mums ir, tā saucamais, kultūras fonds. Vis-
lielākie uzbrukumi kultūras fondam nāk taisni no
labā spārna, kurš prasa šofondu likvidēt un līdzekļus
nodot valsts kasei. Es domāju, ka kultūras fonds
patlaban priekš laukiem dara lielu lietu ar visām
tām sumām, ar kurām viņš nāk palīgā lauku biblio-
tēkām un citām vajadzībām. Man šķiet, ka vajadzētu
taisni censties pavairot šos līdzekļus, lai kultūras
dzīve uz laukiem paceltos. Ja tiktu uzlaboti
uz laukiem ceļi, pacelta k u li ur e 1ā
dzīve un nokārtots dzīvokļu jau-
t a ju m s, tad tās bēgšanas no lau-
ku dzīves nebūtu un lauku saimniekiem
par strādnieku trūkumu nebūtu jāžēlojas-. Tāpēc
runāt par to>, it kā kreisais spārns ir tas, kas uz-
stājas pret zemkopjiem, ir vislielākā mērā nedibi-
nāti. Es gribētu teikt, ka Klīves kungs, kurš taču
runāja zemniecības vārdā,būdams pats viņas priekš-
stāvis, neķērās lietai pie saknes, neapgaismoja to,

kā tā bija jāapgaismoun neapkaroja to, kas bija ap-
karojams. Tā, piemēram,, viņš pavisam nekritizēja
mūsu banku politiku. Tai viņš pavisam neķērās
klāt, kaut gan mūsu banku politika ir ļoti slikta un
ļoti ļauna zemniekiem. Protams, man jāizslēdz no
šīs banku politikas viena iestāde, zemes banka, kas
iet ar saviem līdzekļiem zemniekiem pretim tik tālu,
cik tālu augstais nams to viņai atļauj. Bet es še
runāju par pārējām bankām. Klīves kungs zināmā
mērā pat kritizēja valsts kontroli, ka tā esot pār-
spīlēta, tā jaucot visu resoru darbību u. t t. Man
šķiet, ka Klīves kungam kā zemniecības priekšstā-
vim gan vajadzēja runāt pavisam otrādi — valsts
kontroli aizstāvēt, jo mūsu valsts aparātā ir tiešām
daudz tādu parādību, kas nav atstājamas bez kon-
troles. Tas ir neapstrīdami un no tā cieš lielā mērā
zemnieki. Tāpēc tai pozicijai, ko ieņēma Klīves
kungs savā runā, vajadzēja būt taisni pretējai.

Tālāk Klīves kungs runāja par linu mono-
polu, ka tas esot it kā nodoklis no zemniekiem.
Šo jautājumu aizskāra ari daži citi runātāji. Man
liekas, ka šī gada budžetā par tādiem jautājumiem
vairs nevar runāt Ko tad mēs redzam valsts bu-
džetā linu monopola jautājumā? Valsts budžetā pa-
redzēts ieņemt no linu monopola 2.500.000 latu. Linu
operācijās valsts ieguldījusi apmēram 20.000.000 latu.
Ja nu ņem vidējo mēreno procentu mūsu apstākļos
— 12%, tad tas jau dod 2.400.000 latu procentu vien
par ieguldīto kapitālu. Viss ienākums no linu mono-
pola valsts budžetā paredzēts 2.500.000 latu. Tā-
pēc jānāk pie slēdziena, ka līdzekļi, kas ienāks
valstij no linu monopola tekošā budžeta gadā —
2.500.000. lati, i r tikai procenti par linu
operācijās ieguldīto valsts kapitālu
un nedod vairs ne graša pelņas, Ja pie tādiem ap-
stākļiem var runāt par to, ka linu monopols ir no-
doklis, tad tas nav vairs ne ar ko izskaidrojams. Par
to varēja runāt 1920. gadā un 1921. gadā, kad linu
monopols tiešām deva valstij jūtamus līdzekļus, kad
ražotājs saņēma mazu procentu. Tagad lieta gro-
zījušās aiz tā iemesla, ka linu cenas pastāvīgi slīdē-
jušas uz zemi. Laucinieki par saviem liniem saņem
mazāk un ir maldīgos ieskatos, ka vainojams ir linu
monopols. Tie Latgales priekšstāvji, kuri budžeta
komisijas darbības laikā bija ieradušies pie budžeta
komisijas, nāca ar priekšlikumu atcelt linu mono-
polu, nododot linu tirdzniecību privātās rokās. Viņi
teica: „ja ari zaudēsim, tad zināsim, ka valsts nav
vainīga." Es domāju, ka mēs šo ceļu nevaram iet,
jo visiem ir skaidrs, ka linu monopols pašreiz ir
svētīga iestāde. Tas izskauž vidutājību un starpnie-
cību, atņemot vidutājiem lielo peļņu. Linu monopola
atcelšanu var ierosināt tikai tie-, kas nāk no tirgo-
tāju un vidutāju aprindām, bet ne tie, kas aizstāv
valsts finanses jeb kas aizstāv ražotāju intereses.
Ja pašiem linu ražotājiem nav iespējams radīt tik
spēcīgas organizācijas, kas varētu pārņemt linu mo-
nopolu savās rokās, tad viņi nav ieinteresēti par linu
monopola atcelšanu. Teikt, ka linu monopols būtu
nodoklis no lauciniekiem, ir pavisam neiespējami, un
tāpēc ari pret linu monopolu Klīves kungs uzstāties
nevarēja.

Bet brīnišķīgi bija tas, ka Klīves kungs neatrada
par vajadzīgu kritizēt, tā sauktās, linu centrāles
un dažādas citas sabiedrības. Lai gan linu pārstrā-
dāšanas fabrikas ir ļoti apsveicama lieta, jo tas vei-
cina mūsu saimnieciskās dzīves attīstību, dod ie-
spējamību lauciniekiem ar mazāk darbu iegūt lielā-
kus panākumus, tomēr jāsaka, ka tās metodes un tas
veids, pie kāda turas linu centrāles, ir nosodāmi. Mēs
zinām-, ka Latvijas bankā ilgus gadus velkas vienas
otras linu organizācijas lietas. Dažas no tām likvi-
dējas ar lieliem zaudējumiem un draud ieraut šinīs
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zaudējumos. patLatvijas banku. Klīves kungs ne-
nāca un nekritizēja šīs organizācijas, kuras ņem lielus
procentus no lauciniekiem, bet savas lietas ir ļoti
slikti nostādījušas.

Mans slēdziens pie šī jautājuma būtu tas, ka tā
pastāvīga atkārtošana, ka sociāldemokrātu partija
būtu vienmēr pret laukaimniekiem, nav dibināta, tā
ir netaisna. Mes esam kritizējuši tos veidus, kādos
tiek lauksaimniecības intereses apmierinātas, un
esam kritizējuši tos pabalstus, kādi tiek izsniegti.
Šogad pats zemnieku priekšstāvis, Klīves kungs, bija
spiests pie šī jautājuma atkal apstāties un norādīt,
ka lai varētu lauksaimniecību uzlabot, valdībai jāno-
dibina Jauksaimniecības kameras. Bet par nožēlo-
šanu jāaizrāda, ka kameru lieta no šī augstā nama
nodota valdībai jau vairākus gadus atpakaļ, ja ne-
maldos, ta nodota zemkopības ministra Bauera lai-
kos, bet līdz šim neviena zemnieku valdība nav neko
darījusi kameru noorganizēšanā un viņu nodibinā-
šana. Tas lieku reizi liecina par to, ka patiesībā
nopietni pie lauksaimniecības pacelšanas zemniecī-
bas priekšstāvji neķeras.

Notiek gan gluži citādas lietas un arvienu labā
spārna partijas un zemnieki nāk ar lieliem uzbruku-
miem strādnieku šķirai. Tā guvusi pārāk lielus labu-
mus Latvijas pastāvēšanas laikā. Viņa esot panā-
kusi to, ka tikusi nodrošināta, bet par to ārkārtīgi
smagus upurus esot uzvēlusi rūpniecības uzņēmu-
miem un valstij, Gandrīz pie katra svarīgāka likuma
mums nākas dzirdēt, ka slimo kases ir tas institūts,
kurš it ka nestu valstij lielus zaudējumus.

Vispirms gribētu teikt, ka tas veselības stāvoklis,
kāds ir darba tautā, strādniecībā, tas ir šusmīgs. Jau
pirms kara strādnieku, šķirai nebija pietiekoši lī-
dzekļu, lai viņa varētu savu veselību kopt. Kara
un revolūcijas momenti vēl vairāk to sagrāvuši un
tagad jūs nevarat atrast gandrīz nevienu no vecā-
kiem strādniekiem, kurš nebūtu slims ar šādu vai
tādu nopietnāku slimību. Viņam ir vajadzīga ārstē-
šana. No_ savas nelielās algas viņš nevar ārstēties,
nevar iegadāties ārstniecības līdzekļus. Ja gribam
kaut ko šeit palīdzēt, tad jāatrod līdzekļi. Ar slimo
kasu likumu bij domāts nākt strādniekiem: pretim.
Slimo kasu likumam vajadzēja dot iespēju strādnie-
kiem slimības laikā saņemt no kasēm algu un tikt pie
kaut kādas ārstēšanas. Kaut gan slimo kasu tiešais
uzdevums nav ārstēšana, bet tikai pabalstu izsnieg-
šana slimības laikā, tomēr pie strādnieku ārstēšanas
bij spiestas ķerties visas kases.

Kādus iebildumus nu ceļ pilsoņi pret mūsu slimo
kasēm. Galvenam kārtām ir trīs iebildumi. Vis-
pirms tas, ka slimo kases saņem par daudz
naudas no valsts un no uzņēmējiem.
Neviena cita valsts tādus pabalstus nesniedzot
Mums te tika pievesti Vācijas u. c. valstu piemēri,
kur slimo kasēm maksājamais procents ir zemāks.
Otrkārt, mums tiek sacīts, ka milzīgie līdzekli, ko
valsts un uzņēmēji dod slimo kasēm, tiekot nelie-
tīgi izšķiesti, tiekot pirkti nami un vasarnīcas,
tiekot algoti sociālistu aģitatori u. t. t, u. t. t. Un
trešais iebildums, ka par visu to n a v nekādas
kontroles iespējas ne valstij, n euz-
ņēmējiem, ka tie no vadības un kontroles esot
absolūti izslēgti.

Es tagad jautāšu — vai šie uzbrukumi ir dibi-
nāti? Vispirms par kontroles iespējamību.
Es domāju,ka skaidrs ir visiem, ka par to, ka valstij
nav iespējams kontrolēt slimo kases, nekāda runa
nevar būt. Ir speciāls institūts tautas labklājības
ministrijā, apdrošināšanasnodaļa, kuras uzdevums ir
pārzināt slimo kasu lietas un kura seko un, izdara
revīzijas kurā katrā laikā, kurā katrā kasē un cik

plašos apmēros vien vēlas. Tā tad runāt par to-, ka
valsts nevar izdarīt kontroli, mēs nevaram. Tad
ir vēl otra iestāde, valsts kontrole, kurai pēc pa-
stāvošiem likumiem ir iespējams katrā brīdī revidēt
slimo kases un celt gaismā visas nelikumības, jā vien
tādas būtu. Tā tad ir divas iestādes, divi resori,
kuri var iejaukties slimo kasu darbībā, dot aizrādī-
jumus, priekšrakstus un instrukcijas, kā jāsaimnieko.
Tāpēc nevar teikt, ka valstij nebūtu kontroles tie-
sības. Kas zīmējas uz uzņēmējiem, tad ari tas nav
pareizi. Mums saka, ka uzņēmēji izslēgti no slimo
kasēm, ka viņiem nekāda noteikšana tur nav, bet
jānes tikai ārkārtīgi lielās nastas. Es gribu nolasīt
apdrošināšanas likuma 87. pantu, kur sacīts, ka ari
uzņēmējam darba devējam pilnīgi iespējams pieda-
līties slimo kases kontroles aparātā. Apdrošināšanas
likuma 87. pantā sacīts: „Revizijas komisija izvēlama
no pilnas sapulces locekļu skaita; viņas uzdevums
ir pārbaudīt slimo kases valdes rēķinvedību, un no-
rēķināšanas, kā ari lūkot cauri kases valdes gada
pārskatu. Revīzijas komisijas slēdzieni iesniedzami
pilnas sapulces apstiprināšanai." Un nu nāk tālāk:
,.darba devējam ir tiesība iestāties
kā loceklim kases revīzijas komisi-
jas sastāvā vai ievēlēt tajā savu
priekšstāv i." Šo likuma pantu uzņēmēji negrib
izmantot. Bija daži gadījumi Valmierā un citur, kur
tastika darīts, bet tā lieta ātri apnika, jo drīz bij
jānāk pie slēdziena, ka slimo kases saimnieko pa-
reizi, ka ne ar kādiem atklājumiem šinī saimniecībā ne-
var nākt.. Rīgas kasēs uzņēmēji šo tiesību neizmanto,
bet runā tikai par to, ka viņiem nav nekādas iespējas
kontrolēt slimo kasu darbību.

Tālāk jautājums par tiem milzīgiem līdzekļiem,
kurus saņemot slimo kases un naudas šķiešanu visi
apstājas pie tautas labklājības ministrijas budžeta,
pie līdzekļiem, ko valsts maksājot slimo kasēm. Šo-
gad budžetā esot paredzēti slimo kasēm 3.400.000
latu, Ir taisnība, bet nevajaga kungi, aizmirst, ka
slimo kasēs vispirms maksā paši strādnieki nosaviem
līdzekļiem tikpat.daudz un tikai tiem piemaksā klāt
uzņēmēji savu trešo daļu. Par visiem kopā iznāk 6%
no strādnieku algām. Pārējie 2%, ko maksā daži

. uzņēmēji nav obligatoriski, tie ir par ārstēšanu. Pēc
pastāvošiem likumiem strādnieku ārstēšana jāizdara
uzņēmējam un nevis slimo kasēm. Ja likums pielaiž
tiesību slimo kasēm pārņemt ārstēšanu, tad tikai uz
vienošanās pamata ar fabrikas strādniekiem un uz-
ņēmējiem. Ar uzņēmēju tiek noslēgts pat speciāls
līgums. Tāpēc par šiem ārstēšanas procentiem ir
gluži veltīgi runāt

Klīves kungs nu nāca ar statistiku slimo kasu
jautājumos. Viņš ņēma slimo kasu darbību 1923.gadā.
No statistiskās gada grāmatas Klīves kungs citēja
dažus ciparus un centās pierādīt absolūti nepielaižamu
saimniekošanu. Viņš norādīja, ka slimo kasu tiešos
izdevumos esot tik 4.000.000 latu, bet kādiem tur
nezināmiem vispārējiem mērķiem atlicināti 1.300.000
latu. Pēc statistiskās gada grāmatas šie cīpari ir
ņemti pareizi, bet Klīves kungs aizmirsis tik dažus
ļoti svarīgus blakus apstākļus. Slimo kases Latvijā
darbojas, patiesību sakot, no 1921. gada un lielākā
daļa kasu dibinājās tikai pēc tam. Tā tad 1923. gadā
darbība ir sākums visā slimo kasu darbībā. Pro-
tams, _sākumā, kad apdrošināšanas likums tika
realizēts, kasu dalībnieki!, fabriku strādnieki, neprata
likumu un slimo kases vēl pietiekoši izmantot. Tie
neapzinājās šo kasu labumu un neprasīja ārstēšanu.
Tāpēc pirmajos gados zināms atlikums šīm kasēm
radās. Tāpēc ari varēja teikt, ka ir līdzekļu atli-
kums. Turpretim tālākos gados tā lieta ir kardināli
un radikāli grozījušās. Es negribētu apgrūtināt
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augsto namu ar sevišķi plašu statistiku par šo lietu,
bet man ir jāpieved daži dati no 1924. gada darbības
(par 1925. gadu viņi būs vēl citādāki, bet par šo gadu
tie nav vēl sakopoti). 1924. gada darbībā mēs redzam
pavisam citu ainu, nekā tas bijis visos iepriekšējos
darbības gados. 1924. gadā pēc tautas labklājības
ministrijas statistikas slimo kasu līdzekļi ir sadalī-
jušies tādā kārtā, ka kopsumā uz pabalstiem slimī-
bas gadījumos izdoti 25,8%, uz dalībnieku ārstēšanu
— 29,2%, uz ģimenes locekļu ārstēšanu — 20,7%,
pārvaldes aparātam un kultureliem izdevumiem tikai
9,5% un tad visiem pārējiem izdevumiem, kā īpa-
šumu iegūšanai, rezerves kapitāliem u. t t, u. t t
izdoti tikai 14,8%. Tas ir par visu Latviju kopā
ņemot Ja jūs ņemtu atsevišķus valsts apgabalus,
kā Rīgu, Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali,tad,
protams, procenti būtu drusku citādāki, bet pārvaldes
procents, uz kuru tiek griezta visa vērība, taisni
Rīgā, kur ir lielākas kases, ir vismazākais, proti, ti-
kai 8,9%. Kurzemē ir 10,3%, Zemgalē — 10,9%,
Vidzemē — 12,4% un Latgalē— 12%. Gluži dabīgi,
ka pārvaldes procents ir lielāks tur, kur kases ir
mazākas, kā lauku apstākļos, bet mazāks tur, kur
kases lielākas. Caurmērā vidējais procents pa visu
Latviju ir, kā jausacīju, 9,5%. Turpretim ārstēšanai
par ģimenes locekļiem un kases dalībniekiem kopā
tiek izdoti 49,8%, t. i. gandrīz puse no visiem slimo
kasu līdzekļiem, kas izgājusi uz ārstēšanu, tas ir,
uz to nozari, kuru slimo kasēm nemaz nav jāveic,
jo tas ir uzņēmēju pienākums. Tomēr kases ir to
veikušas, ziedodamas tik daudz no saviem līdze-
kļiem.

Man jāaizrāda, ka paši strādnieki, kuri kases
pārvalda un cenšas līdzekļus pēc iespējas lietderī-
gaki_un labāki izlietot, ir nākuši pie slēdziena, ka pēc
iespējas vairāk jr jāatsakās no pabalstiem, tos sa-
mazinot, bet_ jāpalielina ārstēšanai vajadzīgie lī-
dzekļi. Tapec Jūs_ redzat, ka gadu no gada šīs
sumas, kas iet ārstēšanai, tiek paaugstinātas, strād-
niekipaši atsakās no pabalstiem un maksā vēl klāt
pie tam sumam, ko uzņēmēji iemaksā par ārstēšanu.
Man ir noteikti statistiski dati, kas pierāda, ka tikai2/3_no ārstēšanai uzdotiem līdzekļiem iemaksā uzņē-
mēji, kur patiesībā viņiem vajadzēja dot visu ārstē-
šanai nepieciešamo sumu. % dod paši strādnieki no
saviem pabalstiem, atsakoties saņemt tos pilnos ap-
mēros. Ja jus painteresesāties kauču par Rīgas
slimo kasēm, tad redzēsat, ka gandrīz neviena kase,
izņemot, varbūt, skolotāju un grāmatrūpnieku kases,
neizmaksa slimības gadījumos pilnu algu strādnie-
kiem, bet izmaksa tikai 80% un pat mazāk. Pārdau-
gavas kases maksāja vienu laiku pat 60% un 70%.
Tas pierada,. ka strādniecība, kas kases pārvalda,
nemaz nepieturas pie noteikuma, ka tikai to sumu
var lietot ārstēšanai, kādu iemaksā uzņēmēji, bet
gan liek klatvel no saviem līdzekļiem no savas algas,
lai tikai varētu sniegt daudz maz ciešamu ārstēšanu.
Domāju, ka pie tādiem apstākļiem nevar nākt ar
pārmetumiem, ka strādnieku slimo kasās saimnieko
ļaunprātīgi. Man ir šiki un plaši dati par visām no-
zarēm, par visiem izdevumiem visos sīkumos, bet
domāju, ka nav vajadzīgs tos še citēt un kavēt
laiku.

Gribu apstāties vēl tikai pie viena jautājuma, ko
par nožēlošanu nebij sapratis ne Klīves kungs, ne
ari tautas labklājības ministrs Rubuļa kungs, kurš
viņam bij devis dažus datus. Slimo kasu darbību
ļoti apšaubīja no tā_ viedokļa, ka viena kase izdodot
par ārstēšanu apmēram 30 latu un vairāk uz katru
dalībnieku gadā, bet otra kase izdodot tikai 7 latus.
Man_ jāteic, ka tā rēķinot dažas kases izdod pat
mazāk, tikai 1—2 latus gadā par katra dalībnieka
ārstēšanu. Pec šiem cipariem, kas ņemti no tautas

labklājības ministrijas, iznāca ka kases patiešām rī-
kojas šausmīgi. Ja vienai kasei ārstēšana maksā 30
latus, bet otrai kasei tā maksā tikai 7 latus, vai pat
1 latu, tad lieta nav laba. Protams,ka tad var nākt
pie slēdziena, ka šāda saimniekošana ir pavisam ne-
ciešama.

Patiesībā lieta ir pavisam citāda. Šī statistika
nav pareiza tanī ziņā, ka aprēķinos, kurus izdarī-
jusi tautas labklājības ministrija, par to, cik iznāk uz
katru kases dalībnieku ārstēšanas nauda, nav ievē-
rots tieši ārstējamo skaits, bet ņemts visu kases da-
lībnieku skaits. Man nu jāvaicā, kādas sumas var
izrēķināt uz vienu kases dalībnieku par ārstēšanu,
jakase šī dalībnieka ārstēšanu nemaz nav izdarījusi.
Klīves kungs citēja datus par dzelzceļnieku slimo
kasi un pieradīja, ka ta maksājot par ārstēšanu ļoti
mazas sumas un nosauca grāmatrūpnieku un citas
slimo kases, kas strādnieku ārstēšanai izdodot ļoti
lielus līdzekļus. Man jāpaziņo,ka dzelzceļnieku kase
ārstēšanu gandrīz nemaz nav pārņēmusi un ārstē
ļotijnaz no saviem kases dalībniekiem'. Ja 1924.
gada uz katru kases dalībnieku ir izdots 1,5 lata, tad
tas ir par zobu_ ārstēšanu un dažādiem citiem sīku-
miem, kas gadās bieži, bet galvenā kārtā tāpēc, ka
no 3.500 kases dalībniekiem šīkase ārstē tikai dažus
simtus, bet pārējos ārstē pats uzņēmējs. Tāpēc ari
nekādi līdzekļi kases dalībnieku ārstēšanai nav izdoti,
jo viņa_ ārstēšanu nav pārņēmusi. Tas pats notiek
ari visas _citas kasēs.. Viena kase ir lielākā mērā,
otra mazāka mērā pārņēmusi ārstēšanu. Ja nu pie
tādiem apstākļiem uz ārstēšanu izdotās sumas iz-
dala uz visiem kases dalībniekiem, kā to darījusi
tautas labklājības ministrija, tad iznāk tāds sajukums,
kāds noticis ar Rubuļa un Klīves kungiem. Šādi
slēdzieni ir dibināti uz pārpratumiem un nereti visi
uzbrukumi slimo kasēm tiek izdarīti vai nu aiz pār-
pratuma vai slimo kasu apstākļu nepārzināšanas. Ja
jums būtu vēlēšanās iedziļināties slimo kasu jautā-
jumos, tad jūs paši nāktu pie slēdziena, ka saimnie-
ciska ziņa šī nozare ir nostādīta ļoti lietišķi. Kases
pārvaldes procents par 1924. gadu nepārsniedz 10%,
kaut gan visās slimo kasēs darbība un ap'rēķiuāšana
ir ļoti sīka. Tur visi līdzekli ir jāsalasa pa grašiem
kopā, kas prasa diezgan lielus techniskos darba
speķus. Ja mēs, piemēram, ņemam citas nozares, tad
redzam, ka tur šis pārvaldes procents ir daudz dār-
gāks, neka tas ir slimo kasē.

_ Šeit nācaar pārmetumiem slimo kasēm, kā no
laba spārna, ta ari no centra, ari Breikša kungs tam
nepagāja garam,ka s 1 imo kasēs tiekot kon-
centrēti pārāk lieli kapitāli. Vislielākais
kasu skaits ir Rīgā, joRīgas slimo kasēs apvienoti no
visiem apdrošināmiem strādniekiem, kuru skaits sa-
sniedz 140—160.000 strādnieku, vesela puse, ap80.000
strādnieku. Tāpēc ari Rīgas kases varētu uzskatīt
par tam, kuram ir tie kapitāli. Lauku slimo kasēm
;_ ļoti slikti apstākli, viņām nekas neatliek pāri un tā-
pēc ari kapitāla nevar būt. Man ir statistiski dati
pie rokas par Rīgas kasēm 1924. gadā. Visi rezerves
kapitāli par visām Rīgas slimo kasēm kopā uz 1925.
gada 1. janvāri iztaisa 656.000 latu. Bez tam man
jāaizrāda,ka šī suma neguļbankā tāpēc, ka uzņēmēji
nav nomaksājuši savas procentesun kasēm nav nau-
das,ko ieguldīt rezerves kapitālos. Ir tādi uzņēmumi,
kuri ārkārtīgi lielas sumas ir parādā slimo kasēm.
Bļodnieka kungs pagājušo reizi aizrādīja uz Beka
stikla fabriku, kura viņam ļoti labi pazīstama un kura
tiekot putināta no slimo kasēm laukā. Esmu spiests
aizrādīt ka šīBeka stikla fabrika ieturējusi ari strād-
nieku iemaksas daļu 2% apmērā, aizturot tādējādi
strādnieku algu, kas rada slimo kasei ļoti lielas ne-
ērtības. Beka parāds slimo kasei sniedzas pāri par
2.000.000 rubļu, no kuriem viena trešā daļa ir strād-
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nieku nesamaksāta alga, strādnieku ieturētās algas,
ka ari pārejas nesamaksātās sumas vairāk kā divu
gadu laika atrodas Beka stikla fabrikas rīcībā bez
procentiem. Ja nu Bļodnieka kungs var nākt un teikt,
ka fabrikas tiekot putinātas laukā no slimo kasēm un
konkrēti norada uz šo Beka stikla fabriku, zinot pa-
tiesos apstākļus, zinot to, ka fabrika kreditējas pie
strādnieku slimo kasēm ar tik lielām sumānu tad par
taisnības sajutu te vairs nevar būt ne runas. Pie
viena jāatzīmē, ka Beks laikam ir ari vienīgais no lie-
lākiem uzņēmumiem ar tik lielu parāda sumu slimo
kasei. Ja nu šīs slimo kasēm nesamaksātās sumas
uz 1925. gada 1. janvāri skaita kopā pa visām Rīgas
slimo kasēm, tad dabūjam tuvu pie 1.000,000 latu. Ja
mes tagad prasītu, kapec uzņēmēji šīs sumas nesa-
maksa, tad nekādi nevarētu teikt, ka viņi nespēj sa-
maksāt Es drīzāk teiktu, ka viņi negrib samaksāt
Tanī pat laika.kad par visiem citiem kreditiem ir
jāmaksā 15% ]īdz 30% gadā, pēc pastāvošā likuma
par slimo kasēm, par nesamaksātām iemaksām vi-
ņiem jāsamaksā tikai 1% mēnesī jeb 12% gadā.
Skaidrs, ka slimo kasu naudas ieturēšana ir izdevīgs
kredita veids, un pie tā uzņēmēji ķeras. Viņiem par
to nedraud absolūti nekāds sods tik ilgi, kamēr ar
varu nenāk pie vinjem pristavs, apķīlāt viņu neku-
stamo īpašumu vai izpārdot viņu mantas. Nekāds
cits naudas sods vai cietuma sods viņiem nar to ne-
draud. Kamēr nekas nebūs šinī ziņā grozīts, šīs ie-
maksas nekad neienāks. Protams, ka līdz ar to būs
dota iespeia kliegt _par fabriku un uzņēmumu putinā-
šanu no slimo kasēm. Šāds stāvoklis prasīs ari ļoti
lielu valsts aparātu resp. darba inspektoru un poli-
cistu skaitu paradu piedzīšanai. Ari no slimo kasēm
tas prasīs_ lielākus izdevumus o-ārvaldes aparātam,
jo tam mūžīgi bus jāraksta darba inspekcijai par pa-
radu un nesamaksātas darba algas piedzīšanu. Tā
tad šinī zina mums gan vajadzētu runāt par to. ka
soda procents ir jāpaaugstina, lai nebūtu jāved tik
lielas sarakstīšanās un lai nebūtu valstij un slimo
kasēm jānodarbina tik liels darbinieku aparāts.

Tad nākošais aizrādījums, ka ļoti lielas sumas
tiek ieguldītas namos, ka katrai kasei ir savs nams.
Man jāsaka, ka tā ir nezināšana vai ļaunprātība. Ja
mēs_ ņemam namus, tad Rīgā laikam tikai divām
kasēm tādi ir, t i. Pīgas kopējai kasei un grāmat-
rūpnieku kasei. Pēdējā laikā ari skolotāju kasei ir
nākušas klāt sanatorijas. No provinces kasēm tādi
nami ir Liepājā un Ventspilī. Par citām kasēm es
nezinu, vai tām ir nami. vai nē. Tagad es došu
ciparus, kādas sumas ir, ieguldītas namos. Rīgā par
visām slimo kasēm kopā uz 1925. gada 1. janvāri
nekustamos īpašumos bij ieguldīts 270.000 latu, jeb
13.500.000 rubļu. Protams, ka par 1925. gadu būs
nākušas sumas klāt Pārskats, ko uzradījusi grā-
matrupnieku kase un skolotāju slimo kase, man nav
krāt bagātās Rīgas slimo kases pa visu savu pastā-
šanas. Bez tam 208.000 latu jeb 10.400.000 rubļu bij
ieguldīti inventārā . Rentgena kabinetā, medicīniskos
un ārstnieciskos

^
līdzekļos. Tā tad kopā par visām

Rīgas slimokasēm uz 1925. gada 1. janvāri bij iegul-
dīts namos un inventārā 478.000 latu, jeb 23,9 mil-
joni rubļu. Šie ir visi tie kapitāli, ko varējušas uz-
krāt bagātās Rīgas limo kases pa visu savu pastā-
vešanas_ laiku. Runāt pēc tam par to, ka slimo
kases bute lieli kapitāli uzkrāti, absolūti nav iespē-
jams. Pēdējo gadu darbs taisni pierāda, ka katrs
strādnieks sapratis slimo kases nozīmi, ka viņš iet
pie ārstiem, iet uz ambulancēm un izmanto līdz pēdē-
jam to, ko spēj dot slimo kases. Tāpēc kases spiestas
strādāt vai nu ar ļoti mazu atlikumu vai pat deficītu,
kāds šogad dažām kasēm būs, neskatoties uz to
mazo pārvaldes aparātu, uz kuru es šeit aizrādīju.
Jāsaka, ka slimo kases Latvijas iedzīvotājiem, se-

višķi strādniekiem un darba tautai, nesušas ļoti lielu
svētību, jo devušas iespēju uzlabot veselību, kaut ari
par pašas krātiem grašiem, ar valsts un uzņēmēju
palīdzību. Ja negrib kases izputināt, tad pārvaldes
aparātu citās rokās nodot nav vajadzīgs. Ja tāds no-
lūks ir, ja par to cīņās no vienas- puses uzņēmēji, ku-
riem viņas nav patīkamas un nar dziļu nožēlošanu
ārsti no otras puses, kuriem viņas ari nav patīkamas,
tad tas var izdoties. Nevajaga aizmirst, ka jauzņē-
mēji spiesti iemaksāt slimo kasēs zināmu procentu
strādnieku veselības uzlabošanai, kas finansielā ziņā
tiem nav patīkami, tad ārstiem slimo kases ir konku-
rences iestādes, kas lielā mērā atvelk tiem viņu pri-
vāto klientūru. Nav taču noslēpums, ka ārsts pat pie
sevis mājas bez diviem, trim, pieciem simtiem vai pat
tukstots rubļiem slimnieku nepieņem. Turpretim sli-
mo kases maksā tiem pašiem ārstiem tikai 50—75
rubļus par viziti. Protams, ka tos ārstes, kuriem ir
ārkārtīgi liela klientūra, nevar saistīt, kases ir par
nabagām, lai samaksātu šos dārdos honorārus, bet
pārējiem ārstiem, kuri kasē strādā, maksā 50 līdz 75
rubļus par viziti. Un tomēr šoārstēšanu uzskata par
naudas šķiešanu. Slimo kasēm ir ari savas aptiekas,
kuras pierāda, ka no aptiekām var atlicināt lielas su-
mas. Skaidrs, ka privātas aptiekas oelna lielas su-
mas no tautas veselības. Slimo kases nodod šos lī-
dzekļus strādnieku šķirai, uzlabo'ot tās ārstēšanu, bet
privātais antiekniVks to iebāž savā kabatā.

Pēc visa tā laikam gan būs saprotama tā cīna,
kas tiek vesta pret slimo kasēm no uznēmēiiem un
no ārstiem, bet nav saprotams tas. ka ari šinī auestā
namā var rasties šīs cīnās atbalstītai'! Slimo kasu
iznīcināšana nozīmētu lielā mērā pasliktināt strād-
nieku veselību un viņu saimniecisko un sociālo stā-
vokli. Ka slimo kases dara lielu darbu, to atzinuši
bezparteiiski novērotāji. Tām jāiet talkā un nevar
iet uz viņu graušanu.

Pāriesim tagad no šīm slimo kasēm, no tiem lī-
dzekļiem, ko viņas tērē. uz otru lauku, kurš vairs nav
strādniecības sfērās , bet pilsonībā — uz bankām
un banku r> o 1 i t i k u. Ar kontk retiem cīoariem
es aprādīšu, kādas sumas tur apgrozās, bet par ku-
rām neatskan kritika ne no labā spārna, ne no
centra. Es neeribu ar pārāk plaš'em materiāliem
operēt, ne ari par sīkumiem runāt, bet ņemšu galve-
nākās sumas. Vispirms man jākonstatē, ka Latv i-
i a s banka aizdevusi uz 1926. <rada 1. ianvari
114400 000 latu. No šiem aizdevumiem vekseļu dis-
kontā vien izdots 63.400.000 un aizdevumos tiešā
vārda nozīmē 51.000.000 latu. Mēs zinām,ka Latvi-
jas banka par savām operācijām nem 5%—11%, bet
vidējo procentu mēs varētu rēķināt uz 8%. Es ne-
gribu cīparus pārspīlēt un es domāju, ka Latviias
bankas padomes priekšsēdētāis Rineolds Kalninea
kungs to varētu apstiprināt, ka tas tā ir. Privātās
bankas, kas operē ar Latviias bankas līdzekļiem, un
tāpat visi aiznēmēii, kas aizdevumus saņēmuši tieši
no Latvijas bankas par lētu procentu, par kādu ari
Kalninga kunes apzīmē Latviias bankas aizdevumu
procentu, ja visi tie no Latvijas bankas saņemtās su-
mas aizdotu tālāk, viņi saņemtu 15%, 18%, pat 30%
un 36%. Ir nākuši priekšā tādi gadījumi, kur privāti
naudas aizdevēji saņēmuši 60%. Tos es pievedīšu
vēlāk. Ja mēs pielaižam, ka privātie vidutāū ņem
tikai 15%. tad starpniecības nelna ir 7%. Šie 7%
no visām Latvijas bankas aizdotām sumām — 114-4
milj. latu, iztaisītu apmēram 8.000.000 latu, kuri taču
nāk ne strādniekiem, bet tikai tiem starpniekiem, kas
šos kapitālus no Latvijas bankas saņēmuši. Šī ir
vidējā peļņa, jo mums ir jāpieturas pie vidējā pro-
centa.

Ja mēs starp citu prasītu, kādas privātās ban-
kas ir tas lielākas Latvijas bankas līdzekļu izlietotā-



259 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 6. sēde 1926. g a da 27. a p r i I ī. 260

jas, tad atbilde būtu gluži dabīga, ka lielākie izmanto-
tāji ir tie, kas šai bankai vistuvāk stāv, kas ir šīsban-
kas padomē, vai citādākos sakaros, kam šī banka ir
vairāk pieejama. Es ņemšu jaunāko astoto „Ekono-
mista" numuru un pievedīšu pāris piemērus. Vis-
pirms Latvijas komercbanka. Latvijas ko-
mercbanka, kā mums zināms, ir lielā mērā uzskatā-
ma par deputāta Bļodnieka banku, jo Latvijas ko-
mercbankas valdes priekšsēdētājs ir Kārlis Bļod-
nieks, deputāta Bļodnieka brālis, valdē ir Plostnieks,
Āboltiņš, Druja un deputāts Ādolfs Bļodnieks. Ja
ņemam šīs bankas padomes sastāvu, tad sastopam
vēl citus deputatuspiemēram Goldmani un vēl da-
žus citus sabiedrībā ļoti pazīstamus kungus. Kā šī
banka ir izmantojusi Latvijas bankaskreditus, to
redzam no 2 piemēriem. Latvijas komercbankas
akciju kapitāls pavisam kopā ir 500 000 latu, bet šī
banka, uz 1. oktobri 1925. gadā pārķīlājusi Latvijas
banka vekseļus par 1.315.464 latiem. Kā jūs redzat,
šīs bankas vekseļu rediskonts vien jau pārsniedz 3
reizes viņas pamatkapitālu. Bez tam Latvijas ban-
ka vel pārķīlātas preces un preču dokumenti par
399.000 latiem. Ja uz tik maza akciju kapitāla var
dabūt Latvijas bankā tik lielu rediskonta un uz šiem
lieliem rediskontiem pelnīt 7 un vairāk procentus,
kas nak tikai šīs bankas šaurām aprindām par labu,
vaitad tas neliecina par ļoti labām un tuvām attie-
cībām starp Latvijas komercbanku, kuras valdes lo-
ceklis ir deputāts Bļodnieks, un Latvijas banku, ku-
ras padomes loceklis ari ir tas pats deputāts Bļod-
nieks?

Bet vai tā ir vienīgā banka ar tik labām un tu-
vam attiecībām? Tādu banku mums ir vesela rinda.
Lai minam tikai .Lauksaimnieku central-
b_a n k u". Lauksaimnieku centralbankas pirekšsē-
detais ir J. Pauļuks — ne deputāts Pauļuks, bet bi-
jušais ministrs. Valde ir pazīstamais agronoms Ro-
zīts. Ja paskatāties bankās padomē, tad tur savu-
kārt redzat ļoti daudz sabiedribā ļoti pazīstamu kun-
gu. Ka stāv ar šo banku? Viņas akciiu kapitāls uz
1926

^
gada 1. marta bii 600.000, latu, tā tad drusku

vairāk par pusmilionu. bet vekseļu rediskonts Latvi-
jas bankā — 1.234.749 lati un pārķīlātas preces un
preču dokumenti 621.000 latu, tā tad kopā ap
2.000.000 latu. Tas pārsniedz vairāk kā trīskārtīgi
šīs bankas akciju kapitālu. Protams, tā ir izdevīga
operacija._ Ir izdevīgi nodarboties ar valsts bankas
līdzekļu talak aizdošanu, saņemot 7% par vidutājību.
Ja jums nolasītu vēl veselu rindu citu banku , kurām
ir politiska iespēja rīkoties Latviias bankā, tānēc ka
viņam šis bankas padomē ir vairākums, tad iūs re-
dzētu, ka tas saņem eadā par vidutājību 8.000.000
latu. par kuriem neviens neuztraucas, neviens ne-
runa, neviens nekritizē. Neviens no pilsoņiem ne-
saka, ka ta ir rūpniecības vai zemniecības putināšana,
io visi tie ir ieinteresēti šinī jautājumā. Tāņ~c par
to cieš klusu.

Pāreiam tagad pie tālākā iantāiuma. niezemes
bankas. Zemes banka uz 1926. rada 1. ianvari iz-
sniegusi aizdevumus pavisam 46,800.000 latu. no ku-
riem īstermiņa aizdevumi ir 3?.600.000 lata, 6% ķīlu
zīmes — 9.000.000 latu un 4% ķīlu zīmes — 5.200.000
latu. Ja mes gribētu aprēķināt uz visiem šiemaizde-
vumiem videio starpnieka procentu — es protams
neteiktu, ka to vaiadzētu darīt bet izrēķināšu, ko tas
dod. lai varētu stādīt šo sumu pretim Klīves kunga
aprēķiniem par to, kādus zaudēiumus cieš lauksaim-
nieki — tad tas iztaisa 5.440 000 latu no šīs bankas
kreditiem vien, kasnak par labu lauksaimniecībai,
io ta galvenam kārtam izmanto zemes bankas kredī-
tus. Tālāk nāk hipotēku banka, kura izsnie-
gusi aizdevumos 12.100000 latu. Tā kā hipotēku
banka ņem no savas klientūras apmēram 9%, tad vi-

dutājiem atliks vismaz 6%, kas uz minēto aizdevumu
sumu dod 1.000000 latu gadā. Tad tālāk kredita
departaments, kas ari izsniedzis dažādus bez-
procentu aizdevumus, pavisam kopā 9.400.000 latus,
kas dod starpnieku procentu 1.400.000 latu. Tā tad
pavisam kopā šīs valsts kredītiestādes, kā Latvijas
banka, zemes banka, hipotēku banka un kreditde-
partaments aizdevuši uz 1926. gada 1. janvāri
182.700 000 latu lielus aizdevumus, uz kuriem starp-
nieku procents vien dod gadā 15,600.000 latu jeb
caurmērā 8%. Vai šī suma, kuru saņem mūsu pil-
sonība, nepārsniedz 5 reiz to sumu, kas tiek dota
slimo kasēm un vai tāpēc ari pilsonības sašutumam
nevajadzētu būt 5 reiz lielākam! Bet rezultātā —
absolūta klusēšana. Neviens neko nedzird un ne-
zin, kas notiek.

Tagad atļaujat mazliet vēl apstāties pie pri-
vātbankām. Ringolds Kalninga kungs citēja te
dažus datus, tikai cita sagrupējumā. Man jāsaka, ka
šie dati mums sakrīt, jo tie ir ņemti no oficiāliem
avotiem. Privātas akciju bankas ir aizdevušas uz
1926. gada 1. janvāri 68.200.000 latu, savstarpējās
kredītbiedrības— 7.000.000 latu. krāj-aizdevu kases —
41.300.000 latu un lombardi —2.000.000 latu. Kopā tas
iztaisītu 128.500.000 latu. Šādu sumu ir aizdevušas
uz 1926. _gada 1. janvāri privātbankas un privātas
kredītiestādes. Protams, te vēl nāk klāt garantijas
sumas, kuras minētas ari finansu ministriias paskai-
drojuma pie budžeta un tādas ir _26.700.000 latu. Ja
no privātbanku un citu kredītiestāžu aizdevumu kop-
sumas 128.500 000 lata atņemam nost 47.500.000 lata
rediskonta. sumas un aizdevumus, kas šīm kredītie-
stādei^ nak no

Latviias bankas, bet tur klāt pierē-
ķina vel 182.700.000 latu valsts aizdevumu sumas,
tad tas kopa iztaisa 263.700000 latu aizdevumu un
bez tam vel 26.700.000 latu starantiju jeb pa v i sam
289.400.000 latu dažādu privātu un
valsts kredītiestāžu aizdevumu un
garantiju.

Es gribētu jautāt, vai tāds kredits ir par lielu
priekš Latviias vai tā ir inflācija, par kādu uzskata
šo lieti finansu ministrs? Gribētu piekrist tam
Klīves kunga uzskatam, ka to nedrīkstētu uzskatīt
par kredita inflāciju. Neaizmirstat ka no tām su-
mām. kādi 15.000.000 latu apmēram jārēķina uz ilg-
termiņa kreditiem un. otrkārt ja mums zemes ban-
kas īstermiņa aizdevumi ir 32.600.000 latu, tad tie gan
drīzāk jāuzskata_ par aizdevumiem uz ilgāku laiku,
jo tie drīz vien pāries ilgtermiņa kreditos. īstermiņa
aizdevumos viņi ieskaitīti tāpēc, ka likums par lauku
būvniecību neatļauj viņus pārvērst par ilgtermiņa
aizdevumiem pirms eku uzcelšanas, tas ir pirms trim
gadiem. _ Pec trim eadiem par šiem aizņēmumiem
mes varēsim runāt ka par ilgtermiņa aizdevumiem.
Te šai_ snmai nak ean klāt vēl izpirkšanas iemaksas
un ja tasmes saskaitīsim kopā oa visu Latviiu. tad da-
būsim an 45 000 000 latu. Tāp_ēc visu šo koņsumu
atzīt par kredita inflāciju nevarētu. Ja mums ir ļoti
liels sastrēgums lauku saimniecībā, tad tas ceļas aiz
ta_ iemesla, ka liela daļa aizņēmumu ir īstermiņa aiz-
ņēmumi, tie ir vekseļu krediti uz trīs mēnešiem ar
maziem pas:arinaiumiem un tie putina laukā ne tikai
katru lauksaimnieku, tie putina laukā katru uzņēmām.
Valdībai vajadzētu atrast veidu, kā atsvabināt šos
aizņēmuma prasītājus no īstermiņa aizņēmumiem
un kā tikt pie garāka termiņa aizdevumiem, lai va-
rētu ieguldītokapitalu vieglāki apgrozīt un ari vie-
glāki samaksāt. īstermiņa aizdevumi neapmierina
nevienu, nedod nekādu drošību strādāt, nedod vēl
sevišķi to lauksaimniekiem.

Runājot par Latvijas banku, es aizmirsu pirmīt
teikt, ka ir nepareizs Klīves kunga apgaismojums, ka
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Latvijas banka galvenam kārtām pelnot no naudas
zīmju drukāšanas. Tas nav taisnība. Latvijas ban-
kas aizdevumu ir 115.000.000 latu kopsumā^ bet bank-
notes izlaistas tikai par 28.000.000 latu. Tā tad
tikai viena ceturta daļa ir banknotes un tāpēc varēta
but runa tikai par vienu ceturtdaļas peļņu no bank-
noti^ drukāšanas. Pārējās sumas sastādās no

no-
guldījumiem Latvijas bankā no privātām personām
un iestādēm un galvena kārtā no valsts līdzekļiem.
Zīmējoties uz valsts līdzekļiem, te, pirmkārt, jāat-
zīmē valsts depozīti un, otrkārt, starpība starp kār-
tīgiem ilgstošiem lielākiem valsts ieņēmumiem un
mazākiem izdevumiem. Starpība guļ Latvijas bankā
un to var izlietot. Šī starpība ir diezgan liela. Pēc
Latvijas bankas gada pārskata par 1924. gadu mēs
redzam, ka depozītu rēķins Latvijas bankā ir stipri
liels, apmēram, 62.300.000 latu un starpība starp ie-
ņēmumiem un izdevumiem uz 1. janvāri 1925. gadā
ir 18.600 000 latu. Tas viss iztaisa ap 80.000.000 la-
tu, kas guļ Latvijas banka un ko var laist apgrozībā,
izņemot mazu daļu.kas ir saistīta kā neizsniedzami
depozīti. Un šī liela peļņa nāk tieši no valsts līdze-
kļiem.

Šeit Kalninga kungs, bankas padomes priekš-
sēdētājs, uzstājas ar ieskatu, kuru viņš aizstāv jau
labi sen, ka nepareizas esot parlamenta vairā-
kuma domas, kurš atzīstot par neiespē-
jamu nodot visas valsts rezerves,
visusyals _ts līdzekļus Latvijas ban-
kas rīcībā. Kalninga kungs domā, ka bankas
stavoklis_ iekšzeme un ārzemēs būtu ļoti drošs, ja
par vienīgo emisijas banku būta uzskatīta Latvijas
bankaun visi naudas līdzekļi būtu viņas rīcībā. Man
jāaizrāda, ka valsts savas naudas zīmes ir izlaidusi
par apmēram 48.000 000 latu un pie naudas likuma
izstrādāšanas vairākums Saeimas deputātu atteicās
no ta ieskata, lai nodotu šos līdzekļus Latvijas ban-
kas rīcība. Es domāju, ka šeit saprasties ar Kal-
ninga kungu mēs nevarēsim. Nodot Latvijas bankas
resp. šīs bankas padomes rīcībā visus valsts lī-
dzekļus nav iespējams. Nevajaga aizmirst ka Latvi-
jas bankas padomē sež 13 personas un ka visas šīs
personas nav noņemtas ne no kādas citas planētas.
Viņas ir nākušas no Latvijas saimnieciskās dzīves
aprindām, bet savā nospiedošā vairākumā n'o šau-
rām pilsoniskām aprindām, kaut ari no vairākām
oartiiām. kas sēž šeit augstā namā. Viņas diktē visu
Latvijas bankas politiku, kurai mēs piekrist nevaram.
Tāpēc mēs ari nevaram piekrist ka šai samērā šau-
rai grupai nodod visus valsts līdzekļus, lai tā būtu
vienīgā rīkotāja un izšķīrēja. Mums jau tagad jā-
atzīst ka Latvijas bankas politika spēj Latvijas poli-
tisko dzīvi iespaidot daudz lielākos apmēros nekā
valsts budžets un valdība. Protams, viņas iespaids
vēl pieaue, ja visus līdzekļus nodosim Latviias ban-
kas rīcībā. Mēs- esam jau daudz runāiuši, ka Latvi-
jas bankas politika nav pareiza, ka viņa ārkārtīgi
veicina importu, ka aizdevumu procenti nav nosisti
uz leju, ka ir gan padomes lēmums samazināt pro-
centu normu no 15% uz 12%. bet tas dzīvē nav iz-
vests. Ir atdūrušies uz šķēršļiem. Es nevaru redzēt
citus motivus. kā tos. ka šeit privātas bankas ir uz-
stājušās pretim. Ja Latvijas banka panāktu, ka aiz-
devumu procenti tiktu samazināti uz 12%. tad privā-
tās bankas, kuras sēž uz rediskontiem Latvijas ban-
kā, mazāk pelnītu un tā iemesla dēl stincri uzstājās
pret to. Latvijas banka ir kapitulējusi. Tāpēc nodot
visus valsts līdzekļus Latvijas bankai mēs nevaram.
Mums jāuzstājas noteikti pret šādu kārtību , kaut ari
Latviias bankas iespaids ārzemēs būtu lielāks, ja tas
tā notiktu.

No privātām kreditiestādēm aizdotie līdzekļi
ņemti no> Latvijas bankas 47.500.000 lata, kas nozī-

mē, ka no visiem viņu aizdevumiem 36,5% dod valsts
līdzekļi vien. Uz šiem valsts līdzekļiem privātās
bankas pelnījušas, rēķinot viņām tikai 7% par vidu-
tājību, 3.300 000 latu gadā, t. i. 165.000.000 rubļu. Šie
3.300.000 latu līdzinās taisni tai sumai, kas ievesta
budžetā slimo kasēm. Tā tad taisni tādu pašu sumu,
kā slimo kases, paņēmušas ari privātās bankas no
valsts līdzekļiem, bet par to neviens neuzbudinājās
un nerunā. Tālāk privāto kredītiestāžu līdzekļi
50.400000 lata apmērā ņemti no privātiem noguldī-
jumiem,_kas dod šīm bankām 4.000.000 latu peļņas
gada._ Ārzemes krediti un dalībnieku nauda visām
minētām kreditiestādēm sastāda tikai 28.300.000 latu, .
jeb 22% no visiem viņu līdzekļiem un uz tiem gada
laika pelnīts tikai 1.400.000 latu. Beigās nāk dažā-
das citas sumas, kas iztaisa samērā niecīgu procentu
un par kuram mums nebūtu vērts runāt.

Tā tad banku politika pie mums netiek apgai-
smota, netiek par to runāts tāpēc, ka ap to saistītas
pārak lielas šauru pilsonisku grupu intereses, taisni
to grupu intereses, kas citādi diezgan asi uzbrūk
slimo kasēm un citiem likumiem sociālā laukā. Tā-
pēc ari visi pilsoniskie deputāti par lauku lietām cieš
klusu. Bet mēs esam spiesti par to runāt. Es gribu
vel tuvāki apstāties pie mūsu finansu mini-
strijas, pie viņas kredītpolitikas.
Par importu mes nerunāsim vairs — tā politika ir
atzīta par nepareizu un ari atzīts, ka naudas iestā-
dēm bija iespējams to lietu labot un nepielaist tik
lielu pasīvu, kāds ir mūsu tirdzniecībā pēdējos ga-
dos. Par to jau ir daudz runāts un tāpēc par to es
nerunāšu. Betmums būtu jārunā par citu jautājumu,
mums bute jārunā par īstermiņa kredita
lietu, ar kuru tiek nožņaugta katra saimnieciska
organizācija, vai ta būtu rūpniecībā, vai tā būtu lauk-
saimniecība, sevišķi lauksaimniecībā. Visi ir atzi-
nuši, gan labais spārns, gan centrs un ari mēs, ka
lauksaimniecības stāvoklis ir ļoti smags. Paskatī-
simies taead, ko dara finansu ministrija, lai to lietu
labotu. Viņaruna par arzemiu aizņēmumiem. Ir iz-
braukušies dāņi, angļi, amerikāņi, bet visi piesolnu-
mi ir bijuši tadi.no kuriem nekas nav iznācis. Visi
tie prasījuši pārāk augstus procentus. Pats pēdē-
jais, amerikāņu piedāvāiums par 10 milioniem dolāru,
par kuriem bija runa finansu un budžeta komisiias,
ari tas iznāktu ap 10%—12%, kas priekš mūsu lauk-
saimniecības bute par dārgu. Tā tad cerēt uz kā-
diem aizņēmumiem no ārienes, ar ko pabalstīt mūsu
lauksaimniecību, nenākas.

Tagad jautāsim, vai mūsu finansu ministrija ir
darījusi visu, ko viņa būtu varējusi darīt, lai apgādā-
tu lauciniekus, ar iekšzemes kreditiem? Es apstāšos
nie zemes bank _as un hipotēku bankas
lietam. Es jau minēju, ka zemes banka ir izlaidusi
ķīlu zīmes par apmēram15.000.000 latu. Hipo-
tēku bankai ari ir savi ķīlu zīmiu izlaidumi. Bejt šīm
abu minēto valsts banku_ ķīlu zīmēm nav tirgus! Kā
šo tirgu radāt? Te mēs drusku šķiramies ar Rin-
eoldu Kalninga kungu. Kalninga kungs savā runā
šogad un ari pie iepriekšējogadu budžetiem norādīja,
ka tirgus šim ķīlu zīmēm būtu gādājams tādā ceļā,
ka laistu viņas privātā apgrozībā. Ko tas nozīmē,
laist ķīlu zīmes privātā apgrozībā? Tas nozīmētu
nosist šoķdu zīmju kursu. Patlaban pastāv valdības
noteiktais kurss: uz hipotēku bankas ķīlu zīmēm 92
un zemes bankas ķīlu zīmēm 96. Ja šīs ķīlu zīmes
laistu brīva apgrozība, tad ir skaidrs, ka kursam
vajadzētu k r i s t: _uz_ hipotēku bankas ķīlu zī-
mēm gandrīz uz pusi. tāpēc ka diskonta procents
mums ir augsts, no 15—18%, un uz zemes bankas
ķīlu zīmēm: uz _6%-tīgām kurss kristu gandrīz 3
reizes un 4%-tīgam viņam būtu jākrīt 4—5 reizes.
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Tam cilvēkam, kas būtu dabūjis šīs _ ķīlu zīmes no
zemes un hipotēku bankām, būtu jāpārdod viņas pri-
vātā vai valsts bankā par 2—5 reizes mazāku vēr-
tību. Protams, ka tas procents, kas viņam būtu jā-
maksā par šiem aizņēmumiem, būtu pārāk augsts,
2—5 reiz augstāks nekā par citiem aizdevumu vei-
diem. Tas nebūtu izturams un tāpēc nav pieņemams.
Ar to nevarētu sasniegt to mērķi, ko Kalninga kungs
domā. Tāpēc man šķiet, kamēr vispār Latvijas ap-
stākļos pastāvēs 15%—18% liels diskonta procents,
mēs nevaram cerēt uz kādu ārzemes normālu tirgu
priekš mūsu hipotēkas un zemes bankas ķīlu zīmēm.
Nevienam ārzemniekam nav aprēķina ieguldīt savu
kapitālu šinīs zīmēs un saņemt par viņām 4%, 6% vai
8%, kad viņš to var ieguldīt privātos uzņēmumos un
bankās un saņemt 15% vai 18%. Tas taču ir daudz
izdevīgāki. Tāpēc uz šādu normālu tirgu tuvākā
nākotnē, kamēr diskonta procenti nekritīs, cerēt ne-
varam. Tāpēc mums gribot negribot jāķeras pie
iekšējiem līdzekļiem, kā šo jautājumu regulēt

Kādi šie iekšējie līdzekļi nu būta? Vispirms
mums būtu jārada ķīlu zīmju tirgus mūsu Latvijas
masštabos, jārada iespēja šīs ķīlu zīmes pieņemt
torgos, nodrošinājumos, garantijās un valsts pasū-
tījumos, valsts uzņēmumos. Ar likumu tas ir dots,
bet ir viens noteikums, ka šīs ķīlu zīmes var pieņemt
nevis pēc pilna kursa par 100 pret 100, bet tikai pēc
noteikta kursa, par 92 vai 96 pret 100. Šo rīkojumu
izdevis finansu ministrs Blumbergs, lai it kā neradītu
valsts iestādēm lielākus zaudējumus tanī gadījumā.
ja uzņēmējs savu solījumu nepildītu. Kas nu tagad
notiek? Viens plašāks uzņēmums vai apgādnieks,
kuram būs darīšana ar kara, satiksmes, vai zemko-
pības resoru, tā tad ar mūsu lielākiem resoriem, kas
iegulda ārkārtīgi lielus līdzekļus darbos un pārtikas
līdzekļos, nekādā ziņā neņems šīs kredītiestādes ķīlu
zīmes priekš zalogiem minētos resoros, jo tas viņam
būs neizdevīgi — viņš tās varēs ieķīlāt par 92 vai 96,
kad pilns kurss ir 100. Tas nestu viņam zaudējumus,
tāpēc viņš pie ķīlu zīmēm neķersies un strādās tikai
ar banku garantijām. Ja mums būtu likums, kas uz-
liktu par pienākumu valsts iestādēm visādos torgos
un nodrošinājumos hipotēku un zemes bankas ķīlu
zīmes pieņemt pēc kursa 100 pret 100. tad mēs va-
rētu cerēt uz ķīlu zīmiu apgrozību daudz lielākos ap-
mēros. Tādā kārtā būtu pavairots ķīlu zīmiu privā-
tais tirgus, kas tagad ir taisni smieklīgs. No 9.000.000
latu. kas ieguldīti 6 procentīgās zemēs bankas ķīlu
zīmēs, privātā apgrozībā, pēc pašas zemes bankas
aprēķina, ir tikai 1.000.000 latu. tā tad viena devitā
daļa. Visas pārējās ķīlu zīmes uzpirkusi vai nu pati
zemes banka, vai kreditdepartaments ar valsts lī-
dzekļiem. Tas ir viens nepareizs finansu ministra
rīkoiums. kas jāatceļ. Tas radīs pašā valsts iekšienē
lielāku ķīlu zīmju tirgu, tā kā būs iesperama lielāka
ķīlu zīmiu apgrozība, bet atbrīvojušos līdzekļus ze-
mes banka varēs aizdot lauksaimniekiem uz lētiem
procentiem. Tā tad šinī ķīlu zīmju nozarē finansu
resora politika grozāma.

Tālāk ir vēl viens otrs jautājums. Mums ir vēl
spēkā vecais Krievijas likums, kas nosaka, ka
banku, un citu akciju sabiedrību re-
zerves kapitāli jāiegulda valsts
vērtspapīros. Šis likums nav atcelts, bet ir
realizēts tikai attiecībā uz kreditiestādēm, kuras ir
piespiestas rezerves kapitālus ieguldīt vērtspapīros.
Ir skaidra lieta, ka pie tā naudas bada, kāds pastāv
Latvijas naudas tirgū, taču neviens uzņēmums, ne ak-
ciju sabiedrības, nedz ari bankas negribēs savus
rezerves kapitālus ieguldīt vērtspapīros, tā tad, ne-
likvidās vērtības. Viņiem ir daudz izdevīgāki ope-
rēt ar skaidriem naudas līdzekļiem. Jau tie piemēri,
ko es pievedu no Latvijas komercbankas, zemnieku

bankas un centralbankas pierada, ka visu šo banku
pamatkapitāli sastāda tikai x/s no viņu vekseļu re-
diskonta Latvijas banka, no kā mes redzam, cik sva-
rīgs ir kapitāls. Tāpēc ari visas bankas un akciju
sabiedrības uzstājas pret to, ka viņu rezerves kapi-
tāli būtu ieguldāmi vērtspapīros. Mums Saeimas fi-
nansu komisijā bija ienācis viens likumprojekts par
šolietu. Bet pie kā mes nonācām? Tikai mes, Saei-
mas kreisais spārns, sociāldemokrāti, kurus pastā-
vīgi uzskata par zemnieku naidniekiem, mes bijām
tie, kas kategoriski prasījām, lai šis likums tiktu pie-
ņemts un attiecināts uz visām akciju bankām un ak-
ciju sabiedrībām, lai ari šīs iestādes tiktu piespiestas
savus rezerves kapitālus ieguldīt valsts un valsts
banku vērtspapīros, resp. ķīlu zīmēs. Mēs uzstāja-
mies, lai vecais likums tiktu papildināts un grozīts
tanī ziņā, ka visām akciju sabiedrībām un akciju
bankām būtu uz priekšu 50% no rezerves kapitāla
jāiegulda valsts vērtspapīros, 25% zemes bankas ķīlu
zīmēs un 25% hipotēku bankas ķīlu zīmēs. Bet kāds
bija rezultāts? Rezultāts bija tāds,ka šis likums no-
zuda no apspriešanas. Šī lieta apklusa, viņa guļ.Jo
finansu ministrs neliekas gar to vairs ne zinis. Šis
likums varēja sagādāt līdzekļus hipotēku bankai un
Latvijas bankai, kuras varētu tad izsniegt aizdevu-
mus kā namsaimniekiem, tā rūpniekiem un varētu sa-
gādāt līdzekļus zemes bankai, kura varētu tad iz-
sniegt Ilgtermiņā aizdevumus mūsu lauksaimniecībai.
Bet kā jau teicu, nekādi soļi netiek sperti, lai šo li-
kumu izvestu dzīvē.

Vai tas ir vienīgais, kas būtu kritizējams fi-
nansu resorā? Man šķiet ka tur materiālu priekš
kritikas ir pārāk daudz. Man nav laika visos sīku-
mos pie finansu ministrijas politikas pakavēties, bet
es vēl gribu apstāties tikai pie viena jautājuma,
kas ir stipri kliedzošs. Lai man būtu at-
ļauts pa priekšu tikai izlabot vienu kļūdu, kuru te
pielaida Breikša kungs. Breikša kungs šeit minēja,
ka kredita departamenta rīcībā esot 9.000.000 lata
liela suma, kura netiekot laista apgrozībā. Tas nav
pareizi. Breikša kungs nav pareizi informēts, jo tā-
das sumas kredita departamentā nav. Tās ir aizgā-
jušas uz attiecīgām bankām, uz hipotēku un zemes
bankām , bet kredita departamenta portfelis ir pilns
ķīlu zīmēm. Ari pārējie līdzekļi ir nodoti, jo Sa-
tversmes 81. panta kārtībā ir izdots likums, kurš
groza līdzšinējo kārtību un nosaka, ka visi ienākumi
no ķīlu zīmju procentiem un ari atmaksas ieskaitā-
mas valsts ienākumos. Tas, protams, pavairo valsts
ienākumus, bet samazina šo banku rīcības kapitālu,
resp. viņu apgrozību. Bet tas tā, starp citu. Tagad
pāriesim pie lietas. Mēs visi zinām, ka mūsu dzī-
ves atjaunošanas fonds, kuru Breikša
kungs tā garām ejot aizskāra, ik gadus no kredita
departamenta izlietots, stipri kritizējamā veidā. At-
cerēsimies tikai tos laikus, kad aizdevumus vēl iz-
sniedza rubļos tādiem uzņēmējiem, kuri nebija nekā
padomājuši par būvēm vai celtnēm Latvijā, kuri ne-
bija domājuši šeit kaut ko ražot bet, kuri vienkārši
bija rēķinājuši uz spekulāciju. Tie bija rēķinājuši
paņemt no valsts naudu, paturēt savā rīcībā valsts
līdzekļus un pēc tam. kad rubļa kurss būs kritis, at-
dot atpakaļ un tādā kārtā ar spekulāciju pelnīt mil-
jonus. Tas spekulācijas veids tagad ir izbeidzies,
jo kopš 1922. gada nodibinājies stabils lata kurss.
Bet reizē ar to iesākās cita lieta, kura nav beigu-
šās vēl šodien. Tā ir garantiju lieta. Pec
oficiāliem datiem, kādi ir manā rīcībā, uz 1926. gada
pirmo janvāri kredita departaments izdevis garan-
tijas dažādiem uzņēmējiem par 12.000.000 latu. Par
šīm garantijām līdz pašam pēdējam laikam kredita
departaments nav nekā ņēmis. Viņas ir dotas par
velti, vismaz valsts nekā nav saņēmusi. Nesen at-
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pakaļ, kad šo lietu pārrunāja ar valsts kontroli, fi-
nansu ministrija bija spiesta atzīt, ka lieta nostādīta
nepareizi, ka nevar garantijas izdot bez kaut kāda
procenta, ja privātas bankas par garantijām ņem
6% un valsts banka 3%.

Kā nu stāv visa šī garantiju lieta? Es jums do-
šu mazu raksturojumu, iepazīstinot jūs ar oficiāliem
datiem. Kā jau es minēju, visa šī garantiju rakstu
suma sasniedz 12.000.000 latu. No minētās sumas
garantiju raksti par 4.250.000 latu izsniegti bez liku-
mīga pamata un galvenā kārtā dažādu privātper-
sonu kredita nodrošināšanai Latvijas bankā. Šo
sledzienu_ taisījusi vasts kontrole, tas nav mans per-
sonīgs slēdziens. Kreditdepartaments no savas pu-
ses nav sekojis to Latvijas bankas aizdevumu izlie-
tošanai, kuri saņemti uz viņa izsniegto garantiju rak-
stu pamata. Ka šie aizdevumi izlietoti ne vienmēr
valsts interesēs, norāda gadījums ar J. Valeiku, ku-
ram kreditdepartaments izsniedizs garantiju uz La-
tvijas banku 14.000 latu apmērā, bet laikrakstā „La-
tvis" 1925. gada 1. jūlijā ievietots ziņojums, ka J.
Valeika nodots tiesā par augļošanu, jo par 7% sa-
ņemto aizdevumu no valsts bankas devis tālāk par
60%. Kreditdepartaments par nelikumīgi izsnieg-
tiem garantiju rakstiem, nav ņēmis atlīdzību. Pie-
turoties pie parastā banku garantiju procenta — 3%
gadā, kādu ņem Latvijas- banka, kreditdepartamen-
tam vajadzēja saņemt no saviem klientiem kā pro-
centus 113.000 latu gadā. Aplūkotās kategorijas ga-
rantiju rakstu nodrošināšanai izgatavotie nekusta-
mas mantas ieķīlāšanas raksti nelikumīgi atbrīvoti
no 27o apgrūtināšanas nodokļa, kas nāk valstij par
labu. Ar šo operāciju valstij nodarītā zaudējuma
lielums vēl nemaz nav izrēķināts. Sākot ar 1922.
gada rudeni līdz 1925. gada 1. janvārim kreditdepar-
taments ari par pārējām garantijām no saviem klien-
tiem nav ņēmis atlīdzību par izdevumiem, kas sai-
stīti ar garantiju rakstu izsniegumu un sedzis tos no
valsts līdzekļiem.

Daži klienti nav pildījuši savus pienākumus un
tāpēc kredita departaments viņu vietā, kam viņš iz-
devis garantiju rakstus, tikai šinī gadā par savām
garantijām samaksājis 106.000 latu no valsts līdze-
kļiem. Bez tam no agrākiem tamlīdzīgiem maksā-
jumiem 26.250 latu attiecas uz gadījumiem, kur ie-
ķīlātā nekustamā manta galīgi vēl nav pārgājusi ga-
rantiju raksta saņēmēju īpašumā, t. i. nav korobo-
rēta uz to vārdu. Nekoroborēta nekustama manta
pieņemta kā nodrošinājums pavisam 16 gadījumos.
Garantiju raksti, pielietojot nepareizas aprēķinu me-
todes, nodrošināti mazākos apmēros, nekā likums
to prasa. No 217 caurskatītām garantiju lietām 107
gadījumos konstatēts nepietiekošs nodrošinājums
kopsumā vairāku simts tūkstošu latu apmērā. La-
tvijas eksporta" spirta izdalīšanas līguma nodroši-
nāšanai ieķīlātie imobiļi pieņemti par 124.467 latiem
vairāk nekā likums to pielaiž, 17 lietās nodrošinājumi
trūkst pāri par 10.000 latu katram. 19 gadījumos
nav taksācijas aktu, uz kuru pamata varētu spriest
par nodrošinājumu noderīgumu. Atsevišķos gadī-
jumos garantiju raksti, pretēji likuma nosacījumiem,
nodrošināti ar rokas ķīlu. 28 gadījumos ieķīlātā
manta apdrošināta nepietiekošos apmēros. Sākot
ar 1925. gada janvāri, iekasētie ienākumi no garan-
tiju rakstu izsniegšanas izlietoti budžetā neparedzē-
tiem izdevumiem un atlikumi pie budžeta gada
noslēgšanas nav iemaksāti valsts ieņēmumos.

Tālāk kredita departaments izdevis_ akciju sabie-
drībai „Lini" garantiju par 16.000 mārciņām, kas,
pārrēķinot pēc kursa, iztaisa 400.000 latus, firmai
Vickers Londonā. Garantija no sākuma bijusi no-
drošināta ar Rīgas ārējās tirdzniecības bankas ga-

rantiju, neskatoties uz to, ka šī banka no sava
1.000.000 latu lielā akciju kapitāla bij seguši tikai pu-
si, un tādējādi minētā garantija sastādīja/s no banka
iemaksātā akciju kapitāla. Kredita departaments no
savas puses nodrošinājis firmai Vickers izdoto ga-
rantiju ar Llovd^s bankas garantiju, deponējot pē-
dējai par to 16.000 mārciņas resp. 400.000 latu skai-
drā naudā. Kredita departaments nav uzskatījis šo
sumu par valsts aizdevumu un nav pieprasījis aizde-
vumiem paredzētos 7% gadā, neskatoties uz to, ka
tas saistījis savus kases līdzekļus un pats maksāU%
mēnesī klāt Savas prasību tiesības no akciju sa-

. biedrības „Lini" departaments cedējis Latvijas ban-
kai, lai gan konkursa gadījumā tā varēta uzstāties
kā departamenta konkurents. Garantija izsniegta
kā nodrošinājums komplektiem, linu apstrādāšanas
mašinām „Peufaillit". Par mašinu noderīgumu ne-
kādu kompetentu personu un iestāžu atsauksmes
nav ievāktas.

Ja mēs aprēķinām valsts zaudējumus uz šo linu
lietu vien, par tām 16.000 mārciņām, kas deponētas
Llovd'sa bankā Londonā, un tāpēc nevar tikt aiz-
dotas kaut mūsu pašu lauksaimniekiem par 7% ga-
dā un tos 1,5%, ko kredita departaments maksā
Llovd'sa bankai par savas Vickera firmai izdotās ga-
rantijas nodrošināšanu, saņemot par deponētām
16.000 mārciņām tikai 3% gadā, tad rēķinot faktisko
procentu starpību no 5^2% iznāk, ka valsts zaudējusi
vairāk kā 1 miljonurubļu uz šovienu garantiju operā-
ciju vien. Kur ir zemnieku savienības priekšstāvji,
kas nāktu, lai šo operāciju kritizētu un pierādīta, ka
tā saimniekot nevar? Mēs to neesam dzirdējuši un
tāpēc mums jāsaka, ka finansu ministrijas kredita
politika taisni nopietnos un lielos jautājumos nav pa-
reiza. Viņa jānostāda uz citiem pamatiem, uz tiem
pamatiem, par kuriem mēs šeit runājām. Protams,
ka tas ļoti stipri aizskar uzņēmēju un citu „šefts-
maņu" intereses un tikmēr, kamēr būs tāda koalīcija,
kura balstās uz šīm aprindām, tā nevar savu politiku
grozīt, tā nevar pārlēkt pār savām saimnieciskām
interesēm. Tāpēc mēs varam droši sacīt, ka šinī ziņā
nekādi lieli uzlabojumi neiestāsies.

Es negribu vairāk kavēties pie sīkākiem kredita
jautājumiem un pie pabalsta sumām. Par. tām man
bija izdevība no šī katedra runāt vienā citā jautā-
jumā, ierēdņu algu jautājumā, un tur es aprādīju, cik
ciešs sakars ir valdību atbalstošām politiskām gru-
pām un partijām ar tiem pabalstiem, kas zem dažā-
diem nosaukumiem atrodami budžetā un citur, no
kurienes šīs aprindas tos saņem. Runāt par to, ka
mūsu ierēdņu aparāts ir tas, kas apēd valsti, ir vai-
rāk kā nevietā. Tad jau drīzāk varētu teikt, ka mū-
su valsti apēd dažnedažādi rebinieki un „šeftsmaņi",
kuri gan ar politiskām, gan saimnieciskām kombinā-
cijām diezgan viegli tiek pie valsts līdzekļiem, no-
darbojas ar spekulāciju un sarauš sev miljonus.

Tagad pēc šīm banku lietām man jāpāriet uz n o-
dokļu politiku, kura ari stāv mūsu finansu mi-
nistra un valdības rokās. Jāapgaismo, kāds stāvo-
klis ir šeit. Tā aina un slēdzieni ari būs stipri bē-
dīgi. Mums iet liela cīņa par to, uz kā rēķina atjau-
not Latvijā sagrauto saimniecību. Mēs, sociāldemo-
krāti, sakām, ka visvairāk taču ir cietusi tautas na-
badzīgākā daļa, strādnieki, mazie sīkie ražotāji un
amatnieki. Viņi ir cietuši veselības ziņā, viņi dzī-
vības ir upurējuši un tāpēc uz viņu rēķina mēs La-
tvijas saimniecisko dzīvi nevaram atjaunot. Tas vi-
ņiem maksātu pārāk dārgi, maksātu viņu eksistenci,
novestu postā un prasītu pat viņu dzīvības. Mēs
sakām, ka Latvijas atjaunošana jāizdara uz to šķiru
rēķina, kurām ir kapitāls, līdzekļi, kas no visas ap-
grozības pelna. Bet tad nāk Saeimas labais spārns'
un saka, ka tā nevarot darīt. Mums jāķeroties pie
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nodokļu skrūves un jāpārveļot tiešie nodokļi uz
strādniecības kamiešiem netiešo nodokļu veidā. Es
gribētu īsumā, tikai vispārējos vilcienos, apstāties
pie tiem rezultātiem, ko mums devusi mūsu nodokļu
politika, mušu nodokļu prese.

9

Uz finansu ministrijas oficiālu datu pamata esmu
izdarījis dažus aprēķinus par 4 galveniem tiešiem
nodokļiem, kas sastāda visu lielumu tiešo nodokļu
ieņēmumos. Vispirms procentualaispeļņas
nodoklis, kas nāk no tirgotājiem. Es šeit runāšu
tikai par to nodokļu _daļu, kuru maksā tie veikali,
kuriem nav jādod, pārskats, jo tiem, kam pārskats
i r jādod, ka piemēram bankām, akciju sabiedrībām
un ta talak, tām šisnodoklis iztaisa samērā mazu su-
mu un par viņu nav vērts runāt Es runāšu tikai par
to nodokli, kuru maksā visas plašās tirgotāju aprin-
das. Cik viņas samaksā mums gadā? Lai neturētos
pie fiktīviem cipariem, par kādiem varētu uzskatīt
budžeta projektu, tad ņemšu tikai finansu ministrijas
tiešo nodokļu departamenta uzliktās sumas. Pēc
1925. gada aplikuma šis tiešais nodoklis dod valstij
tikai 2.100.000 lata. To maksā 29.500 veikali, katrs

I

caurmēra 72 latus. Ja šķirojam šīs sumas pēc tā,
ko maksa Rīga un ko pārējā Latvija, tad redzam, ka
Rīga_ ir gandrīz vai puse no visiem maksātājiem,
vairāk ka 10.000 maksātāju, kas samaksā lielāko da-
ļu no visas sumas. Tātad šis nodoklis galvenā kār-
ta krīt uz Rīgas tirgotājiem. Pārējie maksā samērā
maz. Bet viss šis nodoklis mūsu budžetā, rēķinot
pec. pagājuša gada budžeta ieņēmumiem, 16.000.000
latu, iztaisa tikai 1,3%. No šī nodokļa ir vēl nesa-
maksāti paradi, kuri ari valstij nenes nekādus pro-
centus. Uz 1923. gada 1. aprīli tādu parādu ir bijis
1.100.000 latu, betuz 1925. gada 1.aprīli jau 1.300.000
latu. Ta tad parada suma pastāvīgi pieaug. Mums
iet lielas sarunas par to, kā šo lietu uzlabot, kā no-
stādīt piedzīšanu, vai caur policiju vai citādi, bet ar
patreizējo aparātu šī piedzīšana nav veikta.

Tālāk, ņemsim otru nodokli — pilsētu un
miestu nekustamas mantas nodokli.
Tas ir otrs mūsu lielais tiešais pamatnodoklis. Ko
ias dod valstij? Šinī 1926. gadā, visiem Latvijas ne-
kustamu īpašumu turētājiem ir uzlikts šis nodoklis
1.700.000 lata apmērā. Tas uzlikts 35.500 īpašnie-
kiem, no kuriem katrs caurmēra maksā 49,2 latus
valstij par labu. Ja pieejam šiem cipariem tuvāk un
paskatāmies, kur atrodas galvenie maksātāji, tad
redzam, ka tie atkal_ atrodas Rīgā. Rīgā ir 12.000
šī nodokļa maksātāju, _ta_ tad V, kuri samaksā
1.300.000 latu, vai caurmēra katrs 100 latu no sava
īpašumata tad 5000 rubļu valstij par labu. Visas pā-
rejas Latvijas provinces un miesti, apmēram 23.500
šī nodokļa maksātāji, valstij par labu samaksā tikai
451.000 lata'jeb caurmērā 19 latu no katra īpašuma.
Ta tad provinces pilsēta un miesta namsaimnieki
maksa nepilnus 1000 rubļus valstij par labu. Visas

I

šī nodokļa_sumas iztaisa budžetā 1% no visiem mūsu
valsts ienākumiem.

Trešais lielais tiešo nodokļu veids ir lauku
nekustamas mantas nodoklis. Tas ir uz-
likts 1925. gada 195.000_ saimniecībām. Pavisam uz-
likts 951.000 latu apmērā, jeb, caurmērā ņemot, katrai
saimniecībai 4 lati 88 santimi, t i. 244 rubļi. Bet cik
mes neesam dzirdējuši apgalvojumu un pārmetumu

no zemniekiem, ka valsts apgrūtinot lauksaimniecību
ar pārāk smagiem nodokļiem. Man liekas, ka no
šiem cipariem katram ir skaidrs, ka valsts nav tā,
kas apgrūtina lauksaimniecību ar pārāk smagiem no-
dokļiem. 200 rubļu uz katru saimniecību nav taču
ta suma, kas var apdraudēt lauksaimniecību. Šis
nodoklis iztaisa pavisam 0,6% no visiem valsts ienā-
kumiem 1925. gadā. Uz 1924. gada 1. aprili nav sa-
maksāti 800.000 latu,bet uz 1925. gada 1.aprili 900.000
latu. Tas nav piedzīts un šis parāds stāv līdz šai
dienai. Ari pilsētu un miestu nodoklis nav viss ie-
nācis. 1924. gadā palicis parāds apmēram 1.500.000
latu, bet uz 1925. gada 1. aprili 600.000 latu.

Savelkot kopā visus šos 3 nodokļus, kurus maksā
tirdzniecība, namu īpašnieki pilsētās un miestos un
nekustamu īpašumu īpašnieki uz laukiem, dabūjam
kopsumā par 260.000 šonodokļu maksātājiem,4.800.000
latu, jeb caurmērā 18 latu 60 santīmu uz katru. Tā
tad mazāk kā 1000_ rubļus nes valstij par labu mūsu
turīgas šķiras, kuram ir kapitāli, kurām ir īpašumi,
kuri apgroza savus līdzekļus un saņem zināmu peļņu
no saviem līdzekļiem. Ja izrēķina procentuāli, cik
tas iztaisa valsts ienākumos,'tad redzam, ka iznāk
nepilni trīs procenti, tikai 2,9% no visiem valsts ie-
nākumiem. Ja izrēķinām, ka katram nekustama īpa-
šuma turētajam, tāpat ka strādniekam, ir trīs ģime-
nes locekli, tad katrs no viņiem samaksā 6,20 latu
tiešo nodokļu gada.

Ceturtais tieša, nodokļa veids, kurš ir izlīdzinošs
priekš visiem pārējiem nodokļiem ir progresī-
vais ienākuma nodoklis. Klīves kungs
pagājušo reizi tik daudz par to uztraucās un.teica,
kaltas būtu atceļams, sevišķi uz laukiem, jo viņa pie-
dzīšana neattaisnojoties. Uz to man jāsaka, ka Klī-
ves kungs jautājumu nepareizi apgaismoja. Viņš
teica, ka šisnodoklis valstij neko nedodot. Patiesībā
taisni šis tiešais nodoklis valstij dod vairāk, nekā visi
citi tiešie nodokļi. Par 1925. gadu progresīvais ienā-
kuma nodoklis uzlikts 3.600.000 latu apmērā, t. i.
gandrīz tikpat daudz, cik visi trīs iepriekšējie no-
dokļi kopā. Tas uzlikts 117.000 maksātājiem un iz-
taisa caurmēra uz katru maksātāju 30,84 latus. Ja
mes ņemam to_pēc iecirkņiem, tad redzam, ka Rīgā
ir 24.000 maksātāju, bet viņi nomaksā 2.200.000 latu,
vai, caurmēra rēķinot, 90,80 latu uz katru maksātāju.
Ta tad katrs Rigas_ maksātājs maksā trīs reizes lie-
lāku progresīvā ienākuma nodokli nekā pārējie. Lie-
pajātas iztaisa uz apmērām 4.000 maksātājiem caur-
merauz katru 59,26 latus, Jelgavā uz nepilniem 2.000
maksātājiem 33 latus uz katru maksātāju un Daugav-
pili uz apmēram 1.500 maksātājiem tas iztaisa caur-
mērā 37,34 latus uz katru maksātāju. Visā pārējā
Latvijā, izslēdzot Rīgu, Liepāju, Jelgavu un Daugav-
pili, progresīvais ienākuma nodoklis uzlikts 84.000
maksātajiem, kopsumā par apmēram 1.000.000 latu,
vai, caurmēra rēķinot, 11,76 latu uz katru maksātāju.
Acīm redzot, ta ir ta suma, kura krīt ari uz katru
lauksaimnieku, par ko Klīves kungs te runāja un
gaužām uztraucās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atvainojat, deputā-
ta kungs, prezidijs liekpriekša, lai varētu noturēt vēl
dažas citas sēdes, šo sēdi pārtraukt Iebildumu nav?
Šīs dienas sēde slēgta. Nākošā sēde šodien pīkst 5
pec pusdienas ar jau agrāk izziņoto dienas kārtību.

(Slēgta pīkst. 1,15 dienā.)

^H ^H
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam, likums par
valsts darbinieku atalgojumu. Iebildumu pie dienas
kartības nav? Dienas kārtība skaitās par pieņemtu.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu—
p re z i d i ja ziņojumi. Ministru kabinets pie-
sūtījis pārgrozījumu un papildinājumu projektu 1903.
gada sodu likumos. Prezidijs liek priekšā šos pār-
grozījumus nodot juridiskai komisijai. Iebildumu
nav? Pārgrozījumi nodoti juridiskai komisijai.

Tālāk ministru kabinets lūdz Saeimas piekriša-
nu deputāta Opvncana saukšanai pie tiesas atbildī-
bas, kurš apvainots uz sodu likumu 286. panta pa-
mata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēša-
nas komisijai. Līdz ar to pirmais dienas kārtības
punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
valsts budžets 1926./27. saimniecības
gadam. Referents Augusts Kalniņš. Turpināsies
vispārējas debates. Vārds deputātam Bastjānim,
runas turpināšanai.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Sēdi slēdzot, es paliku pie nodokļu politikas
un, konkrēti runājot, pie progresīvā ienāku-
ma nodokļa. Es pievedu ciparus, kuri raksturo
ienākuma nodokļa sadalījumu pa atsevišķiem valsts
apgabaliem, un beigās pievedu datus,kuri rāda, ka uz
laukiem caurmērā šie nodokļi krīt Ls 11,76 uz katru
saimniecību. Bet tā kā šeit ietilpst ari miesti un pil-
sētas, tad es gribu dot vēl drusku tuvāku apgaismo-
jumu par šī nodokļa sadalījumu pēc dažādo maksā-
tāju kategorijām. Man jāaizrāda, ka tā daļa, kas
krīt uz lauksaimniekiem, pret kuru aplikšanu ar ie-
nākuma nodokli uzstājas zemnieku savienība, ir sti-
pri niecīga. Man nav drošu datu par pagājušo gadu,
bet ir finansu ministrijas pārbaudītie dati par 1923.124.
budžeta gadu. No tā sadalījuma redzam, ka vislie-
lākā suma caurmērā krīt uz tirgotājiem, kuri
toreiz maksāja 53,3 latus caurmērā katrs progresivā
ienākuma nodokļa maksātājs. Tagad šī suma ir au-
gusi un šis nodoklis būs caurmērā ap 70 latu uz
katru. Algotais darba spēks, kurā ietilpst
ierēdņi, kuri saņem vairāk kā 60.000 rubļu gadā un

ari daļa no strādniekiem un citiem algotiem darbi-
niekiem, šī kategorija maksāja caurmērā 30 latus jeb
1.500 rubļus no katra. Tagad šī suma pieaugusi un
varam droši teikt, ka uz katru no šīm personām kri-
tīs 40 līdz 50 latu. Tā maksātāju kategorija, uz ku-
ru šis nodoklis krīt vismazāk, ir lauksaimnieki. No
195.000 saimniecībām, kuras apliktas ar nekustamas
mantas nodokli, tikai 64.000 lauksaimnieki maksāju-
ši — 500.000 latu progresīvo ienākuma nodokli. Uz
katru saimniecibutas kritis tikai ar 8 latiem jeb 400
rubļiem. Nevar tāpēc teikt, ka šis nodoklis būtu pā-
rak augsts priekš lauksaimniekiem. Es domāju, ka
šogad ta suma bus pieaugusi, bet nepārsniegs 10 līdz
12 latu uz katra. Es to neesmu izkalkulējjs un tāpēc
nevaru pievest.

Klīves kungs nāca ar prasību, ka progresī-
vais ienākuma nodoklis atceļams un
motivēja, ka šis nodoklis radot lielas techniskas grū-
tības piedzīšanas ziņā. Klīves kungs teica, ka pro-
gresīva ienākuma, nodokļa piedzīšana neattaisnojo-
ties, jo ta izmaksājot pārāk daudz un pēc šī nodokļa
piedzīšanas valstij nekas nepaliekot pāri. Šā rīta
sēde es jau minēju progresivā ienākuma nodokļa
kopsumu — 3.600.000 latu. Piedzīšana, pēc finansu
ministrijas tiešo nodokļu departamenta aprēķina, ne-
izmaksā vairāk par 7—8% no šīs sumas. Tā tad
motivi, ka piedzīšana ir dārga un ka tāpēc nodoklis
jāatceļ, neiztur kritikas un tiem nav pamata. Citu
nodokļu piedzīšana izmaksā 4%, bet tā kā progresī-
va ienākuma nodokļa_ piedzīšana ir sarežģītāka, tad
ta piedzīšana ari iznāk dārgāka, tomēr tā neiztaisa
vairāk par 8%. Ja mums ir tendence vienā daļā šo
nodokli atcelt, tad tāpēc ka viņš nav visai patīkams.
Valsts budžetam viņš dod tomēr 180.000.000 rubļu
jeb 2,4% no visiem ienākumiem. Ari šis nodoklis ir
palicis nesamaksāts uz 1924. gada 1. aprili 1.400.000
latu un uz 1925. gada 1. aprili 1.700.000 latu. Visi
tiešienodokļi kopa: 4 minētie un bez tam vel manto-
šanas un vērtības pieauguma nodoklis dod valstij
12.100.000 latu jeb pavisam 7% no visiem valsts ie-
nākumiem. Nebūs bez intereses pieminēt, ka Angli-
ja viens pats mantas nodoklis dod gadā 7,4% no vi-
siem valsts ienākumiem, bet ienākuma nodoklis An-
glija dod 34,2% no visiem valsts ienākumiem. Man
liekas, ka pec tam runāt par to, ka ienākuma nodo-
klis jāatceļ,var tikai tad, ja grib vispār no nodokļiem
atsacīties. Jā runa paršī nodokļa lietderību, tad
viņa lietderība atzīta visās valstīs un ne Latvijai va-
jadzētu ķerties pie šī nodokļa atcelšanas un citu ne-
tiešonodokļu ievešanu tanī vietā. Varbūt mums šis
nodoklis j'ipārveido, viņa piedzīšanas sistēma jāpār-
strādā un techniskie veidi jāgroza, bet visā visumā
mes nevaram runāt par šī nodokļa atcelšanu. Ja
mes tagad prasām, kā tad stāv ar netiešiem no-
dokļi e hi, kas krīt uz patērētājiem, galvenam kār-
tam uz pilsētniekiem, tad mēs dabūjam gluži pārstei-
dzošu atbildi. Netiešie nodokļi šī gada budžetā, ja
zem tādiem mēs saprotam akcizes, muitu un dažus
citus sīkākus nodokļus, dod valstij 78.200.000 latu,
jeb 47,4% no visiem valsts ienākumiem. Nodevas,
kuras ari jāuzskata par netiešiem nodokļiem, dod
vēl klāt 10.900.000 latu jeb 6,6% no ienākumiem.
Visa kopsumā, kas gulstas uz netiešo nodokļu mak-
sātajiem, ta tad ir 89.100.000 latu jeb 54% no visa
mušu valsts budžeta. Tagad jāsaka, ka ir skaidrs,
ka valsts ienākumus, ja par tādiem var runāt, dod
netiešie nodokļi un visa tā daļa, kas nāk caur tiešiem
nodokļiem, iztaisa tikai_ 7% no visiem valsts ienāku-
miem. Ja mesizreķināsim uz katra iedzīvotāja, tad,
pieņemot pec pēdējas skaitīšanas datiem Latvijas ie-
dzīvotāju skaitu par 1.845.000, mēs dabūsim, ka šī
netiešo nodokļu nasta caurmērā uz katru iedzīvotāju,
rēķinot uz visiem, ari uz bērniem, iztaisa 48,30 la-
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tus jeb 2415 rubļus. Protams, ka pilsetas_ strādnie-
kiem un pilsētas iedzīvotājiem nodoklis bus lielāks,
jo viņi vairāk patērē tās preces^

kas tiek ievestas un
uz kurām ir muita. Tādā ceļā viņiem jāsamaksā
lielāks nodoklis. Ja mes rēķinam, ka tasparasti tiek
darīts pie visiem mūsu aprēķiniem, ka strādnieku ģi-
menei ir 3 ģimenes locekļi, tad gada uz visiem šiem
3 locekļiem iznāk 144,9 lati jeb 7245 rubļi liela netie-
šo nodokļu nasta vien.

Ko tad pelna strādnieks, kuram šis nodoklis jā-
samaksā? 1e man būtu jāpakavējasilgākpie s.t r a d-
nieku-algām, bet es negribu augsto namu se-
višķi apgrūtināt, jo mums jau ir bijušas debates, kur
jau pēc oficiāliem statistiskiem datiem tie cipari ci-
tēti. Es pie šiem datiem nepakavēšos. Es došu ti-
kai no pilsētas strādnieku algāmpārbaudītus ciparus,
kurus aprēķinājusi tautas labklājības ministrija pec
slimo kasu apdrošināšanas statistikas. , Sinis datos
ietilpst ari atalgojums par akorda darbiem un virs-
stundām. Vidējā strādnieku_ alga, pec šiem datiem,
Rīgā ir 150—170 rubļu diena, ierēķinot šeit ne tikai
vienkāršos, bet ari kvalificētos strādniekus un kan-
toru personālu, kas privātos uzņēmumos_ tiek ap-
drošināti kopā ar strādniekiem. Parreķinajot touz
gada algu, dabūjam 45—51.000 rubļu gada. Aprēķi-
nāt tagad netiešo nodokļu procentu katrai strādnieku
ģimenei un jūs dabūsat jau 14,6% līdz 16,1% no vi-
sas strādnieka algas, kas krīt tikai uz netiešiem no-
dokļiem vien, nerēķinot nekādas citas maksāšanas,
kas ari viņam jāizdara. Turpretim šinī grāmatiņa
par Latvijas lauksaimniecību no 1920. līdz 1925. ga-
dam, jūs atradīsat oficiālus valsts statistiskas pār-
valdes datus, pēc kuriem tie nodokļi, kas gulstas uz
zemniecību, uz lauku saimniekiem, iztaisa pavisam
kopā tikai 5—7% no viņu ienākumiem. Šinī_ pro-
centā ierēķināti ari pašvaldības nodokļi, kamēr at-
tiecībā uz pilsētas iedzīvotajiem es_ runāju tikai par
valsts nodokļiem, pašvaldības jautaļumu_ nemaz ne-
aizskarot. Ja ņemsim laukus, tad būtu jāieskaita ari
personas nodoklis, kurš krrt ari uz strādniekiem. Bet
par pašvaldības nodokli mes nerunājam. Šiem no-
dokļiem nāks vēl klāt ari dažas citas sumas, piemē-
ram, muitas paaugstinājumi, ko izveda Ulmaņa val-
dība. No šiem tiešo un netiešo nodokļu
salīdzinājumiem ir skaidri redzams, ka lie-
lākā daļa no visiem valsts ienākumiem, veseli 54%
nāk no netiešiem nodokļiem,kuri ar visu savu
smagumu gulstas uz pilsētu strādniekiem un citam
nabadzīgākām iedzīvotāju aprindām. Kur tad nu
paliek vēl s p i r ta m o n o p o 1s, kas viens_ pats dod
valstij gandrīz 25.000.000 latu jeb 15% ienākumu un
kas ari pieskaitāms pie netiešiem nodokļiem. Visam
tam pretim stāv tikai 12.000.000 latu jeb 7% lielais
tiešo nodokļu ienākums, ko maksa turīgas_šķiras.
Vai šāda nodokļu politika ir ciešama? Domāju gan
ka nē. Bet uz viņas revīziju pie šis valdības nav ko
cerēt.

Daži iepriekšējie runātāji minēja, ka budžeta
būšot robs muitas ienākumos caur to,
ka pie budžeta sabalansēšanas dažas sumas pieliktas
klāt. Tam es nevaru piekrist. Pagājuša sesija pec
ilgām cīņām pieņemtais muitas tarifs dos valstij lie-
lākus ienākumus ari fiskali. Varbūt bus zināma sa-
mazināšanās patēriņa ziņā uz ievedumiem, kuriem
muita pacelta, to es pielaižu, bet ienākumu sumas
caurmērā ņemot katrā ziņā pavairosies._ Par to va-
ram pārliecināties, ja procentueli pārrēķinam ienā-
kumus tikai uz dažiem nedaudziem punktiem. Tā uz
187. un 188. muitas tarifa pantos minētiem kokvilnas
audumiem esam paaugstinājuši muitu par 20%, es
ņemu to mazāko procentu, jo bij viena daļa kokvilnas
audumu, kuriem muita paaugstināta par 30%, bet ta
kā tā bij mazākā daļa, tad ņemu tikai 20%. Ja nu no

1924. gada ienākumiem 6.000.000 latiem aprēķinam
šos20%,par kuriem muita paaugstināta, tad redzam,
ka šis punkts vien dos 1.200.000 latus lielāku ienāku-
mu. No 199. muitas tarifa punkta — vilnas_ audu-
miem 1924. gadā bij 3.300.000 latu muitas ienākumu.
Ja šiem ienākumiem pieliekam klāt atkal tikai 20%,
tad dabūjam 660.000 latu lielākus ienākumus. Bei-
dzot labības muita, kuru Ulmaņa kungs projektēja
pacelt no 6 uz 9 santīmiem uz kilogramu,.bet kuru
pateicoties sociāldemokrātu protestam, pacēla tikai
uz. 7 santīmiem. Ari šis postenis deva 1924. gada
3.200.000 latu ienākuma, bet pieliekot 1 santīmu klāt,
mēs dabūjam jaunu 540.000 latu lielu ienākumu. Ta
tad muita uz šiem minētiem 3 posteņiem, neskaitot
nemaz citus sīkākus pārlabojumus, kas valdības pro-
jektābija paredzēti un ko augstais nams ari pieņēma,
dod 2.400.000 latu lielu pieaugumu jeb 5,7%. Pro-
tams, ka visā pilnība nākoša gada šis paaugstinājums
neienāks, tāpēc ka apgrozījumi nebūs tik lieli, bet
plus tomēr būs, un tāpēc velti runāt, ka šim budžeta
postenī būtu sagaidāms kāds robs. Ja salīdzinām
ar pagājušo gadu, tad nedz valdība, nedz ari budže-
ta komisija nav muitas ienākumus paaugstinājusi.
Izgājušā gadā bija paredzēts no šī posteņa ieņemt
54.000.000 latu, bet šogad tikai 43.000.000 latu, ar da-
žiem simttūkstošiem. Man šķiet, ka šī suma neap-
šaubāmi ienāks.

Apstājoties pie budžeta cipariem, man, _ starp
citu, jāmin tas, ka daži no iepriekšējiem runātajiem
atzina par vajadzīgu kritizetbudžeta komi-
sijas darbību un viņas kompetences.
Vienā Saeimas daļā valda ieskats, ka nekur citur tā-
das budžeta komisijas, nav, ka_Latvija, kas itin ka ie-
jaucoties valdības kompetencēs un izspriežot jautā-
jumus, kurus viņai nepienāktos izspriest. Var jau
būt, ka lielās valstīs, kur valsts apmeriir lieli un tā-
pēc nevienai centrālai iestādei nav iespējams pārbau-
dīt un tuvāki iepazīties ar valsts saimniecisko apa-
rātu, var jau būt, ka tur šī komisija nemēģina to da-
rīt. Bet Latvijas apstākļos, tādos apstākļos, kur pat-
laban norisinās visas saimnieciskas dzīves uzbūve un
organizācijas darbs, šajos apstākļos prasīt no Saei-
mas orgāna, kurā ieiet visas politiskas partijas, lai
šis orgāns, budžeta komisija,_ neiepazītos ar valsts
saimniecību, lai viņa akceptētu valdības iesniegto
budžetu bez sīkākas iedziļināšanas un iepazīšanas ar
apstākļiem uz vietām, prasīt to, man šķiet, būtu vis-
lielākā mērā nepareizi, tas nesaskanētu ar Latvijas
saimnieciskām interesēm. Ja budžeta komisija ne-
spētu savu darbu veikt, tad varētu par torunat. Bet
ja viņa to spēj, tad ir tikai veļams, lai ta uz vietām
iepazītos ar tiem valsts saimnieciskiem uzņēmumiem,
kuri prasa no Saeimas kolosālus līdzekļus.

Budžeta komisija ari nav stājusēs valdībai ceļā
pie ļoti izdaudzinātās Rīgas .telefona centrā-
les 1i e ta s, kā to apgaismo dažos kongresos, kur
sabrauc cilvēki, kuriem tā lieta nav tuvāk pazīstama
un kuriem tāpēc var visu ko iestāstīt Budžeta ko-
misija atvēlēja ļoti lielus līdzekļus telefona centrā-
les ierīkošanai, bet lūdza tikai viņu iepriekš infor-
mēt, par kādu telefona centrāli — manuelo vai auto-
mātisko — valdība grib izšķirties. Gan pašos reso-
ros, gan ari ministru kabinetā'un Saeima bij lieli strī-
di un domu starpības par šo lietu, pie kam budžeta
komisija ar ļoti niecīgu balsu vairākumu izšķiras par
automātiskās centrāles ierīkošanu. Taisni kreisa
daļa, sociāldemokrātu frakcija, balsojapret to, jo at-
zina automātisko centrāli par neizdevīgu, nepielieto-
jamu un tādu, no kuras celsies sarežģījumi un ne-
miers. Saeimas labais spārns, izņemot Augustu
Kalniņu, bija tas, kas balsoja par automātisko cen-
trāli. Ja nu jūs paši esat balsojuši un automātisko
centrāli atzinuši, tad neuzliekat tagad atbildību par
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to citiem. Lai uzņemas pārmetumus uz sevim. tie, kas
budžeta komisija nobalsoja par šo automātisko cen-
trāli. Un tie ir jūsu pašu bijušie deputāti Gailīša un
Goldmaņa kungi.

Tālāk, Klīves kungs izteica nemieru ar
valsts budžeta sastādīšanu. Neesot
pielaižams tāds veids, kāds pastāv līdz šim, ka pie
budžeta sastādīšanaspiedalās trīs ieinteresētās iestā-
des: vispirms tā ministrija, kura naudu prasa, tad fi-
nansu ministrija kā naudas devēja un beidzot valsts
kontrole, kura rto sava redzes stāvokļa, kā Saeimas
uzticības orgāns, to lietu izšķir. Klīves kungs gri-
bēja valsts kontroli no budžeta sastādīšanas atstumt
nost. Tad paliktu divas pretējās puses vien un tā-
dējādi visa noteikšana piederētu finansu ministrijai,
kā naudas devējai. Liekas skaidrs, ka ne ministru
kabinetā, ne še augstā namā nevar sīki katru budžeta
posteni iztirzāt. To vajaga darīt sagatavošanas ie-
stādēm. Lai nu šeit lieta tiktu daudz maz objektīvi
nostādīta, tad nepieciešama valsts kontroles piedalī-
šanās. Valsts kontroles piedalīšanās budžeta sastā-
dīšanā ir nākusi tikai lietai par labu. Tas atviegli-
nājis darbu budžetā komisijai un ari augstam namam
pie budžeta pieņemšanas.

Es nevaru piekrist ari tam ieskatam, kas
mūsu priekšā celto budžetu no 166 miljo-
niem latu uzskata par stipri pār-
spīlētu. Mums saka, ka pagājušais 1925./26. gada
budžets nav realizējies, ka viņš noslēgts ar deficītu
un ka tāpēc nedrīkst pieņemt budžetu, kurš ir lie-
lāks par pagājušā gada budžetu. Šis jautājums nav
vēl galīgi noskaidrots, bet man ir dibināts iemesls
sacītka deficīta nebūs, bet ka budžets noslēgsies
ar izlīdzināšanos, kā jau uz to aizrādīju pie valsts
ierēdņu algas jautājuma apspriešanas. Šogad
tiešām ienācis 9.000.000 lata mazāk, nekā budžetā
ir paredzēts. Ja atņem nost 1.000.000 latu, kas ie-
nācis pirms 1. aprīļa, bet par ko paziņots no La-
tvijas bankas nodaļām tikai pēc 1. aprīļa, tad iztrū-
kums būtu 8.000.000 latu. Ja mēs paskatāmies uz
ienākumu posteņiem, tad redzam, ka galvenam kār-
tām iztrūkums ir radies no izvedmuitām. Šinī po-
stenī mazāk ienācis, nekā bija paredzēts, par
4.400.000 latiem, Otrs tāds postenis ir meži, caur ko
ir cēlies iztrūkums 4.800.000 latu apmērā. Šie po-
steņi nav attaisnojušies. Pārējās sumas ir sīkumi,
no kurām 1.500.000 latu krīt uz dzērienu akcīzi un
1.000.000 latu uz dzelzceļu ienākumiem. Kā jūs zi-
nāt, mežu izmantošana pagājušā gadā nav bijusi iz-
devīga aiz daudz un dažādiem iemesliem. Tāpēc
ari šie ienākumi nav attaisnojušies. Es gribētu
teikt, ka ari apspriešanā 1926./27. gada budžetā vis-
apšaubāmākais ienākuma postenis ir mežu ienākumi.
Kad budžeta komisija, ņemot vērā pagājušā gada
bēdīgos piedzīvojumus meža ienākumus 2. lasījumā
bija samazinājusi, no valdības nāca aizrādījumi, ka
mežu postenis ir drošs, ka, ievērojot sevišķos notei-
kumus, pēc kuriem šinī budžeta gadā jālikvidē lielas
jaunsaimniecību mežu platības, eksports būs liels un
šīs sumas, kas budžetā paredzētas, attaisnosies.
Pamatojoties uz šādu valdības aizrādījumu, budžeta
komisija strīpotās sumas atjaunoja, bet nekādi jauni
palielinājumi, pret valdības iesniegto projektu, nav
budžetā ievesti. Tas būtu ienākumu daļā. Bet runā-
jot par budžeta deficītu nav jāaizmirst, ka uz 1. ap-
rili nav izmaksāti budžetā paredzētām vajadzībām
veseli 19.500.000 latu. Tā tad sabalansējot šīs su-
mas, dabūjam, ka uz 1926. gada 1. aprili valsts kasē
paliek skaidrs atlikums 11.500.000 latu. Pēc mūsu
budžeta iekārtas šīs sumas var' gan vēl izņemt līdz
1. oktobrim. Pagājušā gada piemērs rāda, ka no
1. aprija, kad noslēdza kasi līdz 1. oktobrim izņēma
12.300.000 latu. Nav iemesla šogad paredzēt lielā-
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kas sumas izņemšanu, bet drīzāk gan otrādi. Tādē-
jādi dabūjam iztrūkumu tikai 800.000 latu apmērā.
Bet es gribu domāt, ka līdz ar to, ka valsts saim-
nieciskā dzīve arvien vairāk nostiprinājās, visi resori
vairāk pilda savus pienākumus un laikā maksā savus
rēķinus, tad pēc 1. aprīļa izmaksātās sumas nevar
pārsniegt pagājušā gada sumu, bet būs mazākas.
Tāpēc ir iemesls domāt, ka iztrūkuma 1925.126. bu-
džeta gadā nebūs.

No otras puses jānāk pie slēdziena, ka ar katru
gadu saimnieciskā dzīve attīstās un līdz ar to Hās
sumas, kuras ienāk valsts kasē, pieaug. Apgrozī-
jumu pieaugums mūsu dzīvē jārēķina uz 10%, kas
mūsu valsts budžetam dotu 16.000.000 latu. Pie-
ņemsim, ka šis pieaugums būs uz pusi mazāks, t i.
tikai 5% liels, tad tas iztaisītu 8.000.000 latu. Ja
pagājušagadā budžets 160.000.000 latu, puslīdz rea-
lizējās, tad nebūtu iemesla šaubīties, ka nākošā gadā
varēsim ieņemt 166.000.000 latu. Es domāju, ka šis
budžets nav pārspīlēts, ka viņš realizēsies, ka bu-
džeta komisija iesniegusi Saeimai droši, bet nevis
fiktīvi sabalansētu budžetu, kā te no vairāk pusēm
aizrādīja.

Ir taisnība, ka starp tiem budžetiem, kas ie-
sniegti pagājušos gados, un šo, ir liela starpība. Caur
tiem budžetiem valsts ir guvusi dažādus ietaupī-
jumus, kuri ieguldīti dažādos valsts
uzņēmumos un kapitālos, Tā piemēram
līdz 1924. gada 1 aprīlim no valsts budžeta līdze-
kļiem, tā tad no nodokļiem, kas ietecējuši kārtīgā
ceļā, valsts bija uzkrājusi pamata kapitālus 24.700.000
latu, rīcības kapitālus 34.500.000 latu, dažādus ka-
pitālus 1.800.000 latu un dažādus fondus, nerunājot
nemaz par valsts rezerves fondu, 51.100.000 lata,
t i. kopā 112.100.000 latu. Ja jūs ieskatāties mūsu
valsts budžetā pēc finansu ministrijas oficiālā sa-
vilkuma, tad jūs dabūsat, ka 1924./25. gadā ir ka-
pitāli ieguldījumi gan būvēs, gan citos lielos pasā-
kumos 25.000.000 latu jeb 17,3% no visa valsts iz-
devumu budžeta. 1925./26. gadā, t. i. pagājušā
gada, ieguldīti 35.200.000 latu jeb 21,9% no visiem
valsts izdevumiem un nākoša 1926.127. gada budžeta
projektā, pie kura mēs patlaban strādājam, ir atkal
paredzēti valsts ieguldījumi 35.300.000 latu jeb21,3%
no vļsiem valsts izdevumiem. Šīs sumas, ko valsts
uzkrāj vērtībās, nāk no nodokļu maksātājiem; tās ir
sumas, _kas guļ uz valsts budžeta, bet kurām patie-
sība pec plānveidīgas un kārtīgas saimniecības ne-
vajadzēja tikt ņemtam no budžeta, no nodokļiem,
bet cita ceļa, aizņēmumu ceļā. Starp citu man
jāmin ka valsts rezerves fonds, kurš ir finansu mi-
nistrijas rīcībā, sniedzas tuvu pie 60.000.000 latu jeb
3.000.000.000 rubļu un ja Ringolds Kalniņa kungs
sacīja, ka mums izbeidzies labvēlīgais saimnieciskais
stāvoklis, kad valsts ir uzkrājusi lielus kapitālus, tad
man gan drusku jākoriģē šis Kalninga kunga iz-
teiciens. Priekš šiem kapitāliem! , priekš Latvijas
bankas, priekš mušu valsts finansēm ir beidzies
labais laikmets, bet šis laikmets ir bijis
šausmīgs dzīvē priekš tiem, uz kuru

. pleciem viņš gulējis, un kas viņu iz-
nesuši. Par to sevišķi priecāties mēs nevaram.
Es_ saprotu _ari to, ka Latvijai nav citas izejas. Ņemt
arējos aizņēmumus ar pārāk lieliem procentiem, par
kādiem es šeit rīta sēdes runā minēju, nav iespē-
jams. Tapec ir labi, ka esam varējuši iztikt ar
saviem līdzekļiem. Man šķiet, mēs būsim spiesti
vel dažus gadus dzīvot ar iekšējiem līdzekļiem, nest
šos smagos nodokļus, lai varētu vest saimniecisko
dzīvi uz priekšu. Bet vienu mēs varam prasīt, lai
tas šķiras, kuras vairāk bauda no visiem valsts la-
bumiem, lai tās neuzbruktu kaut tiem maziem uz-
labojumiem, kādi ir ari strādniecības daļā, lai viņas
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neatrastu par vienīgo avotu, kur smelt valstij bagā-
tības, tikai to darba tautas daļu vien,_bet ari pašas
ņemtos nastu uz sevim un nestu kopa ar parejo ie-
dzīvotāju daļu. Tad tas sarūgtinājums, kas tagad
izplatīts vislielākā tautas daļā, mazināsies, jo ciest
kopā ar visiem, ja redz, ka ari visi citi cieš, ir iespē-
jams- Bet jā glezna ir otrāda, ja redz, ka šādas
nastas guļ tikai uz vieniem kamiešiem, bet citi dzīvo
zaļi, tad tāda psicholoģija nav izturama, tad sa-
rūgtinājumi un ekscesi ir dabīgi un velti par viņiem
brīnēties.

Pārejot pie mūsu izdevumu budžeta, man gri-
bētos dažos vārdos apstāties pie viena posteņa, kas
prasa no mūsu budžetā pārāk lielus līdzekļus un kurš
pēc maniem un mūsu frakcijas ieskatiem varēta tikt
lielā mērā samazināts un atvieglots. Atbrīvotās
sumas, kas šeit tiek saistītas, varētu izdot citam
vajadzībām. Šis postenis ir k a r a r esor s. Esmu
sakopojis datus par visiem Latvijas pastāvēšanas
gadiem, kā ir pieauguši mūsu kara resora izdevumi.
Tā glezna, ko dabūsim, ir ļoti pamācoša. 1918. un
1920. gados, t i. Latvijas dibināšanas un tapšanas
gados, kara resors patērējis, pārrēķinot latos pēc
attiecīgiem kursiem, 27.100.000 latu jeb 33,8% no
valsts budžeta. Protams, tās ir kolosālas sumas,
ko aprijusi valsts aizsardzība un armija tanīs gados.
Man šķiet, ka mēs to varam saprast. Tie bija kara
un aizsardzības gadi, kas prasīja no valsts lielus
līdzekļus, 1920./21. gadā iztērēti 20.800.000 lata jeb
18,5% no visiem valsts izdevumiem. Ta tad te ir
bijusi izdevumu samazināšanās. 1921.\22. gadā iz-
devumi pamazām atkal sāk pieaugt. Tie prasa jau
23.800.000 latu jeb 17,7% no visiem valsts izdevu-
miem. Tomēr ir tikai absolūts pieaugums, bet pro-
centuāla pieauguma nav. 1922.123. gadā ir atkal
23.000.000 lata, kas procentuāli iztaisa tikai 12%,
jo šinī gadā budžeta sumas ir ļoti stipri augušas, ie-
vērojot to, ka šinī budžetā ieslēgtas lielas apgrozī-
bas sumas. 1923.124.gadā šisresors prasa 28.400.000
latu jeb 16,5%,bet 1924./25. gadā jau 39.700.000 latu
jeb 18,6%. Pagājuša 1925.126. gada budžeta šim
resoram bij paredzēti 45.200.000 latu jeb 28,1%, bet
nākošā gada budžetā paredzēti 45.700.000 lata jeb
27,66%. _

Ja jus paskatāties uz šim procentuālam un ab-
solūtām sumām, tad jūs redzat, ka pēc miera lī-
gumu noslēgšanas ir bijis viens periods, kad valsts
varējusi iztikt ar 12—16%. Bet tad piepeši sumas
un procenti sāk strauji augt, līdz sasniedz 27—28%
no izdevumiem. Ja atmiņa mani neviļ, tad kādā no
Satversmes Sapulces runām Klīves kungs pie valsts
budžeta teicis tādu frāzi, ka tik ilgi, kamēr kara
resora izdevumi valsts budžetā nepārsniedz 18%,
nevar uztraukties par lieliem izdevumiem kara re-
soram — to darīt būs iemesls, dibināts iemesls tad,
kad šis procents tiks pārsniegts. Tagad, kungi, mēs
esam jau pie 28%, tā tad 10% pāri par Klīves kunga
uzstādīto normu. Vai nu nav jāuztraucas ne tikai
kreisam spārnam, bet ari labam spārnam, vai nav
jasak domāt par to, ka tādus izdevumus valsts ne-
var nest?

Mūsu kara resora izdevumu raksturojumam
pievedīšu procentuālās normas no kara resoru iz-
devumiem citās valstīts. Neapstāšos pie Igaunijas
absolūtiem cipariem, lai gan man viņi ir, bet došu
tikai procentuālos datus. 1918./19. gadā, t. i. tad,
kad mēs devām 34% no visiem valsts izdevumiem,
ari Igaunija devusi kara resoram 55% no valsts bu-
džeta, 1920. gadā Igaunija tērējusi 41%, 1921. gadā
— 27%, 1922. gadā — 26,7%, 1923. gadā — 20,7%,
1924. gadā — 20,0%, 1925., t i. pagājušā gadā, ari
20%. Ta tad jus redzat, ka Igaunija ir pavisam cita
glezna. Tur pēc miera noslēgšanas kara Izdevumi

shematiski krīt un līdz pašam pēdējam laikam stāv
ap 20%. Varbūt, ka tas ari nav normāli, bet stā-
voklis ir taču labāks, kā pie mums. Ja nu mes ņe-
mam citas kaimiņu valstis, piemēram, Lietuvu,
tad redzam, ka tur stāvoklis līdzīgs Igaunijai. Lie-
tuva 1921. gadā kara resoram izdevusi 51%, 1922.
gadā — 43%, 1923. gadā — 35%, 1924. gadā —
26%, 1925. gadā — 21%. Tā tad ari Lietuva no-
nākusi savos izdevumos kara resoram hdz 21%.
Tālāk ņemsim tādu valsti kā Poli ju. Tur nu tā
glezna ir pavisam citāda un aiz mums visiem sa-
protamiem iemesliem. Polijas armija tērē sākumā
mazāk, bet tad šie izdevumi viņai arvien pieaug.
Tā, piemēram, 1921. gadā izdevumu procents kara
resoram ir 29%, 1922. gadā — 25%, 1923. gadā —
36,6%, 1924. gadā — 23,4% un pagājušā 1925. gadā,
Polijas armija prasījusi 40% izdevumu no visa
valsts budžeta. Un kā stāv pašlaik ar Polijas valsts
finansēm, tas mums visiem ir zināms. Mēs zinām,
ka Polija šinī ziņā nonākusi pie bankrota un kara
resors ir bijis viens no tiem, kas palīdzējis Polijas
finanses sagraut AriKrievija tērē kara vajadzī-
bām lielu- procentu no valsts budžeta, apmēram
30%, tas ir tikai drusku .vairāk par Latviju. Bet
ņemsim ari vēl citas valstis, piemēram, tādu valsti,
kuru ari labais spārns parasti nostāda par priekš-
zīmi mums. Tā ir Somija. Somijas izdevumi kara
resoram stāv visu laiku zemu, ap 14%. Pagājušā
gadā šis procents ir drusku paaugstinājies, bet ne-
pārsniedz 18%.

Kur meklējami izskaidrojumi šiem ārkārtīgi
lieliem kara resoru izdevumiem? Iemesli, protams,
ir daudz un dažādi, bet es domāju, ka tas lielā mērā
stāv sakarā ar kara klausības ilgumu. Man pie
rokas ir statistika, kuru savācis pats kara resors.
No tās mēs redzam, ka Somijā, kura no visām mūsu
kaimiņu valstīm vismazāk tērē militārām vajadzī-
bām, dienesta ilgums ir tikai 12 mēneši. Pārejot
pie citām no manis minētām valstīm, jāatzīmē, ka
tur kara dienesta ilgums visur ir garāks. Latvijā
un Igaunijā tas ir 18 mēneši garš, Lietuvā — 24— '
26 mēneši, Krievijā tāpat, bet Polijā — 25 mēneši.
Skaidri redzams, ka kara klausības ilgums atsaucas
uz valsts līdzekļiem lielā mērā. Ja paskatāmies uz
vecām valstīm, cik tur izdod militārām vajadzībām,
tad aina kļūst citāda. Tā, piemēram, Anglijā 1925./25.
gadā faktiski izdots priekš sauszemes karaspēka
5,7%, priekš flotes — 7% un aviācijai — 1,8%, kas
iztaisa kopā 14,5%. 1925./26. gada budžeta projektā
šis procents negrozās, tas ir tāpat 14—15% %, kas
līdzinājās Somijas procentiem.

Man varētu teikt, ka visiem zināms, ka Latvija
pieder pie tām valstīm, kuras vislabāk! armiju at-
algo, ka tā stāv šinī ziņā gandrīz vai pirmā vietā un
tāpēc ari prasa lielākus izdevumus. Ari tas ir tai-
snība. Pēc_ tām ziņām, kādas no kara resora ir sa-
kopotas, mēs redzam, ka Latvijā maksā katram: ka-
reivim 6 latus mēnesī, Somijā 3,6 latas,, Krievijā
3,4 latus un Igaunijā 2,6 latas. Tāpat virsnieku al-
gas Latvijā ir lielākas, nekā citās no manīm minētās
valstīs, izņemot Poliju, kur algas ir stipri lielākas.
Pec tam virsnieku atalgojuma ziņā otrā vietā nāk
tūlīt Latvija. Tas pats sakāms ari par armijas uztu-^
rešanu. Bet ar to vien šie ārkārtēji lielie izdevumi
nav izskaidrojami. Ir vēl citi svarīgi apstākļi. Mēs
esam atvēlējuši lielas sumas no valsts līdzekļiem jū-
ras krastu nostiprināšanai. Mēs vedām šinī augstā
nama par to lielus strīdus un tagad daži šo sumu aiz-
stāvji ir jau pārvērtušies par daudz vēsākiem aiz-
stāvjiem, vai pat_par šī jautājuma pretiniekiem. Tie
jau nākuši pie slēdziena, ka ar bruņošanos vien mēs
nevaram Latviju aizsargāt. _ Mums apkārt ir pārāk
lielas kaimiņu valstis ar pārmērīgiem karaspēkiem
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un tapec ar br .uņošahos vien nevaram mēs pretim
stavet. Ja vispārējas starptautiskās intereses un si-
tuācija bus tāda, ka mūsu lielām kaimiņu valstīm
bus vajadzīga mušu zeme kā bāze cīņāar pretinieku,
tad viņas to paņems. Tas apstāklis jau liek domāt,
ka uz bruņošanos vien mes likties nevaram. Es ne-
gribu, ka mani saprot tā, kaesmu valsts aizsardzī-
baspretinieks. Nepavisam nē. Mūsu robežas mums
ir jāaizsarga pret bandām un iebrukumiem, pret to
es neuzstājos. Bet mes nevaram būvēt lielas flotes
un apcietinājumus, jo tas mūs nenodrošina. Kara
technika iet uz priekšu tik ātri, ka tas, ko šogad ce-
ļam un par ko izdodam miljonus, nākošā gadā jau.ir
nederīgs un jāceļ atkal vis _no jauna. Tāpēc sacen-
sties šinī ziņa ar_ lielvalstīm, mums nav iespējams.
Pec mušu pārliecības, pats galvenais un stirprākais
ierocis cīņa ar mušu pretiniekiem, nav bruņošanās,
bet tas gars, kas valdīs armijā, un tā apziņa, kas
bus karavīros, kad tie ies cīņā. Ja jūs Latviju pār-
vertīsat par_ tādu valsti, kur vienā pusē būs iedzīvo-
tāju mantīga daļa — bagātnieki, kuru dzīve ir viegla
un zaļa, bet otra puse viss tautas vairums — t i. tā
tautas daļa, nokuras aprindām komplektajās galvenā
kārtā armija, — strādniecība, sīkzemnieki, amatnieki
u. t. t., kuras dzīve būs neciešama no politiskām rep-
resiļam, smagiem nodokļiem, netaisnu rīcību, tad jūs
varesat celt cietoksni uz cietokšņa un mēs būsim pa-
zaudējuši. Ja šī pārliecība karavīros būs, cita, ja viņi
zinās, par ko tie cīnās, tad būs tāpat, kā Bermondta
uzbrukuma dienās, kad vāji,-gandrīz nemaz neapbru-
ņots, mazs skaits kareivju sakāva daudz stiprāko
ienaidnieku. Tā tad uzšo garu vajaga griezt vērību
armijas vadoņiem un gādāt par to, lai šis gars būtu
mošs un stiprs, Vajaga gādāt par to, lai valsts saim-
nieciska un politiskā dzīve būtu ciešama visiem, lai
karavīri, armija, kas nāk no tautas, justu un zinātu,
ka tiem ir kaut kas, ko Latvijāaizstāvēt, ka tā patie-
šam ir viņiem mīļa un dārga tēvija. Tad mēs va-
rēsim tikt vaļā ari no pārāk llieliem izdevumiem bru-
ņošanas vajadzībām un varēsim ķerties pie kara
dienesta ilguma saīsināšanas. Ja kara klausības lai-
ku mes, piemērām, samazinātu no 18 uz 12 mēne-
šiem, tad veselu trešdaļu no kara resora izdevu-
miem, t i.. 15.000.000 latu varētu ietaupīt citām vaja-
dzībām. Un janu ne trešo, tad vismaz ceturto vai
piekto daļu varētu atbrīvot un veikt visus tos pienā-
kumus, kas vēl nav veikti,bet kas uz mums guļ. Bet
vai uz to mums ir kaut kādas izredzes? Par nožēlo-
šanu, gandrīz nekādas. Kurš runātājs kāpj katedrī
no laba spārna vai no centra, katrs apstājas tikai pie
tiem ieguvumiem, kādus strādnieku šķira revolū-
cijas laikā ikarojusi un kādi pēc Latvijas nodibinā-
šanas tai ar likumu nostiprināti. Visi šie runātāji
cenšas tos dragāt un atņemt. Piemēra dēļ lai mi-
nam kaut tikai tautas labklājības ministriju. Gan
Nonāca, gan Bļodnieka, gan Klīves kungi šeit uzstā-
jās un visi uzbruka Šim resoram. Tautas labklājī-
bas ministrijas budžets esot pārāk liels, tas esot lie-
lāks nekā zemkopības resora budets, tāpēc neva-
rot par viņu balsot un to aizstāvēt.

Lai man būtu atļauts apstāties drusku pie šī re-
sora un apgaismot tā budžeta pēc finansu ministri-
jas sakopotiem datiem. Ko mums uzrāda šie dati?
Patiešām, tautas labklājības ministrijas budžets šo-
gad pieaudzis uz 12.000.000 latu. Tas ir pieaudzis
pret pagājušo gadu bet pieaugums neguļ nelietderī-
gos pabalstos. Pieaugums attiecas uz tām funkci-
jām, kuras likums uzliek tautās labklājības ministri-
jai. Šīs funkcijas ir no vienas puses apdrošināšana
slimības gadījumos un no otras — pensijas. Tad vēl
ir sabiedriskie darbi, kuri pagājušā gadā prasīja
900.000 latu, bet šogad nav pieauguši pāri par šo su-
mu. Ir liels postenis dažāda veida pensiju: kara

ierēdņiem, civilierēdņiem, kara invalidiem, skolotā-
jiem, pabalsti māksliniekiem, rakstniekiem, pabalsti
nespējniekiem un trūcīgiem pilsoņiem. Šis postenis
prasa no valsts 4.700.000 latu. Un es, kungi, gribētu
jums prasīt, vai tad jūs patiešām priekš šiem poste-
ņiem, piemēram, priekš kara invalidiem un viņu
dzimtām, kuriem paredzēta vislielākā suma —
2.500.000 latu, vai tad jūs viņiem gribat atņemt šīs
sumas? Vai jūs atzīstat, ka šīs sumas netaisni un
nevajadzīgi tiek atvēlētas? Es gribu jums atgādi-
nāt, ka likums par kara invalidiem, kurš taču pie-
ņemts ar jūsu pašu balsīm, garantē cietušiem kara-
vīriem un karā cietušo ģimenēm tikai no 450 līdz ne- .
pilniem 3000 rubļiem mēnesi, pie kam šie 3000 rubļi
tiek maksāti tādiem kara invalidiem, kuri absolūti
ir darba nespējīgi, kuri ir tik slimi, ka tiem vajadzīgs
klāt kopējs. Turpretim tie, kas ir mazāk cietuši, tie
saņem tikai 450 rubļus. Stādāties sev reāli priekšā,
ko par šiem 450 rubļiem mēnesī var iegādāties. Un,
lūk, šis postenis ir tas, kas prasa 2.500.000 latu. Es
saprotu, ka daudz vieglāki ir turēt patriotiskas ru-
nas un slavēt brīvības cīnītājus nekā domāt par to
apgādāšanu. Tāpēc vien, kad mēs nonākam pie bu-
džeta, tad runas apklust, tad maki tiek aizdarīti, tad
mes dzirdam, ka šī izdevumu suma budžetā ir kolo-
sāla, ka mēs invalidus pabalstīt nevaram. Un ir ļoti
savādi ka pie šīs kritikas piedalās ari tās aprindas,
kas citādi ļoti sirsnīgi runāja par .Latvijas tapšanu,
par Latvijas karavīriem. Tālāk nāk piemaksas sli-
mo kasēm 3.400.000 latu un ārstniecības pabalsti ie-
rēdņiem 1.000.000 latu. Ja'jūs saskaitāt šīs sumas
vien, tad jūs dabūjat jau9 miljoni latu. Visas pārē-
jas vajadzības, piemēram, veselības departaments
un visas citas vajadzības, prasa tikai 3.000.000 latu.
Man vispārīgi nav saprotams, kā var salīdzināt zem-
kopības resoru, viņu ražošanas nozari, ar tautas lab-
klājības resoru, kurš radīts speciāli priekš tiem,kuri
savas darba spējas šādā vai tādā veidā jau zaudējuši
un kurus valstij jāuztur. Tie visu laiku valstij kal-
pojuši un, viņai kalpojot, savas darba spējas zaudē-
juši. Tapec valstij par tiem jāgādā. Ja jau mēs ru-
nājam par zemkopības pabalstiem, tad ar tādu pat
tiesību mēs varētu prasīt ari pēc rūpniecības pabal-
stiem, bet likt mierā invalidus. Zemkopības pabal-
stiem blakām vai pat priekšā būtu stādāmi gan pa-
balsti mūsu amatniecībai, par kuriem te ieminējās
Breikša kungs. Man viņam jāpiekrīt, ka amatniecī-
ba mums cieš, bet pa lielākai daļai cieš tāpēc, ka
vainīgas ir centra aprindas. Viņas nav mācējušas
aizstāvēt-šo šķiru, kas aiz viņām stāv. Viņas nav
nākušas palīgā kreisai daļai, sociāldemokrātiem, aiz-
stāvēt strādnieku un amatnieku intereses, bet ir ļā-
vušās vesties no labās puses stutēt un balstīt to šķiru
intereses, kuras tagad ir stiprākās. Tā tad runāt par
to, ka šiekredīti, kas, tiek doti tautas labklājībasmini-
strijai, bute pārāk lieli, mēs nevaram, ja mēs zinām,
kas šinīs kredītos ietilpst. Kara invalidi ir tur viens
no galveniem posteņiem un kopā ar citām pensijām
iztaisa galveno sumu, Tad tikai otrā vietā nāk pie-
maksas slimo kasēm, piemaksas algotam darbam,
viņa slimības laikā.

Vēl brīnišķīgāki ir tas, ka tie paši, kas atrod par
iespējamu kritizēt tautas labklājības ministrijas bu-
džeta ietilpstošās sumas, ne ar vienu vārdu neaiz-
ķēra citas pabalstu sumas, bez kurām patiešām va-
rētu iztikt. Šinī gadījumā es domāju baznīcas
pabalstus. Mums_ pastāv dzimtsarakstu noda-
ļas, kur visi iedzīvotāji var savas lietas nokārtot.
Ja kādam tas nepatīk, mēs nepavisam neesam stāju-
šies ceļa, beMavuši viņiem griezties pie baznīcas. .
Bet mēs prasām vienu, lai netiktu pabalstīta šī baz-
nīca, kura tiek vadīta, vairumā ņemot, no tādiem
mācītajiem, kas Latvijas valsti neatzīst, kas cīnās

9*
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pret viņu. Bieži vien no mācītāju aprindām nak
personas, kas ved aktīvu cīņu pret Latvijas valsti..
To es varu minēt no tikko Saeimas izmeklēšanas
komisijas esošās spridzināšanas lietas. Tur iejaukts
kāds Liepājas mācītājs. Ari Andrievs Niedra, kas
mums radīja tik daudz nepatikšanas un saviļņojumus,
ir nācis no mācītājiem. Vai mazums vel citu cīk-
stoņu, kas nāk no šīm aprindām? Aiz visiem šiem
iemesliem ir nepareizi balstīt baznīcu. Bet šī bal-
stīšana tomēr notiek un, par dziļu nožēlošanu, šī bal-
stīšana bieži vien notiek ne aiz tiešam baznīcas in-
teresēm, bet tāpēc ka valdībai, kura atrodas pie
stūres, ir vajadzīga kāda baznīckunga balss un lab-
vēlība Saeimā. Šo balsu vairākumu nevar dabūt, ja
tām grupām, kuras stāv par baznīcu, kuras ir viņa
ieinteresētas, nesamaksā naudā ar baznīcas pabal-
stiem. Aiz šiem iemesliem bieži vien lielas sumas
parādās budžetos. Nereti valdības tikušas apdrau-
dētas tikai tāpēc vien, ka viņas izteikušās pret baz-
nīcu pabalstiem. Par nožēlošanupie mums tas tā ir.
Šī gada budžetā uzņemti 12.000.000 rubļu baznīcu
pabalstiem. Protams, mēs no savas frakcijas nāk-
sim ar priekšlikumu šo sumu strīpot un nodot jaun-
saimniekiem, izglītībai vai citai kādai ļoti spaidīgai
valsts vajadzībai, bet nedot to tur, kur bez tas var
iztikt.

Beidzot mes nonākam pie zināmas bilances resp.
rēķinu noslēgšanas visos šinīs jautājumos. Klīves
kungs bij izrēķinājis, ka tie, kas Latvijā cieš, ir zem-
nieki, ka viņi viena budžeta gadā esot zaudējuši
40.000.000 latu uz cenu starpību vien. Ievērojot to,
ka sviesta ražošana un pārdošana bijusi izdevīga,
kādus 10.000.000 latu viņi atpelnījuši, tomērzaude-
jums paliek uz kādiem 30.000.000 latu. Pie šī jautā-
juma gribētu mazliet apstāties un kaut pāris vārdos
atgādināt tās lietas, kas mums ir jau aiz muguras un
kuras ar steigu vien grib piemirst. Uz objektīvu un
pārbaudītu cīparu pamata, gribu prasīt, kuras no
Latvijas iedzīvot āiu šķirām i.r saņē-
mušas valsts līdzekļus, kuras tos sa-
ņem v ē'l šodien un kuras ir tās, kas
tos saņēmušas vismazāk vai ne-
maz? Te man jāatgādina daži fakti. Pie ierosi-
nājuma par 1920. gada 18.marta likuma grozīšanu jau
pievedu ciparus par to, ko 18. marta likums devis
īpašniekiem pilsētās un lauku māju īpašniekiem uz
laukiem. Pēc tiem datiem, kas ir Rīgas pilsētas val-
dei, Rīgas namsaimnieki saņēmuši uz šī li-
kuma pamata dzēstu sumu veidā 20.000.000.000 rub-
ļu. Ja Rīgā tagad ir 12.000 namsaimnieku, kas mak-
sā nekustamu īpašumu nodokli, tad iznāk, ka katrs
namsaimnieks uz 18. marta likuma pamata saņēmis
no valsts 1.667.000 rubļu. Vai ir vēl kāda cita iedzī-
votāju grupa, kas būtu saņēmusi no valsts šādu pa-
balstu, šādu dāvanu? Un tomēr, pie īres likuma ap-
spriešanas namsaimnieki uzstājās pret šo likumu.
Viņi sacīja, ka šo likumu nemaz nevajagot izdot, jo
tas atņemšot viņiem katru iespējamību saimniekot.
Lauku vecsaimnieki un gruntnieki už tā paša
likuma pamata saņēmuši dzēstu parādu veidā kādus
7.500.000 Latvijas rubļu. Ja nu mēs rēķinām, ka
mums ir 140.000.000 vecsaimnieku, patiesībā laikam
gan viņu būs drusku mazāk, bet pēc tiem datiem,
kādi pie skaitīšanas dabūti, vecsaimnieku skaitās ap
140.000, tad iznāk uz katru lauku saimnieku neku-
stama īpašuma nodokļa maksātāju, pāri par 50.000
rubļu, kurus viņš uz 18. marta likuma pamata no
valsts kases dabūjis. Tālāk nāk ja u n s a im n i e-
k i. Viņu stāvoklis patiešām ir ļoti grūts un mēs

? nevarētu teikt, ka viņi savu maizi ēd nepelnīti. Bet
neapšaubāmi ari ir tas, ka jaunsaimnieki pieder pie
tās grupas, kura acumirklī no valsts saņem lielas
vērtības. Ar laiku, kad tie būs savas ēkas uzcēluši

un būs jau iegādājuši savu inventāru, viņi nonāks
gruntnieku kārtā, viņi būs pieskaitāmi pie tam ap-
rindām, kurām kaut kas ir, un kuram vecuma dienas
nav jādomā par to, ka tos vedīs uz pagasta namu,
lai par lētāku cenu nodotu pie viena vai otra saim-
nieka. Katrs jaunsaimnieks dabu no valsts caurmēra
ap 15 ha zemes. Ja nu mēs rēķinām caurmēra cenu
no 6—7.000 rubļu par ha, tad katram jaunsaimnie-
kam caur zemes piešķiršanu vien tiek nodoti ap
90—100.000 rubļu. Par zemi viņiem nekas nav jā-
maksā, izņemot tiešos valsts izdevumus. Tas tā ari
paliks, ja šie jaunsaimnieki pratīs vienībā ar strād-
niecību atsist tos uzbrukumus,, kuri viņiem tiek ga-
tavoti un no kuriem viens nokļuvis jau līdz Žeņevai.
Ja muižniekiem izdosies atrast kādu kompromisu ar
Saeimas labo spārnu, un visas zīmes rāda, ka tas
visā klusībā tiek gatavots, tad jaunsaimniekiem nāk-
sies par savām zemēm dārgi maksāt. Tad ar šīm
mazām sumām viņicauri vairs netiks. Tāpēc viņu
tiešais uzdevums būtu visiem spēkiem cīnīties pret
to cilpu, ko viņiem grib uzmest muižniecība, vieno-
joties ar mūsu turīgo lauku grutnieku, pilsētu nam-
saimnieku un šeftsmaņu vadoņiem.

Šīs trīs grupas — pilsētas namsaimnieki, lauku
māju īpašnieki un pa daļai ari jaunsaimnieki ir kaut
ko no valsts dabūjuši, pie kam es nemaz nerunāju
par būvkokiem, kas milzīgos apmēros izsniegti lau-
ciniekiem, nerunāju par būvkreditiem u. t t. Bet ja
pārejam pie otrās daļas, pie tiem, kuriem ir tikai sa-
vas darba rokas ko pārdot un prasām, ko viņi La-
tvijas pastāvēšanas laikā ieguvuši, tad jaatbild.ka
loti maz, vai pat nekā. Ņemsim pilsētas strād-
niecību. Pret-mūsu pilsētas strādniecības iegu-
vumiem katru dienu tiek vesti uzbrukumi un tas ir
uzbrukums, pirmkārt, darba laika jikumam, kurš
pie tam nezīmējas vēl uz visiem strādniekiem. No
viņa izslēgti visi mājkalpotāji, visi transporta strād-
nieki un izslēgti visi lauku strādnieki, kuru, rēķinot
pēc oficiālās statistikas, ir ap 200.000. Tas likums
ir tikai attiecībā uz pilsētas strādniekiem, bet visā
pilnībā viņš ari pilsētās netiek izvests dzīvē. Otrais
likums, kas strādniekiem ir kaut ko devis, ir apdro-
šināšanas^ likums, vai, tā sauktais, likums par slimo
kasēm. Šim likumam nu jāiztur visasākā cīņa gan-
drīz katrā vietā, pie katra cita sīkāka likuma ap-
spriešanas Saeimā un citur. Katrs atrod par vaja-
dzīgu pie tā apstāties un runāt. Tagad ir jau stipra
tā .tendence, ka slimo kasu pārvaldes sakarā ar šo
likumu ir jāreorganizē, jāieved iekšā valsts un uz-
ņēmēju priekšstāvji. Tālāk jau parādās doma, ka
valsts piemaksas jāsamazina no diviem procentiem
uz vienu procentu. (A. Briedis no vietas: „Pa
priekšu reorganizēsim pārvaldi un tad redzēsim!")
Nu jā, Brieža kungs, Jūs sakāt, — tad redzēsim.
Es gribētu prasīt, vai Jūs tikpat mierīgi atbildēsat,
ja mēs prasīsim reorganizāciju jūsu lauksaimnieku
organizācijās, kurām valsts dod lielus līdzekļus. Vai
jūs piekritīsat tam, ka ari tanīs pārvaldēs ieved
valsts un strādnieku priekšstāvību? (Starpsaucieni.)
Es gribētu redzēt, ko jūs teiktu uz tādu jautājumu.
(A. Briedis no vietas: „Tā ir pavisam cita lieta!")
Nu jā, Jūs sakāt — tā ir pavisam cita lieta. Tas jau
ir viss, ko jūs varat atbildēt par savām organizāci-
jām. (A. Briedis no vietas: „Tur vienā gadījumā
dod priekš darba līdzekļus, otrā — priekš patērēša-
nas!") Grūti ir polemizēt, ja pretinieks nāk ar ļoti
neobjektīviem slēdzieniem un saka — priekš patē-
rēšanas (A. Briedis no vietas: „Priekš notērēša-
nas!") Ja jūs izsniedzat pabalstu kādam sakropļo-
tam vai slimam strādniekam, vai jūs to varat saukt
par patērēšanu vai par neierašanu? Tā ir vienkārši
palīdzība slimības gadījumā. Sakāt, vai tādā gadī-
jumā tās sumas, ko saņem lauksaimnieku organiza-
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cijas, vai tās nav priekš notērēšanas? Ari tās ir
priekš noterešanas,_Brieža kungs, (Saucieni pa krei-
si: „Viņš jaudoma, ka strādnieks .jāsit nost!!") Ne-
ērti ir salīdzināt jūsu uzskatu, pēc kura Jūs to ecēšu
vai to mašinu, kas lauksaimniekam ir, vērtējāt daudz
augstāk neka to dzīvo darba spēku, to dzīvo cil-
vēku, kas tāpat pie saimnieka strādā. Jums laikam
liekas, ka par to mašinu ir vairāk jārūpējas un jūs
gribat pateikt, ka tas dzīvais spēks nav jāatjauno,
kad tas ir beigts, tad lieta ir darīta. Gan diezgan
citu bus vieta. Priekš ka tad mēs beigu beigās pra-
sām slimo kasu sumas? Taču priekš dzīviem, bet
slimiem cilvēkiem. Apstākļi nu vienreiz tā ir ie-
kārtojušies, ka lauksaimnieki — kam no vienas pu-
ses ir darīšana ar dzīvo darba spēku un no otras
puses ar mašinam. Ja priekš mašinām dod līdze-
kļus, pret to jus iebildumus neceļat, tāpēc ka tā ir
ražošana._ Bet jatos prasa priekš dzīviem cilvēkiem,
tad jus tiiliņ ceļat iebildumus, prasāt kontroli,jo.ir patērēšana. No jūsu starpsaucieniem un no visas
jūsu rīcības ir pietiekoši skaidrs, ka jūs augstāk vēr-
tējat mašinu, nekā dzīvu cilvēku. Un kamēr vien
jums bus tāda politika galvā, mās nekad nesapra-
tīsinues,_ Mes vedīsim ar jums asu cīņu un kas būs
paspēlētājs šinī ziņa, tas man un jums ir ļoti labi zi-
nāms. Man jāsaka, ka no slimo kasēm ir izslēgti
ara visi laukstrādnieki. Rūpniecības strādnieku, pēc
Klīves kunga pareiziem datiem, ir tikai 48.000, bet
laukstrādnieku ir pāri par 200.000, tā tad pavisam
cits procents. (Starpsaucieni.) Jūs izstrādājāt pro-
jektupar laukstrādnieku apdrošināšanu, pret nelaimes
gadījumiem. (Sauciens pa labi: „Jūs nesekojat ne-
maz presei!")

Prieksēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu saru-
nas pārtraukt

V. Bastjānis (turpina): Es domāju, ja ari jūs
istrādājat likumu ne tikai priekš sakropļošanas ga-
dījumiem, bet ari priekš slimības gadījumiem, tad tas
no jūsu redzes stāvokļa, varbūt, būs labs, bet no
strādnieku redzes stāvokļa slikts. Katrs likums, kas
no lauksaimnieka vai uzņēmēja prasīs drusciņ nau-
das, jums nebūs pieņemams. (Starpsaucieni.) Grūti
mums nākas ticēt, jo mēs redzam, ka ne labprāt jūs
to darāt (Starpsauciens: «Lielība naudu ne-
maksā!")

Tie ir vienīgie ieguvumi, ko strādnieki ieguvuši
Latvijas pastāvēšanas laikā. Visi šie ieguvumi tāpat
tiek likti zem jautājuma zīmes, viņus taisās atņemt.
Protams, ka strādnieku šķira to saprot. Šīs slimo
kases sniedz strādniekam mazu pabalstu, tas ir ie-
stādījums, kas nāk strādniekiem par labu un strād-
nieki ar visiem atļautiem līdzekļiem viņas aizstāvēs.
Bet, varbūt, ka jūs ar savu politiku, ja tā turpināsies
vēl tālāk, varat novest strādnieku šķiru pie izmi-
suma. Šādos apstākļos viņi ķeras pie tādiejn līdze-
kļiem, kurus mēs ne viens, ne otrs negribētu. Tas
var nākt priekšā, bet tad nevar vainot strādniekus,
ja izmisumā tie ķeras pie tādiem līdzekļiem, kas ar
loģisko prātu nav attaisnojami. Kas tad nu vēl pa-
liek? Citu ieguvumu strādniecībai nav bijis. Mums
nav apdrošināšanas likuma pret vecuma nespēku,
mums nav apdrošināšanas likuma pret bezdarbu: un
nav ari likuma pret sakropļošanu uz laukiem un pil-
sētu mazākos uzņēmumos. Tādi likumi nepastāv.
Par viņiem runā un pie viņiem strādā, bet tas iet,
lēnā gaitā. Man ir pie rokas daži cipari,kuri sniegti
sociālās likumdošanas komisijā no tautas labklājības
ministrijas. Tie ir šausmīgi priekš,Latvijas iedzīvo-
tājiem, priekš viņu veselības stāvokļa. Pašvaldības
komisijā, apspriežot likumu par sociālo apgādību, tau-
tas labklājības ministrijas sociālā departamenta direk-
tors Sīlis ziņojis, ka no 33 E i r o p a s valstīm

^H

Latvija ieņem trešo vietu vislielā-
kās mirstības un vismazākās dzim-
stības ziņā. Pirmās divas vietas attiecas uz
Franciju un Austriju. Ar tuberkulozi La-
tvijā mirst 90% no visiem slimnie-
kiem. Ari venēriskās slimības atnes lielu postu.
1736 venēriski slimo jau nokļuvuši ārprātīgo namā
un kādi 2000 gaida uz nokļūšanu tur. Sifiliss izpla-
tīts ari starp bērniem un beidzamā laikā saslimša-
nas gadījumi stipri vairojas uz laukiem. Nespēj-
nieku ir 28.700 no tiem 20.000 sieviešu.
No minētā skaitļa 15.700 laukstrādnie-
ku, b e t ap 7900 pilsētu strādnieku. Es
domāju,ka ir taisnīga prasība,ka tiem-cilvēkiem, kas
visu mūžu strādājuši, jānodrošina vecuma dienas.
Tā ir likumīga prasība un tikai tad, ja tas būs, ja šie
sociālie likumi tiks izdoti, tikai tad strādnieku šķira
varēs teikt, ka viņai ari kaut kas Latvijas pastāvē-
šanas laikā ir dots.

Vai tās valdības, kuras nākušas no zemniecības,
no labā spārna, vai tās iz-mēģinājušas iet pretī šai
demokrātijas un darba tautas prasībai? Varam sa-
cīt, ka deklarācijās kādreiz, jā — ir parunāts un so-
līts; bet dzīvē netiek dots. Mēs stingri turamies tam
pretim. Pie mums zemnieku priekšstāvji ir atraduši
par pieņemamāku sniegt roku saviem simts gadu
naidniekiem — vācu muižniekiem, iet ar tiem kopa,
bet kategoriski, pat ar ironiju noraida darba tautas
stāvokļa uzlabošanu. Šie zemniecīb_as _ priekšstāvji
savās cīņās, tagadējā kabineta pastāvēšanas laikā,
taču balstās uz vācu frakcijas. Es domāju,ka neap-
vainošu nevienu frakciju, ja teikšu, ka. vācu frakcija
reprezentē ari vācu muižniekus, kā mēs to redzam
cīņā ap atlīdzību par zemi. Un .ka muižnieki nav
bijuši latviešu zemnieku draugi, tas mums visiem ir
skaidrs. Tikai jūs to esat pārāk ātri aizmirsuši. Ta-
gad jūs ejat ar viņiem kopā, lai ar pārējiem notiek
kas notikdams. Mums, sociālistiem, jo bieži pār-
met ka mēs esot intenacionalisti, ka-mes brāļojoties
ar dažādām tautībām un ne vienreiz vien mes esam
dzirdējuši frāzi: ja vajaga kam uzbrukt, ja vajaga ko
sist, tad tie ir žīdi un sociālisti. Paskatāties paši uz
savu tagadējo koalīciju, kura pagaidām vēl turas,
kaut ari vāji turas. Kas ir apvienots šajā koalīcijā?
Tur ir visādas tautības, pat žīdus neizslēdzot. Es
neprasu, lai tautība būtu par šķērsli kādai apvienī-
bai, bet tad vajaga ari atteikties no pārmetumiem
sociālistiem. Mēs, sociālisti, esam sapratušies, mums
ir viena fronte, kura iet pāri visām valstu robežām
un šī fronte ir darba fronte. Šinī frontē mēs esam
vienoti visā pasaulē, neskatoties uz to, vai tur ir
krievi, vai vāci, vai žīdi. Taisni tāpat jūsesat vie-
noti otrā frontē — kapitāla frontē. Jūs ari
neskatoties uz to, vai viņš ir vācietis, vai žīds, vai
kas cits, kad tikai kapitālists. Ja viņam pēc viņa
šķiras un grupas interesēm ir ar jums izdevīgi but
kopā, tad jūs labprāt viņu pieņemat, atbalstāt un ve-
dāt kopēju cīņu. Tam nu reiz Latvijā ir konkrēts
pierādījums ar tagadējo valdības koalīciju.

Cik cieši šīkoalīcija prata turēties kopā, kā viņa
prata vest cīņu, karot pret visu. latviešu tautu. Tas
jo spilgti bij redzams no diviem šīs koalīcijas aktiem.
Viens bija muitas karš, kuru mēs šeit vedām pusot-
rus mēnešus. Tas bija viens dokumentarisks pierā-
dījums organizētam uzbrukumam Latvijas iedzīvotāju
vairākumam, viņa dzīves interesēm. Otrs akts bij
Andrieva Niedras apžēlošana, tā cilvēka atsvabinā-
šana, kurš Latvijas tautas acīs ir patlaban vislielā-
kais noziedznieks. Tas ar kopējiem jūsu spēkiem
tika veikts. Viņš tika atsvabināts un izlaists uz ār-
zemēm. Visa tauta par to bija sašutusi. Ja tagad ari
ministru kabinetam ir jāatbild un ja viņš kritīs, tad
tas būs rezultāts no visa tā darba,kuru Ulmanis veda
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kopā ar tautas naidniekiem uņ kuru tauta nevarēja
paciest.

Kas tad vieno šo tagadējo koalīciju? Bez šau-
bām viņu vieno ne kaut kāda fantāzija, bet reālas
intereses. Visas šīs labā spārna grupas Jīdz šim ir
gribējušas redzēt, lai kreisā puse vēlēšanās tikta sa-
kauta. Bet ko mēs redzam ? Simpātijas pret sociāl-
demokrātiju, kādas ari iepriekšējos gados, sākot no
Latvijas nodibināšanas, ir pastāvējušas, nemazinās
un nesabrūk ari tagad. Taisni Otrādi, viņas ir sti-
prinājušās, ko pierāda tas, ka mums procentuāli ir
tik liels skaits deputātu Saeimā- Tagadējā Saeimā
viņš ir pat vēl drusku lielāks nekā pagājušā. Šī
kreisā spārna stiprums jūs biedē un saistakopā. La-
bais spārns itin labi zin, ka tanī momentā, Jkad šis
spārns ņems valdības grožus savās rokās, strādnie-
kiem ies vieglāki. Protams, ka tad tai šķirai, kuru
jūs reprezentējat, būs drusku vairāk savi maki jāat-
dara un jānāk pretim spiedošām tautas vajadzībām.
Tāpēc ļoti labi var iet kopā Ulmanis ar vācu muiž-
nieku baronu Firksu un Arveds Bergs ar žīdu Dubinu
u. t. t Visiem viņiem ir viena cieta līnija,kuras spice
tiek vērsta pret pašu Latvijas tautas sirdi.

Ko mēs redzam tagadējā mūsu dzīvē? Saimnie-
ciskā laukā es esmu puslīdz apgaismojis tos notiku-
mus, kādi pēdējā laikā bijuši. Bet, kungi, paskatā-
ties jūs p o 111 i sk ā laukā, kas tur norisinājās,
kaut tikai pēdējās dienās? Tikai gadu atpakaļ uz
ielas nošāva nevainīgu strādnieku jaunekliM a s a k u.
Likās, ka visām aprindām vajadzēja apvienoties un
nosodīt uzbrucēju, meklēt to rokā un nosodīt, lai sa-
biedrības sašutums būta radis apmierinājumu. Vai
tas notika? Notika kaut kas pretējs. Berga kungs
savā „Latvī" un ari citas avīzes netiešā kārtā cildi-
nāja šo lietu. (A. Bergs no vietas: ..Nav taisnība!")
Es saku, Berga kungs, ka Jūs to darījāt netiešā kār-
tā. Jūs neteicāt tieši, ka Masaka nošaušana ir laba
lieta, bet Jūs cildinājāt to organizāciju, no kuras nāca
tas, kurš raidīja lodi uz Masaku. Tiesa nāca jums
talkā un attaisnoja personas, par kurām bij skaidri
pierādīts ar lieciniekiem, ka viņas bijušas tur klāt.
Bet nepagāja ilgs laiks pēc šo personu izlaišanas no
cietuma, kad tās vajadzēja apcietināt otrreiz par re-
dakciju spridzināšanām. Patlaban šī lieta nonākusi
Saeimas komisijā. Tālāk, Niedras lieta. Vai
tā nav_pietiekoši raksturīga? Pie tās man nebūtu ko
pakavēties. Kas varēja atsvabināt un izlaist no cie-
tuma to personu, kas tikai nedaudzus gadus atpakaļ
pastrādāja_pret Latvijas valsti, pret Latvijas iedzī-
votajiem tādus asinsdarbus. Vai jūs domājat, ka
mums, kreisam spārnam, briesmīgi vaiadzīga Nie-
dras nāve, lai viņš nomirtu cietumā? Es domāju,
Reinharda kungs, nē. Jūs kā ārsts to ļoti labi sapro-
tat, Jums to vismaz vajadzēja saprast Bet mēs gri-
bam Jūs brīdināt, Reinharda kungs, ka ar šādiem so-
liem Jūs varat novest Latvijas tautu, Latvijas iedzī-
votājus pie tā, ka šādas lietas var atkārtoties. Tad
vis nebūsat jūs tie, kas vairāk priecāsies. Neaizmir-
stat to, ka galu galā ir un paliek patiesība, ka strād-
nieks var zaudēt tikai savas ķēdes, bet jūs gan drusku
vairāk. Ar šādiem soļiem jūs vedat tautu pa to ceļu,
kuru ejot_ sašutums aug un var izlielies uz āru asos
veidos, ta ka nevienam vairs nevar būt par prieku.
Tāpēc_mēs_ uzbudinājāmies un runājam par to. Jūs
redzējāt, kāda atbalss bija tautā, kādu nosodošu po-
ziciju viņa ieņēma uz visas liniias, pat pret tādām
oersonām, kā pret Valsts Prezidentu, par kuru citādi
biia labs iespaids tautā. Niedras lietā pozīcija gro-
zījās un simpātijas pret Čaksti un centra aprindām
sabrukaKatrs saprata, ko nozīmē šis solis, sapra-
ta, ka tā nevar rīkoties.

Kungi, vai mums trūkst citu piemēru? Ņemsim
mušu bijušo kolēģi, deputātu Franci Trasunu,

viņa bēres, kas tad un kā tad rīkojās šinī jautā-
jumā? Saeimas deputātu, tautas vēlētu priekšstāvi
nevarēja pat apglabāt nevarēja viņam pat kapa vietu
atrast. Ja kara resors nebūtu atvēlējis brāļu kapus
Rēzeknē, tad laikam Trasunu būtubijļs jāved no Rē-
zeknes atpakaļ uz Rīgu un jāmeklē kāds stūrīts, kur
viņu aprakt. Tāds spēks un tāda apvienība ir baz-
nīckungu rokās Latvijā. Kad mēs ierunājāmies reiz
par to, ka kapsētas ir jāatsavina draudzēm un jāno-
dod pašvaldībām, jeb jāierīko brīvkapsētas, kur ap-
rakt tos,kas baznīcai un baznīckungiem netic vai sa-
nākuši konfliktā ar tiem, tad jūs mums asi uzbrukāt
un teicāt, ka tā esot ticības dragāšana.. Tā draudzēm
nevajagot uzbrukt Sakāt, kungi, vai mēs reālāku
piemēru vēl varam dabūt, kā Franča. Trasuna bēres?
Mums, sociāldemokrātiem, ir nākuši priekšā ne ma-
zums gadījumu. Tā, piemēram, nesen atpakaļ Lim-
bažos nomira mūsu partijas biedrs, skolotājs
Tr e i m a n i s, kurš Limbažos lielu laiku bija nostrā-
dājis, kalpojot pilsētai, bet ari viņu nevarēja aprakt.
Ja nebūtu bijuši viņa radinieku kapi, tad viņu nemaz
nevarētu guldīt kapsētā. Tāda ir cīņa ar jūsu drau-
giem, ar baznīckungiem, kuri iet pret tautu, pret to
daļu, kas ar viņiem ir sanākuši šādā vai tādā kon-
fliktā. Francis Trasuns bija visu savu mūžu ziedojis
katoļu baznīcai — vēl vairāk, viņš Latvijas pastāvē-
šanas laikā panāca to, ka Jēkaba baznīca, ko mēs pa
logu redzam, nodota katoļu garīdzniecībai.
{G. Reinhards no vietas: „Kānēc viņš tādu darbu
strādāja?") Un par ko? Par to, ka šis cilvēks bija
iedrošinājies teikt kādu vārdu pret baznīcu un katoļu
mācītājiem, tie viņu nolādēja, izslēdza no baznīcas
un nedeva pat kapa vietu viņam.

Man, kungi, iānorāda. ka uzkrītošs šinī Trasuna
apglabāšanas lietā bija vēl viens moments, un proti
tas. ka no tās partijas, kura tagad reprezentē valdību,
ar Ulmaņa kungu priekšgalā, gandrīz neviens depu-
tāts nepiedalījās Trasuna apbedīšanā. Izņēmums
bija tikai ar vienu personu, ar zemes bankas direk-
toru Dzelzīša kungu. Zemnieku savienība demon-
strēja savu ..atturību" kopā ar katoļu baznīcu (starp-
sauciens). Varbūt, ka tas notika ari uz viņas pra-
sību, to nezinu, bet katrā ziņā, lai nebūtu pie Tra-
suna kapa, oie viņa izvadīšanas neviena no zemnieku
valdības. Katoļu baznīca uz visas liniias biia nolē-
musi atriebties par to. ka nelaiķis Trasuns bija ie-
drošinājies Saeimā atmaskot katoļu garīdzniecības
darbus, vekseļu pirkšanu un pārdošanu, bērnu nekri-
stī_šanu u. t t. Bet ko tauta saka par to? Par to
mēs lasām, piemēram, ,,.Iaunākās Ziņās", kur ievie-
tots maziņš sīks ziņojums, kurš skan sekosi: „Svē t-
ceļotāji pie Trasuna kapa. Ap šo kapa
vietu nekad neaizaugs tekas, io tautas vīru pīšļi ar
visām vājībām un svētumu paliks mūžīgi. Ar troksni
viņu pavadīja, bet mieru negrib dot viņam ari tagad.
Puķes, smiltis un kapa pieminas zīmes mēģina
nodzēst kāda ļaunprātīga roka. To-
mēr par spīti visam tam, tagad pavasarī sāk gatavo-
ties Latgales skolas uz s v ē t c e ļ,o ju mu pie Lat-
gales pravieša kapa." Jūs redzat, kā tauta novērtē
to Latgales darbinieku, kurš visu laiku strādājis ne
tikai pie Latvijas valsts nodibināšanas vien, bet kurš
modinājis pašu Latgali. Mēs nebijām ar viņu vienās
pozīcijas, mums bija. bieži domu-starpības, bet mēs
tomēr saprotam, ka Trasuns ir viens no darbinie-
kiem, kas nācis no tautas vidus un ka viņam ir no-
pelni pie Latgales modināšanas ne tikai valsts dibi-
nāšanas brīdī, bet ari agrāki. To nevar saprast un
atzīt tikai Ulmaņa kunga valdība ar savu katoļu koa-
līciju, kas nepiedalījās pie Trasuna pavadīšanas, ne-
piedalījās pie viņa apbedīšanas. (Saucieni: „Ran-
cana kungs diktēja!") Te kāds no runātājiem mi-
nēja tas glezniņas, kādas norisinājušās budžeta ko-
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misija budžetu apspriežot. Es negribu apstāties pie
tam lietam sīkāki. Tur savi iebildumi varētu būt
no vienas un no otras puses. Es un ari mana frak-
cijanav pret to, ka attiecīgās tautības saņem to, kas
viņam pienākas. Tas sumas viņiem jādod, jo viņi
ir tādi paši Latvijas pilsoņi kā visi pārējie. Bet jā-
saka,, ka ta situācija un tas veids, kādā norisinājās
šo prasību apmierināšanas, tas bija nepieņemams, pat
apvainojošs. Uz atsevišķas personas diktātiem ko-
alīcijas frakcijas patiešam nobalsoja tā, kā to vienā
otra avize velak zīmeļa karikatūrās. Latvijas armi-
jas ģenerāļus komandēja Dubins. Vai tas tā bija ti-
kai budžeta komisija? _ Vai mēs paši neesam lieci-
nieki tam dažādam ainām pie vispārējām budžeta de-
batēm, kas norisinājās tepat atklāti mūsu priekšā
zāle un kuluāros? (Saucieni pa kreisi: „Andele!")
Patiešam, jāsaka, ka ta ir tirgošanās. Kā citādi lai
nosauc to, ja pa_ priekšu sola vienu vai otru portfeli
un tikai atkarība no ta stāda savu balsošanu? Vēl
šodien solīļa tādus un_ tādus portfeļus, vai tikai ne-
gribat? Vel šodien mēsbijām liecinieki tam, ka mi-
nistru prezidents steidzās kādam deputātam pakaļ
un sauca: „Es jums solīju tik daudz, ka Jums vai-
rāk neviens nedos". (A. Veckalns no vietas: „Kārli!
Kārli!")

Redzat tādi ir fakti! Vai šos faktus tauta ne-
redz? Es domāju gan, ka tas ir plaši redzams un
sevišķi plaši tas_ kļuvis redzams pašās pēdējās die-
nas un pašos pēdējos mēnešos, kamēr darbojas Ul-
maņa kunga kabinets. Kungi, padomājat tādu lietu.
Visi deputāti, ari no centra, nāk.un konstatē mūsu
arējas politika s apstākļus un nāk pie slēdzie-
na, ka mums nav nekādas ārējas politikas. Tirdz-
nieciskie līgumi mums vairs netiek slēgti ne ar vienu
valsti, lai gan valsts intereses to prasa. Tās komisi-
jas, kuram vajadzēja braukt uz Rēveli un Lietuvu
muitas ūnijas slēgt, neaizbrauca. Un nu Klīves kungs
nak un saka: „Par visu to prasāt atbildi labā pusē no
Ringolda Kalninga, bet kreisā spārnā ņp Bīlmaņa
kunga". Viņi meklē glābiņu pie atsevišķiem depu-
tātiem, pie tiem, kas bija iecelti jau agrākā laikā. Vai
ta var uzstāties partijas liders? Tas ir saprotams,
joUlmaņa kungam nav laiks par to interesēties. Ar ko
tad nodarbojas mūsu valdība šajos pēdējos divos, trīs
mēnešos? Vienīgi ar to, lai noturētos pie varas. Lai
izjūk visa saimnieciskā _ dzīve, lai apklust visa ārējā
politika, kad tikai valdības groži paliek rokā. Viss
grozās ap to, lai tikai noturētu varu savās rokās. Vai
ta ir politika, vai tauta to neredz un nesaprot? Mūsu
,.augstāko aprindu" garīgo nabadzību un
tukšumu, kāds tagad valda, sākušas aprakstīt jau
pašas pilsoņu lapas. Tā, piemērāmi, kādā „Latvja"
numura no 11. aprija kādā rakstiņā „Mūsu aristokrā-
tija" stāv rakstīts: „Mūsu „Iabākās aprindas" nekad
nav redzamas tur, kur izpaužas mūsu tautas garīgās
vērtības. Viņas apzinās pašas ļoti labi savu garīgo
tukšumu un mazvērtību un zin, ka tādos gadījumos
viņas „spīdēt" nevar. Turpretī visur tur, kur skan
reklāmas un tirgus troksnis, un kur var spīdēt ar kaut
ko arēju vien, tur viņas ir kopā. Mūsu aristokrātija
lepojas, kā jau teikts, tikai ar savām ārējām īpašī-
bām, saviem automobiļiem, kažokiem, tualetēm, ar
savu naudu, bet nepavisam neprasa, kur un kādā
ceļā katrs naudu guvis un gūst. Var
apdzirdīt tautu, dzert bāriņu un sievu asaras, apzagt
valsti, ņemt kukuļus, viltot vekseļus, krāpt zemnie-
kus un strādniekus, ja tikai viss labi izdodas un iz-
nāk nauda, ar ko lepm dzīvot un ģērbties, tad ir ,.la-
bākās" aprindās iekšā. Tā novērtējat, kungi, jūs
paši tās aprindas, kas jūs stutē un kuras jūs stutējat.
Patiešām komiski, ja neteiktu stiprāki, visu laiku ir
izturējies centrs. -Kā apmuļķots tas gāja Ulmanim
un Bergam līdzi, gāja līdzi pret saviem brāļiem, pat

pret tiem, no kuriem viņš vēlēts. Tikai gadījums ar
Niedru to apturēja, tikai tad centrs apstājās, bet jau
bezdibeņa priekšā. Vēl viens līdzīgs gadījums un
centrs būtu uz mūžu aprakts. Pēc visa tā tikai nāca
centra deputāti, kā, piemēram, Nonāca kungs un sāka
kritizēt mūsu ārējo un finansielo politiku. Nāca ari
Breikša kungs un teica, ka valdības politika nederot
un viņi balsošot pret. Visiem taču skaidrs, ka tie
paši kungi būtu balsojuši par budžetu, ja nebūtu
Niedras atsvabināšana, kas atvēra tautai acis. Pro-
tams, ka mums, sociāldemokrātiem, strādnieku šķi-
ras priekšstāvjiem, tas viss ir skaidrs un redzams no
seniem laikiem. Mēs esam centušies to apgaismot,
bet neesam atraduši piekrišanu pie centra aprindām.
Patlaban politiskā situācija ir tā saspīlēta, ka tautai
atdarījušās acis. Tas noticis ar tām runām un dar-
biem, pie kuriem ķērušies sociāldemokrāti. Patei-
coties tam, ka tauta sākusi runāt ārpusē, dzirdīgs
kļuvis centrs un laikam mūsu valdības dienas
būs skaitītas. Bet ja šīs' valdības vietā nāks
cita valdība, līdzīga tagadējai apvienībai ar labo
spārnu, un centrs to pabalstīs, tad protams, ka viss,
tikai zem citas maskas, ies tālāk un politikā nekas
negrozīsies. Klīves kungs lielas cerības lika uz vē-
lēšanu likuma grozīšanu. Tas neko nedos. Tas va-
rētu kaut ko dot tikai vienā gadījumā, t. i. ja vēlēšanu
likums izietu uz demokrātijas aprobežošanu, ievedot
iecirkņu sistēmu, par kuru Asara kungs un Berga
kungs tik karsti karoja pagājušās vēlēšanās, lai gūtu
absolūto vairākumu. Ja jums izdosies tādu vēlēšanu
likumu izvest, tad jūs šīs sīkās un svārstīgās centra
grunas iznīcināsat Turpretim, ja vēlēšanu likums
paliks uz proporcionalitātes pamatiem, jūs nepa-
nāksat to, ka šīs sīkās grupas nebūs Saeimā. Mums
ir četras minoritatu grupas, tās paliks ari uz priekšu.
Mums ir zemnieku ražotāju grupa, ari tā paliks jo-
oroiām. Paliks ari iaunsaimnieki. Nu un Latgalei ir
īpatnēii apstākļi. Vai tad sociāldemokrātus jūs iz-
nīcināsat? Par to taču jūs nopietni vēl nedomājat
Centra eruoas tā tad būs arvien, bet protams, šīs
centra grupas sevi apraks, ja viņas taisīs līdzi val-
dībai to. ko viņas taisīja līdzi tagad:. Mēs, sociāl-
demokrāti, gan aiz saimnieciskiem motiviem, gan aiz
nolitiskiem motīviem,par kuriem te runāja ari manas
frakcuas biedri Bīlmanis un Rudevics, mēs tādai po-
litikai nevaram piekrist un tādēļ mēs balsosim pret
budžetu. Šos līdzekļus mēs Ulmaņa valdībai uzticēt
nevaram. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

Kr. Bachnnanls (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātukungi! Cienījamais iepriekšējais ru-
nātājs savas runas ievadā aizskāra ļoti svarīgu jautāju-
mu, aizrādīdams, ka pēckara laikmetā visu tautu osi-
choloģijā ir nomanāma tieksme pēc atpūtas. Atliek jau-
tāt, pēc kādas atpūtas ir šī tieksme un kādā formā
šī atpūta izpaužas. Ja mēs meklēsim pēc formas,
kādā izpaužas šī atpūta, tad mēs varēsim atrast
daudzpiemēru ārzemju dzīvē tādu tautu dzīvē, kuras
nebija tik lielā mērā ierautas kara un kara postā,
kā mūsu tauta. Lai sniegta raksturīgu piemēru, es
atļaušos aizrādīt uz kādu rīkojumu, kuru izdevis
Bavārijas ministru kabinets 1921. gadā. Šis rīko-
jums apkaro pārmērīgu tieksmi pēc izpriecām un
uzdzīves un aizliedz dejas un karnevālus. Likum-
projekta pavadrakstā Bavārijas ministru padome aiz-
rādījusi, ka tā patiešām ir laika zīme, ka mūsu
dienās Minchenē neviena zāle nav dabūjama patrio-
tiskiem priekšnesumiem! , tādēļ ka visas zāles aiz-
ņemtas dejas izpriecām. Kāds cits rīkojums ir ari
sagatavots tanī pašā vecā kultūras zemē Bavārijā
un ministru prezidents grafs Lerehenfelds to 1921.
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gadā iesniedzis valsts padomei. Šinī likumprojekta
ministru kabinets paredzējis pārmērīgiem riesātības
un baudas piekopējiem — „Schlemimer" — 5 gadus
soda pārmācības namā. ŠO' likumprojekta rakstu-
roja, kā „Kampf gegen die Schlemmerei", uni pašu
uzdzīvotāju apzīmēja šādi: „Uzdzīvotājs ir tas,
kurš aiz dziņas pēc uzdzīves tik tālu atdodas nesa-
līgai baudai, ka ar to, ievērojot tautasnabadzību, var
izsaukt sašutumu tautā." Ja nu tādā formā izpau-
žas atpūta, tad, saprotams, katra tautaJābiedina no
šādas atpūtas, Nu ir jautājums, vai mušu tauta
pēckara laikmeta atpūta ari ip_a u ža s
līdzīgā formā? Ja mēs gribam_ aizrādīt, ka
citas tautas meklē atpūta pēc kara tādēļ, ka viņas
ir daudz cietušas, tad jau latvju tautai ir desmitkārt
lielākas tiesības uz atpūtu, ja ne tādā, tad citāda
formā. Mūsu tauta taču bija ierauta nevis pasaules
karā vien, be ari vēlākos karos. Par mūsu tautas
karu var nosaukt mūsu latvju cīnītāju sevišķo uz-
stāšanos Rīgas frontē, Nāves salā un citur. Par

. trešo karu var nosaukt cīņu pret Bermondta, par
ceturto karu — cīņu pret lielinieku uzbrukumu. Bez
tam mūsu tauta bija izkaisīta un cietapārmērīgi daudz
kā bēgļi pa visu Krieviju. Mūsu jaunatneKrievija
bija ierauta visvisādos karos. Mūsu latvju jaunekļi
tika mobilizēti un dzīti kaujās viens pret otru no
citām varām,, kādas tikai karoja un klejoja pa Krie-
vijas bezgalīgiem plašumiem 1917., 1918., 1919. un
vēl vēlākos gados. Tā tad, jā ir runa par to, ka
kāda tauta ir ārkārtīgi daudz cietusi, tad tā ir mušu
tautā, kura cietusi vairāk par visām citām tautām.
Ja citas tautas dabūja pabalstus savas dzīves at-
jaunošanai, ja Eiropas kapitāli nāca palīgā Beļģijai,
Francijai, Anglijai, Amerikai, tad mi ūsu tautai ne-
nāca palīgā neviens kapitāls un mums
mūsu dzīve bij jāatjauno pašu spēkiem. Tas ir mūsu
tautas lielais nopelns, ka mēs savas dzīves atjau-
nošanas darbā esam panākuši tik daudz, ka mēs
tagad varam lepoties Eiropas priekšā un izsaucam
izbrīnēšanos to acīs, kuri apmeklē mūsu atjaunoto
dzīvi pēc kara. Bet man jāsaka,ka tikpat lielā mērā,
kā dažus gadus atpakaļ, mums ari tagad joprojām
ieteicama taupība, ieteicama vēl lielāka enerģija
mūsu dzīves atjaunošanā. Tādēļ ari visas mūsu
valdības savās deklarācijās ir runājušas par šiem
divi lieliem jautājumiem, par taupību un mūsu dzī-
ves atjaunošanas nepieciešamību visdrīzākos gados,
lai mēs varētu nostāties saimnieciski stipri un līdz
ar to izpildīt savu politisko 1 lomu, kas mums uzlikta
šinī svarīgā ģeogrāfiskā stāvoklī uz Baltijas jūras
krasta. Ja runājam par to, vai taupība ir ievērota
tādā mērā, kā to prasa mūsu tautas un valsts nā-
kotnes intereses, tad gan jāsaka,ka visas mūsu
iepriekšējās valdības nav tādā mērā
ievērojušas taupības principu, kā tas
būtu bijis vajadzīgs mūsu valsts dzīvē. Mēs varējām
piegriezt lielāku vērību mūsu valsts ienākumu pa-
vairošanai,kā ari ierobežot lielos izdevumus, kas bij
nolemti tādām dzīves formām, kas nav attaisnojamas
no nabadzīgās tautas viedokļa. Ja mēs savu dzīvi
lielā mērā esam atjaunojuši, tad priekšā stāv vēl
desmitkārtīgi darbi, lai pasargātu to, ko esam iegu-
vuši pagājušosgados ar savu lielo enerģiju un darbu.
Šim lielajam nākotnes darbam būs vajadzīgi ir mūsu
agrākie, ir tagadējie taupības principi, kā ari visa
mūsu lielā enerģija nākotnes dzīves atjaunošanā.
Runājot par to, k ā dā mērā valsts budžetā
ievērots taupības princips, man jāsaka,
ka ari budžets ir piemērots, varbūt, tāda tautas at-
pūtas veida prasībām, par kurām es runāju savas
runas ievadā. Ja mēs salīdzināmi mūsu tautas dzīvi
un psiehoioģiju pirms kara un tagad, tad gan jāsaka,
ka ir liela izšķirība starp pirmskara laikmeta dzīvi

un tagadējo. Pirms kara turība mūsu lauku dzīve
bija nesamērojami augstāka. Ja mēs tagad runājam,
ka mūsu lopu skaits lauksaimniecībā ir sasniedzis
gandrīz pirmskara skaitu, ja mēs runājam par to,
ka lauksaimniecība ir zināmā mērā atplaukusi, tad
jāsaka, ka tādi lopi, tās lauku bagātības, kādas bija
mūsu tautaipirms kara, tagad vairs nav; tagad mums
vairs nav tie sugas lopi, tie skaistie sugas lopi, kas
gāja bojā bēgļu dzīves un pārceļošanas lakmetā, vai
tika atstāti ienaidnieka rokās. Ari visa tagadējā
lauksaimniecības turība ir tikai pagaidu līdzeklis,
kamēr tauta nav savās rokās guvusi lielāku turību
un spēku. Pirms kara bija mūsu strādniecībai darbs
un, tā varēja uzrādīt diezgan prāvus noguldījumus
krājkasēs. Vispār jāsaka, ka tad mūsu tautas turība
bija augstu nostādīta. Un ja jautājam, vai ari pirms
kara bija tādā dzīšanās pēc jaunākām modēm, vai
bija tāda tieksme pēc pārmērīgas greznības un uz-
dzīves kāda novērojama mūsu tautas dzīvē tagad,
tad atbilde var būt tikai viena. Latvieši pirms kara
uzskatīja par piedauzību dzīties pakaļ lielām skai-
stām modēm un dzīvot izšķērdīgi. Latvju jaunavas
un jaunekļiun visas citas latvju šķiras, kā turīgākās,
tā ari nabadzīgākās, uzskatīja par savu uzdevumu
ar taupību un centību iegūt sev labāku nākotni un
līdz ar to atteicās no tādas dzīves formas, kuru va-
rēja uzskatīt par nevēlamu tautas dzīvē. Pēc tam,
kad mūsu tauta galīgi izpostīta un nav spējusi at-
jaunot izpostīto dzīvi, paskatāties tikai mūsu ap-
kārtnē Rīgā un citās pilsētās, un ari, par nožēlošanu,
uz laukiem, kas tagad notiek. Vai jūs neatradīsat
kaut ko līdzīgu tai pašai Bavārijas dzīvei, par kuru
es runāju savu runu iesākot. Par no žēlošanu
pie mums atkārtojas tādi paši karne-
vāli, pie mums cenšas ievest tās pat modes, kādas
ir bagātā Eiropā, mūsu sabiedriskās grupas savā
starpā greznības ziņā cenšas viena otru pārspēt.
Tam palīdz pat mākslinieki ar visdažādākiem grez-
numa izdomājumiem un galu galā uzdzīves kāre,
balles un karnevāli ari mūsu valstī pieņem tādu
formu, kura taču ļoti līdzīga Bavārijas dzīves pa-
rādībām. Tikai pie mums to neviens neapkaro-. Ja
nu tas tā ir, tad, bez šaubām, šīs dzīves prasības at-
stāj iespaidu ari uz valsts budžetu un līdz ar to uz-
stāda lielākas prasības algas ziņā, nekā mūsu valsts
to spēj pildīt. Es negribēta celt iebildumu pret to,
kad prasa lielāku algu tie, kam minimālās dzīves
prasības nav apmierinātas. Te ir pavisam cits jau-
tājums. Te ir runa par to1, vai cilvēks var sev pār-
tiku iegādāt ar savu mazo algu, vai savu ģimeni var
uzturēt un dot saviembērniem izglītību. Tas ir gluži
cits jautājums. Bet ja šīs nabadzīgās šķiras dzen
kā ķīli pa priekšu, lai turīgās un lepnāki nostādītās
šķiras līdz ar to ari dabūta savu lielo algu un savus
lielos ienākumus, tad tas tagadējos grūtos laikos nav
piedodams. Mēs nevarēta mūsu dzīves atjauno-
šanas laikmetā tik konsekventi skatīties uz to, lai
būta noteikts sumās tik ievērojams attālums starp
augstāko kategoriju un zemāko kategoriju algām,
kā te nāca un to prasīja un pierādīja lielo algu aiz-
stāvētāji, kas lika priekšā ievērot starpību, kā viens
pret astoņi vai viens pret desmit, un sacīja, ka ne-
varot būt viens pret seši. Šinī pārejas laikmetā, ne-
būtu tik stingri jāpieturaspie uzskata, ka katrā ziņā
jāievēro šīs attiecības. Mums mazākais, trūcīgākais
ierēdnis tāpat jāaizstāv un jāapmierina viņa mini-
mālās dzīves prasības, kā augstais ierēdnis. Ja mēs
cieši aizstāvētu algu lielo starpību, mēs vēl vairāk
paceltu tikai turīgo un bagātos apstākļos dzīvojošo
ierēdņu šķiru pie tam nostādītu sliktākā stāvoklī
zemākos ierēdņus, saceļot dārdzību. Bet tagadējā
greznās dzīves forma un tās „atpūtas" forma, kurā
dzīvo zināmas tautas pēc kara, tā forma prasa, lai
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būtu lieli ienākumi, lai pavairotu algu un blakus ienā-
kumus. Izšķērdīgas dzīves forma ' ari pamazītiņām
attīstakorupcijas garu, ta dzen pie kukuļu ņemšanas,
tā cilvēkam, kurš dzenas pec pārmērīgas dzīves bau-
das iedveš gribu nelikumīgā kārtā uz valsts rēķina ie-
gūt sev lielus līdzekļus, lai tad varētu padoties ,tai
baudai, tai uzdzīvei, kādu uzskata pēckara laikmetā
ka smagu pārdzīvojumu sekas. Ja nu valsts bu-
džets cenšas apmierināt lielas prasības, ja mūsu mi-
nistriem ir vajadzīgas lielas sumas viņu atalgojumam,
viņu reprezentācijas izdevumiem, ja deputātiem un
augstākiem ierēdņiem vajadzīgas lielas algas, tad tas
mūsos izsauc jautājumu, vai mūsu valsts varēs ilgi
tādas algas maksāt.vai mūsu valsts varēs ilgi nest
tadus_ izdevumus,_kadus uzstāda valsts budžets ne-
ražīgam vajadzībām, neražīgiem mērķiem. Ap to
grozās jautajums._ Un jate nāk no mums iebildumi
pret augstam algām, pret lielām prasībām, pret lie-
lam reprezentācijas naudām, tad to dara aiz tā ie-
mesla, ka rodas ļoti nopietnas rūpes, vai mēs varē-
sim turpmāk izturēt sacīksti_ ar citām tautām vai
mes_ varēsim šinī saimnieciskā sacīkstē palikt neuz-
varēti. Tas ir tas bažas un rūpes, kas mācas virsū
katram Latvijas darbiniekam, un tādēļ ir jāceļ daž-

. reiz iebildumi pret ļoti vajadzīgām un pelnītām at-
algojuma sumam. Pārejot uz dzīves a t -
jaunošanas jautājumu, ir jāatzīst, ka pie
visas mušu lielās tautas enerģijas mēs vēl neesam
sasnieguši to, kas mums būtu bijis jāsasniedz, lai mēs
varētu uzskatīt savu agrāko darbu, savus lielos pa-
nākumus tautas dzīvē par daudzmaz apmierinošiem.
Mums arvien, jāprojām nav īsti skaidrs jautājums,
kas varētu nodrošināt mūsu nākotni, kāda saimnie-
ciska nozare varētu būt pamats'mūsu tautas nākot-
nes atplaukšanai. Nāca cienījamais runātājs no
kreisā spārna, Rudevica kungs, un aizrādīja, k a

I

Latvijas nākotne slēpjas rūpniecībā.
Es gribētu no visas sirds apsveikt tādu nākotni, ja
patiešām mums šī nākotne būtu paredzama tuvākos
gados. Mēs esam tranzīta zeme. Mums no ļoti liela
svara ir rūpniecība. Mēs varētu, bez šaubām, mūsu
tautai sagādāt lielus līdzekļus, bet pie rūpniecības
atjaunošanas 'mums ir vajadzīgi ārkārtīgi lielilī-
dzekļi. Mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu nekā ci-
tām valstīm, tāpēc ka mums nav ne dažādo zemes
bagātību, ne kādas citas saimnieciskas priekšrocības.
Ja mās gribam mūsu zemē rūpniecību atjaunot pla-
šos apmēros, tad mums būtu trīskārtīgi jāsacenšas
ar citām zemām. Man šķiet, ka mēs gan drīzā laikā
nevarēsim ar rūpniecību mūsu valsts dzīvi atjaunot.
Kāpēc tad nedod ārvalstis mums kapitālus? Te jau
iepriekšējie runātāji apgaismoja šo jautājumuun aiz-
rādīja uz dažiem iemesliem,bet, man šķiet, ir vēl viens
iemesls, kāpēc ārzemes nedod mums kapitālus. Ār-
zemnieki ļoti uzmanīgi skatās, kāda ir mūsu tautas
enerģija, cik liela tā irmūsu pašu iekšējās dzīves izvei-
došanā. Mūsu kreditori, kuri, varbūt, būtu ar mieru
mums naudu dot, skatās, vai mūsu tagadējā dzīves
forma, vai mūsu greznība tikai nebūs par šķēršļi
mūsu turpmākās dzīves izveidošanas gaitā. Tas ir
ari viens iemesls, kāpēc laikam gan ārzemnieki bai-
dās mums uzticēt lielus kapitālus. Var vēl būt
dažādi citi saimnieciski aprēķini viņu politikā, bet
tomēr ari tas ir viens no iemesliem-. Tādēļ
tuvākā nākotnē es neparedzu, ka ārzemnieki
mums kādus kapitālus aizdos, un tas ir redzams ari
no iepriekšējām sarunām. Redzams, straujā gaitā
mēs rūpniecību nevarēsim atjaunot. Mums a t-
I i e k lauksaimniecība, tā ir mūsu drošais
dzīves pamats, kas līdz šim allaž mums ir bijusi par
pamatu visai mūsu saimnieciskai dzīvei un tautas
dzīves atplaukšanai. Un ja nu mēs tā skatāmies uz
lauksaimniecību —un mums ir jāskatās uz to, kā uz
vienīgo tagadnes pamatu —, tad, bez šaubām, lauk-

saimniecība jāatbalsta vislielākā mērā. Un kas nu
būtu novērojams šai lauksaimnieciskā politikā, lauk-
saimniecības atbalstīšanas politikā? Man jāsaka,
ka agrākās valdības un ari tagadējā valdība un bu-
džeta komisija nav atradušas par iespējamu lauk-
saimniecību kaut cik ievērojamā mērā atbalstīt. Es
esmu atzīmējis sumas, kādas ir atvēlētas lauksaim-
niecības pacelšanai, un tie ir ļoti nozīmīgi skaitļi.
1925.126. gada. budžetā ir atvēlēts lauksaimniecības
veicināšanai 348.210 latu; turpretī šī .gada budžetā
tam pašam mērķim tikai 264.034 lati. Lauksaimnie-
cības pabalstiem 1925./26 gada budžetā bija atvēlēts
863.901 lats, šī gada budžetā 825.648 lati. Sumu
starpība viena gadījuma ir 84.000, otrā gadījuma
37.000 latu — starpība; nebūtu liela, bet tomēr tā
tendence samazināt vai atstāt lauksaimniecības bu-
džetu tādā pašā stāvoklī,kādā tas ir bijis agrākos ga-
dos, ir ļoti nozīmīga; tā norāda, ka tomēr ne visas
mūsu parlamenta aprindas atzīst lauksaimniecību par
to mūsu valsts dzīves nozari, kura būtu jāatjauno
pirmā kārtā, tāpēc ka tā tagad ir mūsu dzīves pa-
māts. Mums bija ievērojams atgadījums pirmā Sa-
eimā, kur nācās apspriest dažādus jautājumus, kas
bija tuvu saistīti ar lauku dzīvi. Mēs tad, redzējām,
ka ceļu f o md a jautājumā nogrupējās pil-
sētu namīpašnieku, rūpnieku, tirgotāju pārstāvji ar
strādniecības pārstāvjiem Vienā pusē pret ceļu
fondu. Otrā pusē palika zemniecība par ceļu
fondu. Es negribu runāt par to,kādā mērā būtu pa-
līdzējis šis ceļu fonds mūsu ceļu uzlabošanai pie. ta-
gadējā stāvokļa. Tas būtu cits jautājums. Bet
princips bija tas, ka nogrupējās sevišķi pilsētniecī-

.bas un strādniecības grupas pret zemniecību ceļu
fonda jautājumā. Tas pats nāk priekšā apspriežot
pilsētu zemju reformas likumu. Te at-
kal pilsētnieku un miestu pārstāvniecība nogrupējas
kopā ar strādniecības pārstāvniecību un labprāt re-
dzētu, ka likums taptu izdots tādā virzienā, lai pil-
sētu iedzīvotājiem un pašām pilsētu pašvaldībām
būta lielāka interese pie šī pilsētu zemju reformas
likuma. Jautāsim tālāk, cik t ā 1u tagad irt i-
cis vecsaimnieks? Cik spējīga ir viņa ražo-
šana? Mēs esam jau sen atzinuši, un toneapstrīdēs
neviens šinī augstajā namā, ka graudkopība tagad
vairs neatmaksājas, ka jāpāriet lauksaimniekiem uz
citu saimniecisku formu. Tā varētu būt piensaimnie-'
čība kā galvenā lauksaimniecības nozare. Bet tad
ir. jāceļ jaunas kūtis, jāceļ jaunas ēkas, kas šai no-
zarei nepieciešamas. Šim nolūkam vajadzīgi atkal
lieli kapitāli, ar kuriem valsts nevar nākt tagadējā
brīdī vecsaimniekiem pretim. Tā tad nav paredzama
vecsaimnieku dzīves atplaukšana tuvākā nākotnē.
Lielie parādi, kas ir ietaisīti vecsaimnieku dzīvē pa-
gājušos gados, un lielie parādu procenti spiež viņus
arvien vairāk pie zemes. Ja runājam par
laukstrādnieku atalgojumu, tad šī atal-
gojuma samērs nav tagad piemērots lauksaimniecību
ienesīgumam. Es negribu par to runāt, ka lauk-
strādnieku atalgojums būta augsts, kaut gan tas pēc
senākās darba ministrijas sniegtiem skaitļiem' pār-
sniedz pirmskara normu par dažiem procentiem.
Tādus skaitļus vismaz budžeta komisijā mums
sniedza dažus gadus atpakaļ. Bet tomēr fakts ir
tas, ka laukstrādnieku atalgojums ir par dažiem
procentiem augstāks kā pirms kara. Turpretim
lauku graudkopība, lauku ražojumi vairs ne-
sasniedz tos cenu samērus pretim, izdevumiem,
kas bij agrāk. Tādēļ bez tiem motīviem;, ko pie-
veda viens no zemnieku savienības puses, nāk klāt
vēl citi, kas liecina, ka stiprākam ražotājam lauku
dzīvē — vecsaimniekam, tagad tiešām jāpārdzīvo
ārkārtīgi lielas grūtības. Algu samaksai jātaisa pat
parādi, lai tikai varētu nolīdzināt lielās prasības, ko
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uzstāda laukstrādnieki. Ja nu tad ceļ iebildumus
pret strādnieku ievešanu no Latgales, tad šie iebil-
dumi nav pamatoti. Bez tam mums ari jāgādādarbs
Latgales strādniekiem, Latgales bezdarb-
niekiem; kuri to meklē ievērojamā skaitā. Lauk-
saimnieciskais darbs ir visvairāk piemērots Latgal-
les dzīvei un Latgales strādniekiem. Par mūsu
nākotnes atjaunošanas pamatu mēs
varam uzskatīt galvenam kārtām mūsu agrāro re-
formu. Ja šo reformu mums izdotos izvest straujā
gaitā, tādā formā un tādā stiprumā, kādā mēs to
vēlētos, tad tas, bez šaubām, būtu drošākais pa-
mats mūsu nākotnei. Bet man šinī ziņā jāaizrāda,
ka es nevaru piekrist zemnieku savienības cienījamā
runātāja Klīves _kunga uzskatiem, ka jaunsaimniecī-
bas jau tagad būtu stabilas, ka jaunsaimnieki
ir stabili. Kā pierādījumu Klīves kungs pie-
veda, ka no visām piešķrtām jaunsaimniecībām tikai
6.879 vai 6% lūguši atļauju savus īpašumus pārdot
un šo atļauju saņēmuši 5933 jaunsaimnieki. Tā tad
pārdošana neapdraud jaunsaimiecības. Tālāk Klī-
ves kungs pieveda kādu sevišķi raksturīgu piemēru,
aizrādīdams, ka par galveno sastāvdaļu no visas
zemes platības jāuzskata caurmērā uz katru vec-
saimnieku 8,57 ha aramzemes, bet uz katru jaun-
saimnieku 7,67 ha, kas liecina, ka vecsaimniekiem
aramas zemes būtu tikai 1 ha vairāk. Šos skaitļus
Klīves kungs teicās ņēmis no kāda Latvijas bankas
pārskata. Man šķiet, ka nevarētu gan šiem
skaitļiem piekrist. Varbūt tikai tad, ja mēs pie šī
skaita pievelkam klāt ari Latgales sādžu zemniekus,
šņoru zemju zemniekus, un jaari tos nosaucam par
vecsaimniekiem, kā to bieži mēdz darīt runātāji no
labā spārna. Bet ja mēs ņemam vērā tos vecsaim-
niekus, .k u r i ir galvenais faktors zem-
nieku savienības politikā, tos vecsaim-
niekus, kuru mājas ir iegūtas uz 1863. gada agrārās
reformas pamata, tad gan jāatzīst: ka tiem nesalī-
dzināmi lielāks aramās zemes hektāru caurmēra
skaits, nekā to pieveda cienījamais Klīves kungs.
Līdz ar to ari jāatzīst, ka šie vecsaimnieki ir nesa-
līdzināmi stiprāki par jaunsaimniekiem,, ja ņemam
vērā aramās zemes daudzumu. Tas aizrādījums, ko
pieveda Klīves kungs, ka vecsaimniekiem esot daudz
purvāju, smiltāju, neapstrādātu ganību un tamlī-
dzīgi, kurpretim jaunsaimnieki esot cēluši savas
saimniecības uz muižu zemēm, — tas ari nevarēta
būt tas galvenais. Nevar piekrist tam uzskatam,
ka saimnieku mājās būtu daudz purvāju, smiltāju
un neapstrādātas zemes. Senie muižnieki, kaut gan
sev jzvēlējās labākās zemes saviem muižu centriem,
tomēr ari zemnieku klaušu mājas 1860. gados cēla
ne visai tālu no muižām un ari zemniekiem, nākot-
nes saimniekiem, bija diezgan laba zeme piešķirta. Ja
nu tagad vescaimniekiem daudz neapstrādātas ze-
mes, tad ta ir liecība, ka viņiem nav spējas to ap-
strādāt un ka saimnieciskie apstākļi ir tādi. ka neat-
maksājas to apstrādāt. Man ari daži no jaunsaim-
niekiem ir sacījuši, ka, ievērojot grūtos saimnie-
ciskos apstākļus un ļoti dārgo darba spēku, viņiem
nav iespējams un neatmaksājas apstrādāt visu zemi.
Ta tad es nevarētu atzīt, ka tagad jaunsaimniekus
jau varētu pielīdzināt vecsaimniekiem: un līdz ar to
raksturot jaunsaimnieku stiprumu nākotnē. Es va-
rētu atzīt tik to, ka. jaunsaimnieki tagad nepārdod
savas jaunsaimniecības nevis tādēļ, ka viņi justos
saimnieciski stipri, bet gan tādēļ, ka viņu ārkārtīgi
liela griba palikt par zemes īpašniekiem, palikt par
neatkarīgiem

^
pilsoņiem ar savu nelielo zemesplatību,

ka šīvelēšanas ir tik neizmērojamistipra,ka viņi, ne-
raugoties uz ārkārtīgām samnieciskām grūtībām, to-
mēr turas krampjaini pie sava zemes gabaliņa, uz
to likdami visas savas un savas ģimenes nākotnes

cerības. Bet var gadīties, ka saimnieciskie apstākļi
viņem šo cerību atņem un viņi saimnieciski sāk sa-
brukt Tad mēs savā agrārā reformā piedzīvosim
nevēlamas parādības, Ja mēs metam skatu uz
skaitļiem, uz zem es bankas darbību, tad
jā'liecina,_ka valsts un zemes banka, kuras politika
ir palīdzēt jaunsaimniekiem, tomēr nav spējīga at-
balstīt agrārās reformas izvešanā tādos apmēros, kā
to prasa mūsu valsts saimnieciskās dzīves atjauno-
šana. Ja vecsaimnieki var dabūt ilggadīgus kredi-
tus pret ķīlu zīmēm, tad jaunsaimnieki to nevar
dabūt un tā ir liela starpība starp viena un otra
ekonomisko stāvokli. Ilgtermiņa aizdevumus ir da-
būjuši 3.533 saimniecisko vienību īpašnieki pa
3.661.200 latiem, turpretim īstermiņa aizde-
vumus saņēmuši 45.157 saimniecības par 21.996.219
latiem. Tie ir jaunsaimnieki. Ilggadīgiem rentnie-
kiem ilgtermiņa aizdevumi izsniegti tikai 68 rentes
mājam un īstermiņa aizdevumi jau 2.515 mājami.
Tā tad ari uz rentes mājām īstermiņa aizdevumi
gulstas kā kāda smaga nasta. Amatnieku saim-
niecībām! ilgtermiņa aizdevumi ir tikai 178 saimnie-
cībām, bet īstermiņa aizdevumi 1.205 saimniecībām.
Visām minētām saimnieciskām grupām kopā no
valsts zemes bankas tomēr ir izsniegtas nepietie-
košas sumas. Zemes banka ir bijusi spiesta sama-
zināt pieprasītās sumas gandrīz katrā gadījumā un
caurmēra par 50 %. Ja nu mēs ņemam vērā, ka no
visiem, kam uz agrārreformas likuma pamata pie-
šķirta, t. i, zemie apmēram 104.000 ieguvējiem, ņe-
mat kopa jaunsaimniecības, rentes mājas un, dažā-
dus sīkrūpniecības centrus un uzņēmumus, — aiz-
devumi izsniegti tikai 70.527 dažādiem lauksaimnie-
ciskiem un rūpnieciskiem pasākumiem, tad liels

, skaits vel nemaz nav aizdevumu saņēmis. Aiz-
devumu caurmēra suma, kuru ir saņēmuši
ja u n s a im,n i ek i, ir nepietiekoša. Valsts
zemes banka pie vislabākās gribas nav varējusi vi-
ņus pabalstīt veļamā mērā. Caurmērā viens jaun-
saimnieks saņem aizdevumus 5-26 latus, viens ilg-
gadējs rentes māju ieguvējs 566 latus, amatnieka
saimnieeība_ 361 latu. Tā tad saimniecībā nepiecie-
šamo visu ēku celšanai, aizdevumi nepietiek. Līdz
ar to jaunsaimniekam, lai tiktu pie ēkām, ir jāmeklē
citi ceļi, ko zemes banka un valsts, varbūt, nemaz
nezin, jaunsaimnieki ir ietaisījuši privātus parādus,
varbūt ievērojamākā mērā nekā zemes bankai, un
šie privāti^; parādi ir drauds viņu
saimniecībām. Tādēļ ari juridiskā komisija,
kad izdeva likumu, kas atvēlēja nodrošināt zemes
bankas aizdevumus ar ķīlu tiesībām uz nekoroborē-
tam saimniecībām, atzina par nepieciešamu piekrist
manam, kā _referenta uzskatam, ka privāti krediti
ari nevar vērst savas prasības pret jaunsaimniecī-
bām, kuras vēl nav koroborētas. lai tās neizputinātu,
privātos parādus piedzenot Šo aizsargu līdzekļi
juridiska komisija

^
atzina par nepieciešamu un līdz

ar to ari mēģināja aizsargāt jaunsaimniekus no
pēkšņas nejaušības, kura varētu apdraudēt mūsu
agraro_ reformu, pateicoties negaidītām kreditoru
prasībām. Tagad vel jāatzīstas, ka valsts ze-
mes bankas aizdevumi tālu nav varē-
juši nostiprināt jaunsaimnieku saim-
niecības; ka viss tas. kas varēta būt draudošs
agrāras refo-rmas turpmākā gaitā, slepenībā uzglūn.
Varētu gadīties, ka pēc pāris, trīs, četri gadiem
mušu jaunsaimnieki nevar vairs savas jaunsaimniecī-
bas turēt savās rokās, tādēļ, ka nevar segt lielos
izdevumus, un ka mums tad būs jārunā pavisam
cita valoda_ neka šodien. No visiem' 70.527 aizde-
vumiem vēl paliek nenomaksāti 54.170 īstermiņa
aizdevumi un 3831 ilgtermiņa aizdevums, kopā
5800 aizdevums, bet ar būvkokiem kopā valstij vēl
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paliek parada 68.834 saimnieciskās vienības par
46.778.946 Ls. Ja nu mēs ņemam vērā, ka ilgter-
miņa kredita aizdevumi ir tikai neliels skaits, bet
visas citas milzīgās sumas ar augstiem % % paliek
ka smaga nasta ari nākotne uz jaunsaimnieku,dzīves,
tad gribot negribot janak pie jautājuma, kā tad šis
īstermiņa aizdevums joprojām atsauksies uz jaun-
saimnieku uzplaukšanu, ja, koroborēšanas gaitā
vilksies tik lēni uz priekšu, kā tas patlaban tagad ir,
un vai drīza laikā mēs nepiedzīvosim sarežģījumus
agrāra reforma. Tādēļ jāgriež vērība uz ti>, 1a i
koroborēšanas gaitā nenāktu priek-
ša nekādi sarežģījumi. Par nožēlošanu
līdz šim jau ir radušies sarežģījumi un sastrēgumi,
jo ir ievadīta nepareiza politika šinī ziņā. Divi no-
tāri, kurus valdība iecēlusi Rīgā, lai tie apliecinātu
jaunsamniecibu līgumus, ir pārāk paļāvušies uz sa-
viem speķiem un mēģinājuši apliecināt ļoti lielu skaitu
jaunsaimniecību līgumu tepat Rīgā, izaicinot jaun-
saimniekus pat no tālākiem apriņķiem uz Rīgu. Tā
ir kļūda un te man jāaizrāda tieslietu ministrim, ka
ari viņš no savas puses varēja piegriezt lielāku vē-
rību tam, ka apgabaltiesu notāri visās lauku pilsētās
steidzamības kārtā apliecinātu jaunsaimniecību līgu-
mus. Ja šie notāri mēģina ņemt augstāku maksu,
nekā zemkopības ministrijas notāri, tad to var no-
vērst ar attiecīgu, tieslietu ministra priekšrakstu.
Valsts varēja, un tas būs turpmāk jādara, pavairot
darbinieku skaitu zemesgrāmata nodaļāsun vecākā
notāra archivā Latgalē,laikoroborēšanas darbus va-
rētu veikt lielākā vairumā, nekā tas līdz šim ir no-
vērots, un lai mūsu jaunsaimniecības varētu pāriet
no lauksaimniecībā neizdevīgā un dārgā īstermiņa
kredita uz ilgtermiņa kreditu, uz ķīlu zīmju sistēmu.
Par nožēlošanu, ķīlu z,īm e s vēl nav at-
radušas mūsu valstī tirgu, nerunājot ne-
mazpar ārzemju tirgu. Tā ir ļotiapgrūtinoša parādība
mūsu lauksaimniecības un agrārās reformas dzīvē.
Ja mēs varētu ķīlu zīmes kā vērtspapīrus laist ap-
grozībā mūsu valsts saimnieciskā dzīvē un ārzemēs,
tad mums būtu liels maksāšanās līdzeklis mūsu
rokās, kas blakus naudas zīmēm spēlētu lielu lomu
mūsu valsts saimniecībā. Uz priekšu ķīlu zīmēm
tirgus būs jāatrod gribot negribot. Te jau cienīja-
mais iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka varētu atrast
tirgu mūsu pašu zemē, ņemot ķīlu zīmes kā drošī-
bas naudu, kā drošības noguldījumu dažādos uzņē-
mumos un dažādos valsts pasākumos, Tas, bez šau-
bām, būta ieteicams, tikai tādā gadījumā kurss būtu
katrā ziņā jāpaaugstina, kā to agrāk darīja krievu
valdība, pieņemdama kā drošības naudu vērtspa-
pīrus, tomēr par pilnu sumu, kaut gan tie pec kursa
bij lētāki. Ja mēs agrārās reformas laikā jau iz-
vedīsim tādu ķīlu zīmju novietošanas veidu, tad, bez
šaubām, mums būs iespējams nākt ari jaunsaimnie-
cībām pretim 1ar izdevīgāku kreditu un tas būs liels
atvieglinājums visā mūsu saimnieciskā politika. Pie
agrārās reformas man vēl ir jārunā par zemes
fonda paplašināšanu un bezzemnie-
ku un s ī k z e m n i e k u apgādāšanu ar
zemi. Par nožēlošanu kredita departamenta su-
mās zemes bankai atvēlēts zemes uzpirkšanai sīk-
zemniekiem un bezzemniekiem': tikai miljons lata.
1925./26. gada budžetā bija atvēlēts pat vairāk, pus-
otra miljona latu. Tā tad šinī gadā jau par pus mil-
jonu lata suma samazināta. Tas atņem cerību, bez-
zemniekiem un sīkzemniekiem, ka viņus tuvā nā-
kotnē apmierinās ar zemi. Zemkopības ministrijas
ārkārtējos izdevumos paredzēti nekultivēto
zemju kultivēšanai jaunsaimniecību ierīko-
šanai tikai 100.000 latu. Nu sakāt, cienījamie de-
putātu kungi, vai tad bija vērts zemnieku savienībai
agrākos gados uzstāties ar lieliem solījumiem, ka

kultivēs zemes, novietos bezzemniekus, piešķirs sīk-
zemniekiem zemiu. t._t? Ko tad ar Šiem 100.000
latiem var kultivēt, kādus darbus tad var izvest!?
Acīm redzot mūsu tagadējā valdība un mūsu budžeta
apspriedēji ari tagad vēl nav atraduši iespēju pa-
redzēt šīm ārkārtīgi nepieciešamām vajadzībām —
zemes fonda paplašināšanai lielākas sumas. Atli-
kušās muižas nedala. Šim muižu sadalīšanas prin-
cipam ir jau sen nostājušās pretim ļoti lielas grupas
rnusu parlamentā. Ja pagājušā Saeimā pieņēma
kāda no pēdējām, sēdēm lēmumu, ka muižas, kuru
nomnieki nepilda līgumus, ir jāsadala, ka līgumi ir
jāatceļ, tad šis Saeimas lēmums tomēr nav atradis
turpmākā dzīvā, ministru kabineta darbībā, pie-
krišanu. Paliek, laikam, spēkā tas ieskats, kas iz-
paudās pagājušā gada marta mēnesī, kad Saeima
pirmo reizi balsoja priekšlikumu par muižu dalīšanu.
Tad tikai 19 jaunsaimnieku, centra un latgaliešu
balsis bija par muižu sadalīšanu, bet kreisais un la-
bais spārns bija pret muižu sadalīšanu. Jāatzīst, ka
ar muižu sadalīšanu nenāk pretim zemes fonda pa-
plašināšanai un mums, bezzemnieku un zemes pie-
prasītāju aizstāvētājiem 1, turpmāk joprojāmar vēl lie-
lāku enerģiju jārunā un jārūpējas par zemes fonda
paplašināšanu, lai mās varētu pacelt mūsu saimnie-
cisko ražību lielākā mērā un klusināt zemes badu.
Tālāk budžetā paredzēta kāda suma, ēku celša-
nai jaunsaimniecībām uz nekultivē-
t a s z e m e s. Šī suma. ir atkal tikai 300.000 latu. Ko
var sasniegt ar 300.000 latiem tik plašā jautājumā,
ka eku celšana jaunsaimniekiem uz nekultivētām
zemēm. Saprotams, tas atkal ir tikai tāds skaists
žests, ka kautko dod, bet tomēr ar to neko nevar
panākt bezzemnieku prasību apmierināšanai. Zemes
bankai ķīlu zīmju uzpirkšanai atvēlēts viens miljons
latu. Tas nozīmē no tās pašas valsts kases ņemt
naudu un ielikt bankas kasē papīri, kuram mūsu
saimnieciskā dzīvē nav nozīmes, ja nav tirgus.

Līdz ar to tikai aamazināsies par vienu miljonu
latu zemes bankas apgrozības kapitāls. Te ļoti
daudz runāja par tiešiem un netiešiem
nodokļiem. Iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka
netiešie nodokļi, kā smaga nasta gulstas uz tautas
plašākām masām, uz algu pelnītājiem, un tā tālāk,
un ka zemniecība būtu privileģētā stāvoklī. Bet man
uz to jāaizrāda, ka t ā d i pat netiešo no-
dokļu maksātāji ir ari paši zemnieki.
Bez tam viņiem nāk klāt vēl visi citi nodokļi, kurus
uzliek uz zemi. Iepriekšējie runātāji ari neap-
skatīja klaušu jautāju mu. Līdz šim zem-
nieki nevien maksāja nodokļus, bet vēl jūtamākā
mērā viņus nospiež dažādas klaušas, visi šie zemes
ceļi, dažādie torņi,, braukšanas un dažnedažādie
valsts un pašvaldību saimnieciskie pasākumi, kuros
visur nepieciešams lauksaimnieka zirgs un lauksaim-
nieka darba rokas. Šīm klaušām ir pārāk liela un
smaga nozīme priekš lauksaimniekiem, kā vecsaim-
nieku, tā jaunsaimnieku dzīvē. Šīm klaušām, mēs
nevaram paiet garām, neuzskatot tās par vissmagāko
nodokli. Bet runātāji no kreisā spārna par tām ne-
minēja ne vārda. Tagad taču lauku dzīvē ir jāat-
jauno visi nopostītie pagastu nami, skolas nami, tilti
u. t t Un pie visiem šiem darbiem, pie šiem dzī-
ves atjaunošanas darbiem pievelk tikai lauku rokas,
jaunsaimnieku un vecsaimnieku darba rokas un
zirgu spēku. Tas ir smags nodoklis, kas,
bez šaubām, jāliek svaru kausā, runājot par nodo-
kļiem. Es nedomāju,ka lauksaimnieku intereses aiz-
stāvot, it sevišķi jaunzemnieku frakcija gribēta celt
kādus iebildumus pret to, ka ari aizstāv strādniecī-
bas intereses un ka grib nostādīt mūsu strādniecību
labākā stāvoklī. Kas tad tur būtu ko iebilst? Mūsu
strādniecība ir ari mūsu nākotnes cēlāja un tāpēc
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apsveicams katrs priekšlikums, kas atvieglo tas
grūto stāvokli, kur tas patiešarn ir grūts. Bet tad,
lai ari nebūtu pārmetums, ka mes lauku dzīves aiz-
stāvji, .jaunzemnieki esam norupejuši un ar lielam
bažām skatāmies nākotnē tiinļ jautajam,, ka i z v e-
dīs agrāro' reformu līdz galam, ka pa-
plašinās šoreformu, lai ari bezzemnieki dabūtu zemi,
un cik stipri vai bezspēcīgi var tuvākā nākotne pa-
likt jaunsaimnieki, zemes pieprasītāji un mazsaim-
nieki, ja valsts neražīgi izšķiež lielus līdzekļus. Tas
jautājumsmūs nospiež. Ta tad bez rupem par strād-
niecības stāvokli, ir jārūpējas ari par Latvijas agrā-
rās reformas elementu, par jaunsaimniekiem, par vi-
siem agrākiem mazsaimiekiem un sīkzemniekiem,
lai patiešām!šī lielā reforma būtu drošs pamats mušu
valsts nākotnei. Lai katrs, kas savu jaunsaimnie-
cību, savu būdiņu cēlis, ari būtu ar Jieīāko prieku
šīs būdiņas sargs pret visām turpmākam likstām un
mūsu valsts dzīves varbūtējiem pārbaudījumiem. Tā-
dēļ ari nevajaga taisīt pārmetumus, kad mes ceļam
iebildumus pret visiem liekiem izdevumiem, kuri pa-
redzēti dažādām sabiedriskām organizācijām, sabie-
driskām izpriecām un tamlīdzīgi un vēlamies, lai ar
tiem vēl kādu laiciņu paciešas, lai pagaida un lai
atļauj atplaukt mūsu lielajai agrārai reformai, kura
vienīgi var nodrošināt mūsu tautas nākotni. Kad
mēs noklausāmies paša jaunsaimnieka balsī, kas ta-
gad notiek viņu dzīvē, tad droši varam teikt, ka
neviens jaunsaimnieks nepiekritīs cienījamā Klīves
kunga uzskatam, it kā viss agrārā reformā stāv ļoti
labi, ka jaunsaimnieka grūtības jaupārdzīvotas, viņš
drīz kļūs vecsaimniekam līdzīgs un viņam bus ap-
mierinoša dzīve. No daudzām vēstulēm es atļaujos
kādu no pēdējāmcelt augstam namam īsumā priekšā
un tā skan skumji: priekš būves jaunsaimnieks ir
jūdzis 600 latus no zemes bankas ēkas tiešām va-
jadzībām, domādams, ka visu šo sumu izsniegs, bet
izsniedza tikai nepilnus 300 latus, jo procentos tika
atvilktas. Tā tad jūs redzat, ka ēkas celšanai šī
suma nepietiek un jaunsaimnieks atkal griežas pie
zemes bankas, bet par lielu nožēlošanu nevar tikt
apmierināta viņa prasība tādā mērā, kā būtu vaja-
dzīgs. Otrais jautājums ir sēklas jautājums. Jaun-
saimnieks raksta tālāk. „Pie mums šogad Aizputes
apgabalā ar s ēk 1a s jautājumu jaunsaim-
niekiem ir pavisam slikti. 1925. gada
visa vasaras raža pašiem jaunsaimniekiem sadega.
Caur to 1925; gada sēklas aizdevums tika pagarināts
līdz 1926. gada 1. novembrim. Man šis aizdevums
bija 7.750 rubļu izsniegts naudā. Bet šogad tiek
izsniegta sēkla graudā un cena noteikta uz 220
rubļiem pudā. Pērnais aizņēmums tiek pierakstīts
klāt Izsniedza 12 pudu auzas, bet ar_ 12 pudiem
nevaru savu jaunsaimniecību apsēt Tāpēc griezos
pie apriņķa valdes ar lūgumu, lai izsniedz vēl 20
pudus, bet tiku noraidīts. Atbildēja, ka likums ne-
atvēlot sēklu aizdevumam pārsniegt 10.000 rubļu
vērtību. Neievērodami tādu ārkārtīgu gadījumu,ka
visa raža izdegusi pagājušā gadā, neizsniedza sēklu
un nu jāmeklē citur līdzekļi, vai jāatstāj zeme neap-
sēta. Tā raksta viens priekšstāvis no jaunsaimnieku
aprindām. Viņš nevarēs piekrist tam uzskatam:, it
kā viņa dzīve ir normāla. Vēl lai man būtu at-
ļauts pakavēties īsu brīdi pie mazsaimnieku krizes.
Mūsu valstī ir plašas, mazsaimnieku
aprindas, kuras senos gados jau dabūjušas zemi,
gan pēc 1905. gada revolūcijas, gan kā karavīri.
Tagad nu šīs mazsaimniecības nonākušas tādā stā-
voklī, ka viņām .jāatjauno agrākās ēkas. Un te nu
ir atkal uzstādīta valdībai liela prasība, lai šiem
mazsaimniekiem, kurus varētu ari nosaukt par vec-
saimniekiem:, bet kuriem ir tikai deviņas vai piec-
padsmit pūrvietas zemes, nāktu palīgā. Viņu dzīves

apstākļi tagad ir citādi neka pirms agrāras re-
formas. Agrāk mazsaimiiieki pelnījās ka strādnieki
pie tuvākām lielsaimniecībām, gan muižas gan mā-
jās, gan tuvākās pilsētās un varēja kaut ka iztikt.
Bet tagad pēc agrārās reformas izvešanas vīni ir
atstāti savā mazajā saimniecībā. Muižas sadalītas.
Viņiem likumā paredzētie piegriezumi nav doti.
Darbs un peļņa tuvākā apkārtnē atņemti. Ja nu
viņiem jāatjauno ēkas jaunos saimnieciskos apstā-
kļos, tadbez šaubām, valstij jānāk viņiem palīga.Bet
tas ir ļoti smags jautājums, tadeļ ka valstij līdzekļu
nav. Te garām ejot Klīves kungs ari taisīja pārmetu-
mus, ka Saeimā nākuši priekšā ierosinājumi
par kop ganību dalīšanu uz galviņām.
Šie ierosinājumi modinot neuzticību uz nākotni. Lie-
lāki zemes īpašnieki it kā negribēta nekādus saim-
nieciskus pasākumus tagad atrisināt, domādami, ka
viņus apdraud kādas nākotnes reformas. Man šķiet,

. tās ir liekas bailes. No šīs vietas jauagrākas runas,
gan no centra, gan no kreisā spārna

^ ir paziņots, ka
viņu programā un viņu domās nestāv nekāda cen-
šanās lielākās vecsaimniecības dalīt, ka viņi ir tālu
no šī uzskata, ka viņi tāpat seko agrāras reformas
nosacījumiem, kā agrākās valdības. Bet ir taču
jautājumi, kuriem nevar paiet _garam, klusu ciešot.
Tie ir te no labā spārna ironiskā forma_aiztiktie kop-
ganību un' dažādu mazmājnieku jautājumi, kuriem
ari viegli pagāja garām Klīves kungs. Bet tie pa-
tiesībā ir smagi jautājumi. Kad mums jārunā par
vairāk tūkstošiem ģimeņu, kuru eksistence apdrau-
dēta, tad nevar ar ironiju paiet garam tādam jau-
tājumam. Tāds jautājums jānostāda visa asuma
parlamenta priekšā un jāmeklē izeja. Atstāt vairāk
tūkstošus ģimeņu likteņa vara nevar. Ap ko jau-
tājums grozās? Taču_ ap to, ka kādreiz bija pie-
šķirtas kopējā lietošanā izpirkšanas vai agrākos re-
gulēšanas aktos ganības, uz kuram visi varēja ganīt
savus lopus. Bet nu tie, kam daudz zemes, prasa, lai
kopganību lielāko daļu atņemta mazajiem un atdota
šiem lieliem zemes īpašniekiem, lai tie varētu tur
ganīt savus lielos lopu pulkus. Līdz ar to tiek
ņemta iespēja mazajiem ganīt uz šīm kopganībam ,
savu mazo lopu skaitu. Ar atstāto mazo gabaliņu
viņi vairs nevar iztikt. Te jāmeklē izeja, lai daudz-
maz šo mazo cilvēku dzīvi padarītu panesamu. Te
jāaizrāda, ka augstais nams un dažas lielas depu-
tātu grupas nav meklējušas iespēju kaut kāda ziņa
atvieglot šosīkozemes īpašniekustāvokli. Vel man jā-
kavējas pie bieži apdzīvoto vietu nomas
attiecībām. Tās ir atkal tādas attiecības, kuras
izsauca lielas debates agrarpolitikas komisija un iz-
sauca dažu brīdi ironiju Saeimas labajā spārna. Ir
sen novērots uzskats, it kā nebute vērts runāt par
šiemmazmā j-niekiem un.sīkze m n i ek i e m.
Un tomēr garām paiet šim: jautājumam mes nevaram.
Viņu ir desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri ir at-
karīgi no kādas nākotnes reformas, kad likuma
formā izlems viņu stāvokli. Ja no vienas puses ir
liela vēlēšanās viņus nodzīt no zemes, lai viņi nes
savas ēkas uz citu vietu: neatļaut viņiem turpināt
dzīvi ūz lielā zemes īpašnieka zemes, tad no otras
puses ir tikpat liela vēlēšanās neatļaut ārdīt savu
agrāko dzīvi, palikt tajā pašā agrāka vieta, kur _šis
mazmāj,nleks, biežiapdzīvotās vietas cilvēks, .gribējis
savu mūžu nodzīvot Viņam ir dots solījums, ka
viņš varēs šeit dzīvot 36, 40 un pat 99 gadus; bet
nelaime ir tā, ka daži noslēguši tikai mutiskus lī-
gumus, un tagad 1palikuši likteņa varā. Daudzi jau
padzīti no apbūvētās zemes un viņiem nav kur no-
mesties. Tā tad ari šis jautājums nav tāds, kuram
varētu klusu ciešot paiet garām. Tas ir_ jautājums,
par kuru daudz jārunā unkuram bez šaubām reiz bus
jāpieiet tuvāk un jāatrod iespēja likuma formā maz-
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mājinieku tiesības, nedrošināt, neapdraudot kaut
kādā, kā mēdz teikt, lieiinieciskā formā zemes
īpašnieka īpašuma tiesības, bet meklējot un atrodot
tādu formu, kāda visiem būtu pieejama.

Mūsu valsts dzīves atjaunošanas gaitā mums
jāpiegriež turpmāk daudz lielāka vērība Latgales
apstākļiem, nekā tas līdz šim darīts, Te jau
vairāki Latgales deputāti ir runājuši un ari turpmāk
runās par latgaliešu, par savu tiešo vēlētāju intere-
sērn, bet man kā baltietim ari jāatzīst, ka Latgale
nav Latgales jautājums vien, bet visas Latvijas, jau-
tājums; ne Latgales deputātiem vien par to ir jā-
runā, mums visiem par to ir jārūpējas, tāpēc ka
Latgale atrodas tādā nomalē ar tādu iedzīvotāju
dažādību, kura var zināmos apstākos radīt zināmas
bažas. Pēc jaunzemnieku uzskata uz
Latgali jāsūta taisni tie vislabākie
ierēdņi un taisni Latgalē vissteidzamākā kārtā
jāizved agrārā reforma, tur visdrīzākā laikā jāno-
kārto dažādi nacionāli un dažādi pavalstniecības
jautājumi. Mēs taču zinām, ka tur, pievienojot La-
tvijai dažus apgabalus, līdz šai dienai ir vēl neno-
kārtots pavalstniecības likums un ar to ceļas daži
pārpratumi, kuri mums steidzamības kārtā jāizšķir.
Tā tad Latgale ir tāda mūsu valsts nomale, kurai
jāpiegriež vislielākā vērība un līdz ar to jāparedz
mūsu budžetā lielāki līdzekļi, ar kuriem varētu visu
mūsu pro'gramu attiecībā uz Latgali izvest dzīvē.

Man vēl jāpakavējas pie pāris jautājumiem at-
tiecībā uz mūsu valsts saimnieciskās dzīves atjau-
nošanu. Kā nostādīts kuģniecības- at-
jaunošanas jautājums un valsts kuģ-
niecības politika? Uz šo jautājumu man jā-
atbild, ka tas nostādīts ļoti neapmierinošā stāvoklī.
Pirms kara līdz 1. janvārim 1914. gadā pie Latvijas
ostām bija reģistrēti 59 tvaikoņi ar 45.194 netto re-

, ģistra tonnām un 270 buru kuģi ar 4-2.528 netto re-
ģistra tonnām; kopā 333 jūras kuģi ar 87.959 netto
reģistra tonnām. Tagad turpretim pēc kara. jūras
tvaikoņu, lielāku par 20 brutto reģistra tonnām til-
puma, ir tikai 50 un buru kuģu, lielāku par 20 brutto
reģistra tonnām, tikai 54; kopā — 104. Tirdzniecī-
bas flotes tonažas daudzums 1923. gadā uz 1000 ie-
dzīvotājiem Norvēģijā brutto tonnas bija 945, Ho-
landē — 375, Dānijā — 293, Igaunijā — 40, Latvijā
tikai 27. Tagad Latvijā ir 33 tonnas uz 1000 iedzī-
votājiem, bet ari citās valstīs šis tonnu skaits ir pie-
audzis. Visām jūrniecības valstīm La-
tvija šinī ziņā ir palikusi i e p ak a ļ.* Tas
mums turpmāk jāievēro mūsu saimnieciskā politika.
Līdz šim kuģniecības pacelšanai darīts pārāk maz.
Ja citās valstīs kuģu būvēšanai kreditu var dabūt
par 3,—5%, tad pie mums par valsts kreditu jāmaksā
7%, un bez tam par privatkreditu jāmaksā 12 un vel
augstāks procents. Mūsu valsts izsniegusi jūras un
upes kuģu un laivu būvei, remontiem un pirkšanai
1919., 1920. un 1921. gadā kopā 235.316 latus, 1922.
gadā — 232.961 latu, 1923.gadā — 742.100 latu, 1924.
gada jau mazāk — 373.660 latu un 1925. gada tikai
36.600 latu. Saprotams, 1925. gada bija zināmas re-
formas kredita ziņā. Kreditus pārnesa pie hipotēku
bankas un kuģniecība turpmāk kreditu dabūs no hi-
potēku bankas. Tomēr ari hipotēku bankas līdzekļi
ir tik mazi un nievērojami, ka, bez šaubām, kuģnie-
cība nevarēs dabūt nekādus pabalstus hipotēku ban-
kas aizdevumu veidā, lai veicinātu lielo saimniecisko
uzdevumu. Mūsu kuģniecībai jātop par vienu no
vissvarīgākām tautsaimniecības nozarēm unpar mu-
šu tautas bagātības veicinātāju. Bez šaubām mušu
kuģniecība turpmāk var dot mums ievērojamus ie-
nākumus un lielā mērā pacelt ari ārzemju valūtas
ieplūšanu. Vēl man īsumā jāpakavējas pie zvej-
niecības atjaunošanas un veicināša-

nas. Jūras zvejnieku stāvoklis tagad ir daudz
sliktāks, nekā priekš kara. Ja ņemam_ Liepājas
jūrmalu, tad pateicoties Lietuvas slēgtai robežai,
zvejniecības produktu maiņa tur tagad apturēta un
Liepājas apgabala zvejnieki tagad vairs nevar mai-
nīt savus jūras ražojumus pret Lietuvas labību. J a
ņemam Dundagas jūrmalu, kur pirms
kara bij plaša zivju rūpniecība, konservu rūpniecība,
tad ari tur šī saimniecības nozare panīkusi un Dun-
dagas ražotāji tagad atstāti savam liktenim. Šīs
dzīves nozares atjaunošanai valsts zemes banka ari
nevar nākt pretim ievērojamākā mērā. 1925. gadā
tikai 133 zvejnieki dabūjuši īstermiņa aizdevumos
73.840 latus. Pa visu Latvijas pastāvēšanas laiku
no visa lielā zvejnieka skaita aizdevumus dabūjuši
tikai- 734 zvejnieki, kopā 351.700 latus. Tā tad katrs
zvejnieks caurmērā saņēmis kā aizdevumu 460 latus.
Bet ari aizdevumu noteikumi ir smagi. īstermiņa
aizdevumi par 7% neatmaksājas. 192o./27. budžeta
gadā zvejniecībai un zivkopībai atvēlēti 35.460 lati,
no kuriem jūras zvejniecībai par labu nāk 7000 lati
vētras brīdinājumu zignaliem, un 2400 lati jūras
zvejniecības statistikai. Pārējie 26.000 lati nāk iek-
šējo ūdeņu zvejniekiem», pa lielākai daļai turīgajiem
ezeru un dīķu nomniekiem

^
Tā tad jūras zvejnie-

cība šinīziņā nostādīta sliktākā stāvokli. Vel tāpat ka
pagājušā budžetagadāatvēlēti 25.000 lati vētras brīdi-
nājumu staciju ierīkošanai. Bet zvejniecības zemes
piešķiršanas jautājums jūrmalā hdz šim, laikam
vēl nav gājis uz. priekšu. Mūsu valdība nav atradusi
iespēju uz turieni sūtīt mērniekus, lai reiz par visām
reizēm nokārtotu šo sarežģīto jautājumu. Pašā pē-
dējā laikā agrarpolitikas komisija šis ļautajums ir
dzīvi ierosināts un cerams, ka komisija varēs šim
jautājumam pieiet tuvāki klāt Zvejniecības arod-
nieciskai izglītībai līdz šim laikam nav nekādas su-
mas paredzētas. Pagājušā gada budžetā bija_ pa-
redzēti 20.000 latu zvejniecības arodskolas atvērša-
nai, bet šinī gadā šī suma ir strīpota un tikai neliek
suma atvēlēta kursu sarīkošanai zvejniekiem visas
jūrmalas. Kursu sarīkošana ir laba lieta, bet tomēr
zvejniecības arodnieciskās skolas mūsu jūrmalas ga-
rā piekrastē ir nepieciešamas. Ja 50 gadus atpakaļ
Valdemārs cerēja Kurzemes jūrmalā drīzā laika re-
dzēt 20 zvejniecības skolas, tad ar lielu rūgtumu jā-
atzīmē, ka mēs līdz pat šim laikam vēl neesam va-
rējuši tikt ne pie vienas zvejniecības skolas. Līdzekļi
trūkst un jāapmierinājas tikai ar kursiem. Pavisam
savāds stāvoklis ir ar zvejnieku dzīvības sargāšanu
uz jūras un zvejnieku dzīvības apdrošināšanu.
1925./26. gada budžetā bija paredzēti 20.000 latu
zvejnieku glābšanas laivu iegādāšanai. Šim gada
paredzēts iegādāt vienu motorlaivu, kas apkalpos
vētras laikā jūrmalu. Bet ar vienu motoru, ja, pie-
mēram, tas atradīsies Liepājā vai Ventspilī, nevarēs
apkalpot vētras laikā vairākas jūrmalas. īsta zvej-
nieka glābšanas sistēma prasa, lai glābšanas laivas
atrastos katrā lielākā zvejnieku ciemā, no kurienes
vētras laikā vai tādos brīžos, kad palīdzība vaja-
dzīga, to varēta tūliņ uz vietas sniegt. Zvejnieku
dzīvības apdrošināšanas likums pirmā Saeimā at-
rada labvēlīgu atbalsta. 1923. gada 20. jūlijā Saeima
nolēma uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai
likumprojektu par zvejnieku dzīvības sargāšanu uz
jūras un par zvejnieku dzīvības apdrošināšanu. Pēc
divi ar pus gadiem tautas labklājības ministrijas dar-
ba aizsardzības departaments atbildējis zemkopības-
ministrijas zvejniecības nodaļai,ka neatzīst nepiecie-

! šamībuizstrādāt atsevišķu likumprojektu par zvejnie-
ku dzīvības apdrošināšanu. Saeima nolēma uzdot val-
dībai tādu likumu izstrādāt,bet departaments neatzīst,
ka būtapēc tānepieciešamība. Kā lai skatās uz tādu
tautas labklājības ministrijas departamenta izturēša-
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nos pret Saeimas lēmumu zvejnieku dzīvības glāb-
šanas jautājuma? Saņemot visu sacīto, jāatzīst, ka
apspriežamais valsts budžets nevar apmierināt tās
prasības, kuras uzstāda budžetam un valdībai jaun-
saimnieku frakcija. Mūsu frakcija ir prasījusi daudz
vairāk, lai pasteidzinātu un paplašinātu agrāro re-
formu un atjaunotu mūsu valsts dzīvi, bet par no-
žēlošanu mušu prasības nav ievērotas vai ir budžetā
nostrīpotas un mēs esam nostādīti notikuša fakta
priekša. Man jānāk pie slēdziena, ka ievērojot to,
ka valsts taupība apspriežamā budžetā nav ievērota
un dzīves atjaunošanai un ražīgiem izdevumiem n'av
paredzētas daudz maz apmierinošas sumas, jaun-
zemnieku frakcija par šo budžetu balsot nevar.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Pēc manas dziļākās
pārliecības visgudrākais saimnieks ir tas, kurš prot
čakli strādāt, taupīt un taupīto pareizi izlietot, io
pašu var attiecināt ari uz valsti. Pareiza vai ne-
pareiza valsts saimniecība atspoguļojas valsts bu-
džetā. Visi runātāji valsts budžetu apskatīja no lielā
viedokļa, no starptautiskā stāvokļa, ko mēs spējam,
ko spēj mūsu rūpniecība un tirdzniecība u. t ti, u. t. t.
bet man, kungi, pie budžeta interesē pavisam kas
cits. Mani interesē tas mazais pelēkais cilvēciņš, tā
darba skudra, kura gādā par visiem un savelk
160.000.000 latu valsts kasē, lai augstam namam bū-
tu ko dalīt valsts vajadzībām.' (Saucieni pa kreisi:
„Lauvarn ari priekš sevis!") Mani interesē šis ma-
zais cilvēciņš, kurš strādā 18 līdz 20 stundas dienā,
pretim citiem strādniekiem un ierēdņiem, kuri strādā
6 un 8 stundas dienā. Minētie strādnieki katrs savā
vieta rūpīgi gādā par to, lai ražotās vērtības no-
dokļu veidā saplūstu valsts kasē, valsts eksistencei.
Te izteicās sociāldemokrātu runātāji, ka zemniekiem
esot tik laba dzīve, tie esot maz aplikti ar nodokļiem,
viss esot skaisti un patīkami, ka labāki nekā nevarot
velēties, bet visas nastas gulstoties tikai uz strād-
niecību. Tīri brīnums, mēs lasām avizēs, ka pie šī
laimes bērna aizgājuši strādāt no Rīgas apzinīgie
proletārieši un ātri vien tikuši ar pelēkiem zemnieci-
ņiem gala, nodevuši zemniekiem lekcijas par Marksa
baušļiem un atnākuši atpakaļ uz Rīgu. Apzinīgie
biedri negrib slavētā zemnieku paradīzē strādāt,
zemnieki, kuri pīkst 3 ceļas, nevis ar kaujas sau-
cieniem, kā Veckalna strādnieki, bezdarbnieki, bet ar
darba saucieniem uz lūpām, ir galvenie darba rūķi
un valsts uzturētāji. Tas uzskats ir pilnīgi nepareizs,
kuru te deklarēja kreisais spārns, ka strādniecība
turot Latviju. Mēs redzam no valsts budžeta, ka
strādniecība dabū no valsts piemaksātu pabalsta vei-
da ap 5.000.000lata; šo sumu valsts atpakaļ nedabū.
Zemniecība un zvejnieki, dabū neatmaksājamus pa-
balstus 1.500.000 latu. Dalot pabalstus uz galviņām,
mes redzam, ka uz 1.600.000 zemniekiem krīt
1.500.000 latu neatmaksājama pabalsta un uz 45.000
zvejniekiem krīt 30.000 latu neatmaksājama pabalsta,
bet uz strādniekiem 5.000.000 latu. Sadalot skaitļus
uzgalviņām redzami, ka skaitot strādnieku ar visu ģi-
menikopā,, uzkatru ģimenirēķinot 4 locekļus, mēs at-
rodamāka valsts piemaksā šimtik deklarētam Latvi-
jasturētajam 25—30 latus gadā. (Sauciens pa kreisi:
„Jums rēķins sajucis!"). Nemaz nav sajucis, ir pa-
reizs. Redzat, darba šķira, kura strādā 6—8 stun-
das_diena, deklarējas_ par Latvijas turētājiem. Pa-
tiesība Latvijas turētāji ir tie zemnieki, kuri strādā
18stundas dienā un gādā visus līdzekļus valstij. Šo-'
cialdemokrati aizrādīja, ka uz zemnieka krītot tikai
7% no viņa ienākumiem uz nodokļiem un uz strād-
nieku krītot 14%. Bet te godātais Bastjāņa kungs
aizmirsa vienu lielu izdevumu posteni, kas gulstas

uz zemniekiem, t. i. 22.000 kilometru ceļu taisīšana,
izņemot mazos ceļus. Ja mēs to aprēķinām naudā,
tad zemniekam nekas nepaliek pāri no tā, ko viņš
pelna. Tad otrs arguments. Caurmērā zemnieks
pelna mazliet vairāk par latu dienā. Ņemsim vidējo
strādnieka peļņu 3 latus. Ja strādnieks aizmaksā
14% no katra lata, pelnot 3 latus dienā, valstij un
zemnieks, pelnot 1 latu —? 7%, kuram atliek vairāk
naudas? Redzat, augstā nama locekļi, tas arguments,
ko te izteica sociāldemokrātu runātāji par strādnie-
kiem, ka tie tarot Latviju, ir nedibināts.- Pelēkie
arāji strādā pāri par mēru un pateicoties tiem mēs
eksistējam. Ja kreisās mācības uzņemtu pelēkie
arāji un sāktu prasīt 8 stundu darba dienu, izpriecas
un labierīcības, tad mūsu Latvijas maizīte maksātu
2 līdz 3 latu mārciņā. Pateicoties zemniekiem un
zvejniekiem, kuri strādā pārmērīgu darbu, mēs eksi-
stējam. Mūsu arāji un zvejnieki palīdz eksistēt ci-
tiem. Te aizrādīja godātais priekšrunātājs Bastjāņa
kungs, ka 89.000.000 latu ieņemot uz akcizēm. Šī
suma krītot uz strādniekiem un pilsētas iedzīvotā-
jiem. Es domāju, ka tas arguments neiztur kritikas.
Tabakas akcize iztaisa 10.200.000 latu. Es domāju,
ka tabaku zvejnieki un zemnieki nopīpē ne mazāk
par strādnekiem. Viņi šī netiešā nodokļa nešanā
piedalās tāpat kā pilsētas iedzīvotāji un proletariāts;
tāpat tas ir ar citiem netiešiem nodokļiem. Te aiz-
rādīja, ka zemnieki maksājot tikai 46% no visiem no-
dokļiem un pārējo maksājot citas šķiras. Es domāju,
godātie augstā nama locekļi, ka galu galā zemnieks
samaksāv visus nodokļus. Ja tirgotājam, piemē-
rarm šogad ir zināms nodoklis jāmaksā, bet nākošā
gada augstais nams uzliek tirgotājam lielāku no-
dokli^ tādā gadījumā mašina, kura līdz šim būtu
maksājusi, piemēram, 5000 rubļu, ar jaunu nodokļu
uzlikšanu tirgotājs ir spiests vienkārši pārkalkulēt un
jaunonodokļa daļu uzlikt pircējam — zemniekam,kas
galu galā samaksā šo nodokli ar paaugstinājumu.
Tas pats pelēkais arājiņš, kurš dienām un naktīm
svīst darbā, lai sagādātu eksistences līdzekļus sev
un valstij. Deputāts Kalniņa kungs aizrādīja uz
kreditiem, ka zemnieki no visa valsts kredita dabū-
jot 45%, rūpnieki — 29% un tirgotāji 25%, bet, kun-
gi, ja mes to atkal rēķinām uz galviņām, kurš tad
to kreditu saņem lielāku? 55% kredita paliek uz
pilsētām, uz rūpniecību, bet Latvija, kā zemkopības
valsts ar apmēram 70% zemniekiem saņem zemko-
pības vajadzībām atkal mazāko daļu. Es domāju,ka
visa dzīve eksistē un pastāv tikai pateicoties zemnie-
ku un zvejnieku grūtajam darbam. Runātāji no krei-
sas puses teica, ka budžetam esot šķiru raksturs.
To_ nevar apstrīdēt, šķiru raksturs budžetam ir, bet
cita virzienā, kā to domā kreisie, mūsu zemnieki pie-
dalās apmēram pie 18.000.000 latu nodokļu nomak-
sas1 kuri tiek izdalīti labierīcēmi un zemnieki no mi-
nētās sumas dabū atpakaļ tikai 1.500.000 latu sa-
vām kultūras vajadzībām, bet tikai priekš ļoti no-
pietnam lietām. Tagad apskatīsim, kādiem'mērķiem
ņem līdzekļus no valsts kases proletāriešu vadoņi.
Mes redzam, ka budžetā pieprasīti sportam 5000 latu.
Tapati grupa.kreisie sociāldemokrāti, pēc laikrakstu
ziņām pieprasījušiKultūras fondā 15.000 latu spor-
tam, tas ir kopā 1.000.000 rubļu. 26. marta sēdē de-
putāts Dēķena kungs ņēmās mani pamācīt, lai es
neuzstājoties pret fizisko audzināšanu, pret sportu,
sporta veidsir drusku citādāks nekā Dēķena kungam.

. nenāk apkarot sportu un fizisko audzināšanu. Mans
sporta veids ir drusku citāds nekā Dēķena kungam.
Savu sportu es gribētu ari ieteikt Dēķena kungam
pamēģināt. Tas ir sports, kur sportsmenis pelna un
valstij nav jāpiemaksā. Izbrauksim abi pie pelēkā
zemnieciņa pa mēslu vedamo laiku un pasportosim
pie mēslu dakšas. (Sauciens pa kreisi). Cik tas būs
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veselīgi, kādus stiprus muskuļus dabūsim! Un pēc
tam, kad būsim mes ar Dēķena kungu kopā cēlienu
sportojuši, tad tik labi smēķēs Latvijas rupjā maize
un skāūā putra, lad ne prātā nenāks vairs cīnīties
par lētiem Amerikas pīrādziņiem un Ietu konjaku, kā
to darīja obstrukcijā pie muitas likuma, hēc sporto-
šanas pie meslu dakšas smēķēs vienkārša latviešu
barīoa. Un kas _ tas galvenākais, mēs ar Dēķena
kungu abi vakarā dabūsim no saimnieka atlīdzību par
darbu. Redzat, tas ir veselīgs sports. Tas valstij
nekā nemaksā, bet sportsmenis nopelna. Bet, var-
būt, ka deputātam Dēķena kungam un citiem sociāl-
demokrātiem nepatiks tāds netīrs sports. Man ir
cits sports. Aizbrauksim jūrā (Sauciens pa kreisi:
Rāpsimies kokā!") pie zvejniekiem:, izmetīsim tīklu,
pēc tam lai Dievs dod stundas 10 pret vēju, tā ka
jāķeras pie airiem. Es saku, kas tie būs par stipriem
locekļiem, kurus rūdīs airu sports un zvejnieki vēl
samaksās atlīdzību par darbu. Mans sporta veids
ir tāds, kur sportsmenis var nopelnīt. Šo sporta
veidu lieto zemnieki un zvejnieki un redzat, kas viņi
ir par stipriem vīriem. Tiem siltumnīcās audzinā-
tiem sportsmeņiem, kuri grib galvas pilsētā uz valsts
rēķina žonglierēt pa striķi un taisīt gaisa akrobātiku,
valsts budžetā līdzekļus nevajaga atvēlēt Mēs bal-
sosim pret šiem līdzekļiem. Varbūt, sociāldemokrā-
tiem nepatiks neviens no šiem sportiem, man ir vēl
viens trešais sports. To var dabūt redzēt Ventspilī.
Tur kāds centīgs sportsmenis, Kampara kungs, uz
savu iniciatīvi nodibinājis sporta biedrību, kas sa-
vākusi 2.000.000 rubļu un uztaisījusi sporta laukumu
bez kādiem valsts pabalstiem. Šis kungs jau vai-
rākus gadus ļoti enerģiski vada sportu un piekopj
fizisko audzināšanu, bet no valsts neprasa nekā. Es
ieteiktu sociāldemokrātu kungiem piekopt šo sportu,
ja viņiem nepatīk ne pirmais, ne otrais no manis
priekšā liktais sporta veids. Tālāk budžetā atduramies
uz prasību no tautasnamu biedrības 150.000 latu ap-
mērā. Loti laba prasība—'150-000latu tautas nama
biedrībai. Domāju,ka galvaspilsētā irpietiekoši daudz
ērtību,ir daudznamu, ir viss, kas vajadzīgs, ir patpā-
rāk daudz visa tā, kas vajadzīgs. Bet pastaigājat pa
dzimteni, tad jūs redzēsat, kā iet uz laukiem, jūr-
malā, ar tautas namiem, kādas tur sabrukušas sko-
las, tā kā bieži vien ūdens nāk bērniem uz galvas,
kur viņi mācās. Ir vietas, kur skolēni sabrukušo
skolu dēļ iet ap 20 verstes kājām uz skolu. Tas ir
liels gabals maziem bērniem ko staigāt, bet, pateico-
ties tam, ka minētā apgabalā skolas ir sabrukušas,
bērniem jāiet uz skolu citā apgabalā. Tā Slokas
pagastā, kas no kara galīgi izpostīts, ārkārtīgi daudz
pūļu ir pielikts dzīves atjaunošanai. Ir atjaunotas
daudzas ēkas, uzceltas daudzas jaunas mājas un
tagad jaunbūvētāskola stāv pusgatava. Nobeigšanai
nav līdzekļu un vecā skolā mācās simts bērnu tādās
telpās, kādās, es domāju, deputātu kungi nevēlētos
dzīvot kaut vienu dienu, ja viņi turp izbrauktu. To-
mēr nāk zināmas šķiras un prasa līdzekļus tautas
namu būvēm tur, kur to jau pietiekoši, 150.000 latu
apmērā. Šī suma budžetā būtu pārvedama uz citu
posteni — tautskolu jaunbūvēm un remontiem visā
Latvijā. Prasības vēl turpinājās tālāk. Nāk muzi-
kanti un prasa 1.000.000 rubļu sociāldemokrātu
simfoniskam orķestrim. Muzikanti saka:
„Mēs jums skaisti uzspēlēsim Vērmaņa dārzā un jus
mums dodat miljonu." Redzat, kungi, tanī_ paša lai-
kā, kad mūsu zemnieks strādā nosvīdis grūta darba,
lai ražotu vajadzīgās vērtības valsts eksistencei, tam
laikā, kad zemniekam operu dzied gailis un simfo-
nisko koncertu dod gans ar buka ragu, tanī laikā
Rīgā „kungi" omulīgi pastaigājas pa Vērmaņa dār-
zu, kur skaisti spēlē uz zemnieku rēķina. Bet ar šīm
lietām mūsu pelēkais arājiņš nav vairs mierā. Viņš

saka, ka priekš tanav vairs līdzekļi atļaujami no
valsts. Ja grib spēlēt vai dancot, lai to dara paši uz
sava rēķina, tāpat kā to dara zemnieki, tālāk mēs
redzam, ka budžetā ir paredzēts kopa ar kultūras
fonda sumām l.000.000 lata teātru pabalstīšanai. Tas
ir atkal vienai šķirai — pilsētniekiem, lai tie varētu
baudīt visus kultūras labumus un līgsmoties uz tau-
tas rēķina. Zemniekiem atkal jālīdz samaksāt ve-
sels miljons latu. Dažs, varbūt, domās ka es te gri-
bu uzstāties pret kultūru, pret attīstību, vai izglītības
veicināšanu, taisnība, es apšaubu kultūru, kuru
sniedz teātri, bet īsto kultūru apkarot negribu. Es
gribu aizrādīt uz to, ko dara tauta uz laukiem, kā
lauku biedrības taisa izrīkojumus un koncertus. Jau-
nekļi un jaunavas nobeidz darbu 8 vai 9 vakarā un
ierodas 10 vai 11 uz apmācību, kur skolotāji sniedz
stundas, rīkodami koncertus. Sī brašā krietnā lauku
jaunatne, kuru jūs redzēsat šovasar dziesmu svēt-
kos, tā veicina kultūru pati uz sava rēķina. Sī jau-
natne sarīko izrīkojumus vai nodod koncertu un pie
kam vēl samaksā izpriecas nodokli.priekš citiem un
bieži dod prāvus atlikumus biedrību kasēm, lāpāt
vajaga rīkoties ari pilsētās. Ja kādam patīk teātri
vai operu apmeklēt, tad lai viņš to dara pats uz sava
rēķina, i ādā laikā, kad tik daudz grūtību un tik
daudz nastu zemniecībai jānes, lai atjaunotu sabru-
kušo zemi, galvas pilsēta dzīvo pāri saviem spēkiem,
tērē tādus līdzekļus, ar kuriem pelēkais zemnieciņš,
arājs un zvejnieks ir galīgi nemierā. Tā darba tau-
ta, kura trijosrītā ceļasar darba saucienu uz lūpārn, tā
irpret šādu politiku, pret valsts līdzekļu vieglu tērē-
šanu. Manreizbija izdevība apmeklēt operu. Espaņē-
mu līdz pārispelēkos zemnieeiņus,kuri nevarēja vien
nobrīnēties par to, ka puskaila baletdāma dejo šīberi,
bet zemniekam par to jāsamaksā. Lai viņa šiberē
pati uz sava rēķina, saka man zemnieki. (Smiekli.)
Tā ir tautas balss, kura jāievēro. Tālāk gribu ap-
skatīt kultūras fondu. Vārds ir ļoti skaists, bet dar-
bi slikti. Kultūra ir jāveicina, prāta tumsībā nevar
dzīvot. Kultūra ir vajadzīga, vajadzīgi ari līdzekļi
kultūras veicināšanai. Kultūras fonda ienākumi sa-
stādās no 3% no dzelzceļa ienākumiem un 3% no
alkohola. Aizrādu, ka šie līdzekļi tiek sanesti vairu-
mā no jausaimniekiem, sīkgruntniekiem u. t t, tāpēc,
ka viņu stāvoklis ir nenokārtots, viņi bieži brauc
meklēt taisnību Rīgā u. 1.1, m tļ. t Tā tad kultūras
fonda līdzekļi visvairāk tiek sastādīti no jaunās zem-
niecības, kura visvairāk brauc. (R. Lindiņš no vie-
tas: „Un dzer ari?") Kultūras fonds izsniedz zinā-
mus pabalstus bieži vien no partiju viedokļa. Dažus
gadus atpakaļ kāds rakstnieks iedomājies, ka viņš
grib redzēt Romas pāvestu un viņam piespriests
100.000 rubļu ceļa naudas. Nekas, smuka nauda uz
zemnieku rēķina. Liekas, ka tāda kultūras veicinā-
šana ir nevietā. Ja mēs atskatāmies uz mūsu veciem
tautas darbiniekiem, kā tie tikuši saules kalnā, pie
prāta gaismas, tad redzam, ka vecie tautas darbinie-
ki nav sev tādas lietas atļāvuši, viņi paši sev sagā-
dājuši vajadzīgo uzturu, izlauzuši dzīvē ceļu. Iz-
rādās, ka kultūras fonds lutina apdāvinātus cilvēkus
un audzina kultūras nabagus, kuri pieron dzīvot no
pabalstiem, bieži vien īstā kultūra no fonda līdzekļus
nedabū. Loti nemierā zemnieki ar to, ka kultūras
fonds uzspiež zemniekiem lasīt tādas grāmatas, kā-
das viņi negrib lasīt. Piemēram, lauku biedrība grie-
zās ar lūgumu izsniegt līdzekļus bibliotēkai. Kul-
tūras fonds neizsniedza lūgto naudu, bet piesūtīja
grāmatas un bieži vien ir tāda izvēle, ka zemnieki
sauc šo moderno Jubu literatūru par mākslīgiem mē-
sliem, bet par dārgiem lauku mēslošanai. Redzat,
kungi, katrs £rib brīvu grāmatu izvēli. Ja mēs ie-
ejam grāmatu veikalā, vai mēs ņemam visu, kas
priekšā? Mēs taču izvēlamies un. ņemam to, kas
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mums patīk. Bet pastāvot tagadējai kartībai, zem-
niekam par viņa paša naudu uzspiež lasīt to, ko viņš
negrib. Tāda kultūras fonda darbība ir pilnīgi ne-
vietā un nevajadzīga. Es negribu pašu kultūru ap-
strīdēt, kultūras līdzekļi varētu tikt_ nodibināti pie
izglītības' ministrijas, bet tādā veidā, ka mums ir
kultūras fonds, tas ir galīgi nederīgs, es domāju, ka
vajadzētu kultūras fondu padarīt par zemes ceļu un
zemes kultūras fondu. Kad mēs saimniecība būsim
tikuši uz zaļa zara, tad varēsim ari vieglākus izde-
vumus taisīt.

Tālāk, mani kungi, ieskatoties budžeta, mes re-
dzam, pēc tik daudz vieglas līdzekļu izsvaidīšanas,
kas ir darīts priekš mūsu jaunzemniecibam — ār-
kārtīgi maz. Septiņos Latvijas pastāvēšanas_ gados,
cik man bij izdevība apmēram savākt kopa visus
viegli izlaistos līdzekļus, tie sastāda apmēram
12.000.000 latu. Vai tā nav vieglprātība? Ja mēs
runājam par mūsu brīvības kara kareivju apbalvo-
šanu, par to kareivju apbalvošanu, kuri nedabūja
zemi, tad vienmēr ceļ ierunas, ka mums neesot nau-
das. Kas būtu padarīts ar tiem 12.000.000 latu, kuri
nodejoti, izbraukāti un izsvaidīti dažādas vieglas lie-
tās. Mēs ar tiem 12.000.000_ lata sen būtu savus ka-
ravīrus apmierinājuši. Tālāk mes redzam budžeta
posteni, ka jaunsaimniekus pabalstīs eku celšanai uz
nekultivētām zemēm ar 300.000 lata un zemes kulti-
vēšanai 100.000 latu. Es domāju, ka tur katram jaun-
saimniekam pa visu Latviju, kas atrodas uz nekul-
tivētas zemes, iznāks pa saujai graudu priekš vistas,
bet blakus stāv postenis, kur bezdarbnieku pabalstiem
paredzēti 625.000 latu un ap 3.000.000 lata teātriem,
operai un dažādām citām mazvērtīgam vajadzībām,
kuras pagaidāmbūtu pieciešamas._ Ceļas jautājums,no
kā mēs eksistējam,jazemeskultivēšanai un eku celša-
nai uz nekultivētas zemes dod 400.000 latu, bet teā-
triemun vieglāmizpriecām kopā arkultūras fonduap
3.000.000latu? No kā mēs dzīvojam? Vaino zemes,
vai no teātriem un lustēm? Tādā veida tiek izdotas
milzu sumas, nokurām zemnieki neko nebauda. Ap-
mēram 18.000.000 latu pavisam' aiziet _ sabiedriskām
vajadzībām. No šīs sumas par lietderīgiem izdevu-
miem var atzīt ap 6 miljoni latu, bet 12 miljoni latu
stipri apšaubāmi. Komisijās izteiktas domaspiedeba-
tēm parLatvijas saimnieciskostāvokli,ka visinodokļi
gulstoties pagaidām uzfizisko darbu. Tas ir taisnība.
Fiziskais darbs ir tas, kas rada mums eksistenci.
Mums vajadzētu meklēt jaunus ienākumu _ avotus.
Tas ir Saeimas uzdevums. Līdz šim, kā izradās, no-
dokļi gulstas uz zemniecību un pa daļai uz rūpniecī-
bu. Mums atliek vēl viens plašs un neizmantots, ne-
izsmeļams avots, tā ir mūsu jūra un mūsu tirdzniecī-
bas flote. Pateicoties mūsu labvēlīgam ģeogrāfiskam
stāvoklim, mums ir trīs labas ostas un liela aizmu-
gure, kura var kalpot tirdznieciskai flotei. Jūra
mums Var palīdzēt ar dabas spēku _iegūt_ lielas ba-
gātības. Vajaga pareizi nostādīt mušu juras saim-
niecību. Piemēram, ja mēs tos viegli notērētos
12.000.000 latu būtu ielikuši tirdzniecības flotē, tad
mums būtu ap 100 tvaikoņu un valdība varētu aizde-
vumu kuģu pirkašani saņemt atpakaļ. Bet tagad zi-
nāmais kapitāls ir notērēts, mums nav ne tirdznie-
cības flotes, ne cita — mums ir tikai slikta atmiņa no
vieglas dzīves, ka mēs miljoniem līdzekļu esam iz-
metuši nevajadzīgi. Lai deputāti pārliecinātos par
mūsu jūras tirdzniecības un flotes attīstības spējām,
tad pakavēšos pie lielā Valdemāra darba. Krišjānis
Valdemārs 48 gados bez kādiem līdzekļiem padarīja
saimnieciskus brīnumus — viņa rokās bija tikai at-
laistie dzimts cilvēki,, vesels prāts, laba griba un uz-
ņēmība. Ar atlaistiem dzimtscilvēkiem 48 gados
Valdemārs uzcēla Latvijai jūrmalā 532 kuģus. Šie
kuģi apbraukāja svešas zemes, pārveda kultūru, prā-

ta gaismu, zināšanas un līdz ar to pašķīra ceļu visai
latvju attīstībai. Radās pārliecība, ka latvietis var
to pašu, ko citas tautas un līdz ar to nāca tautai
jauns laikmets, jauna gaisma, l agad mēs esam jūru,
tā sakot, aizmirsuši; mūsu tirdzniecības flote apkal-
po tikai 10% tās vajadzības, kas nāk un iet pie mums.
Mums tagad ir ap 100 kuģu, mums vēl vajaga 900
kuģu, lai apkalpotu eksportu, importu un tranzītu,
Pieņemsim, ka visu vedamo mūsu kuģi nedabūs, bet
ja norvēģu tirdzniecības flote, kurai aizmugures nav
nekādas, kas prasītu tirdzniecības kuģu vajadzību,
ja tā pelna tik daudz, ka visu savu eksistenci dibina
uz jūras, tadmums, Latvijā, ir daudz izdevīgāki ģeo-
grāfiski apstākļi nekā Norvēģijā. Mums ir liela aiz-
mugure un mēs esam tirdzniecības vārtos, iā tad
augstam namam vajadzētupiegriezt lielu vērību mūsu
tirdzniecības iiotes attīstīšanai, jo tad mūsu nodokļu
nastu, no kuras' grib tikt vaļā ir strādnieks, ir zem-
nieks, ir zvejnieks, tad nodokļu nastu varētu uzlikt
vēl uz vienu objektu, t i. uz jūrniecību, tirdzniecības
floti. Man ir zināmi apstākļi mazajā Āzijas valstiņā
Siāmā, kura līdzīga Latvijai. Tur jūras tirdzniecī-
bas akciju sabiedrība sedz visu valsts budžetu. Siā-
mas valdība stāda priekšā budžetu un jūras tirdznie-
cības flote visu to samaksā. Visi iedzīvotāji no no-
dokļiem atsvabināti. Ari mums ir liela nākotne jūrā.
Ir vēl otrs objekts, kuru neesam tā izmantojuši, kā
tas būtu vajadzīgs, lā ir mūsu jūras zvejniecība.
Pirms kara jūras zvejniecība deva par vairākiem
miljoniem izvedu preces — konservus. Tagad stā-
voklis pēc kara radies pavisam cits. Jaunā robeža
nogriezusi satiksmi visai tai tirdzniecībai, kuru mūsu
jūrmala uzturēja ar ārvalstīm un iekšējai tirdzniecī-
bai nav vēl piemērots mūsu zivju tirgus. Mēs ieve-
dām vēl par vairākiem miljoniem siļķes un nepro-
tam izlietot paši savas zivis. Tas ir pateicoties tam,
ka līdzšinējā valdība vai nu nav lietu izpratusi, vai
pati zvejnieku sabiedrība ir bijusi par kūtru likt sevi
redzēt un dzirdēt. Tagad 510 kilometri garā jūrmala
ir atstāta pilnīgi novārtā. Viņa ir ārpus agrārās re-
formas likuma un vispāri mūsu Satversme ir tā no-
stādīta, it kā mums jūras un zvejniecības jautājumu
nemaz nebūtu. Tā ir liela kļūda, kas līdz šim no-
darīta no mūsu valsts. Zemes reformas laikmetā iz-
dotais agrārais likums nosaka, ka zvejniekiem pēc
centrālās zemes ierīcības komitejas ieskata var pie-
šķirt līdz 60 pūrvietas zemes. Šis likums kavē zemes
reformu jūrmalā. Ar 60 pūrvietām ir zemkopību, ne
zvejnieku saimniecība. Tādas zemes platības jūr-
malā nav. Tas novedīs tādos apstākļos, ka mušu
jūrmala ir pilnīgi neapmierināta un zvejniekiem ap-
draudēts pat eksistences minimums. 7 gados visādi
padomdevēji ir gājuši pie zvejniekiem un par vi-
sādiem numuriem likušibalsot. 3. numurā bija liels
uzraksts: „mums ir lieli zvejniecības speciālisti, bal-
sojat par mums!" Galu galā izrādījās, ka šinī liste
bij gan kāds sociālisma, bet ne zvejniecības speciā-
lists. Ari deputatas Lindiņš izdeva kādu grāmatu un
teica, ka viņa partija palīdzēšot zvejniekiem. Zvej-
nieku kongresā Lindiņš solīja 10 miljonus līdzekļu, lai
tikai balsotu par viņa partiju. Par nožēlošanu, pec
tam atnāca citi divi ministri un teica, ka tas neesot
taisnība, ka nekādu 10 miljonu neesot. Mēs redzam,
ka toreiz kongresā, ticēdami abiem ministru kungiem,
nemaz nebijām maldījušies. Tas ir ļoti slikti, ja cil-
vēki ņemas aizstāvēt tādas lietas, ko viņi nesaprot.
Tagad viņiem jāatzīst, ka viņi nodarījuši lielu kļūdu
un atstājuši 500 kilometru garu jūrmalas joslu pilnīgi
nenormālos apstākļos, izolētu no dzīves un galīgi ne-
apmierinātu. Šiem ļaudīm rodas jautājums, vai
Latvijā valda taisnība. (Balsis pa kreisi: „Kā jums
liekas?") Tas ir ļoti dibināti. Saprotams, ka mūsu
zvejnieki tic un gaida, ka otrā Saeima, kurā viņiem
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izdevies ievelēt savupriekšstāvi (jautrība), tiešām
kaut ko darīs viņu stāvokļa uzlabošanai, jo apstākļi
tiks pareizi noskaidroti. Mēs redzam, ka stāvoklis
ir ļoti kļūmīgs, tapec jūsu smiekli ir ļoti nevietā, kur
iet runa par zvejnieku dzīvībām. Sliktas satiksmes
deļ, vētras signālu trūkuma dēļ, tāpat telefona trū-
kuma deļ jūrmala pēdējos divos gados noslīkuši 40
zvejnieki. Es nepieskaitu visus upurus techniskiem
trūkumiem — pa daļai vainīgi dabas spēki —, bet vie-
na daļa ir gājusi boja taisni pateicoties nenokārtotiem
apstākļiem šinī saimniecības nozarē. Tā, piemēram,
kāda baķa nav telefona. Zvejnieki izbraukuši jūrā,
vētras signālu un citas ziņas ari nekādas nav un tā-
dos apstākļos vētra pārsteidz jūrā daudz laivas. Zvej-
nieku,sievas skrien nakti 40—50 vērstos līdz ostām,
kur ir glābšanas līdzekļi. Un tas viss pateicoties tam,
ka nav baķa telefona. Nav vētras signāla un tas
maksa_ cilvēku dzīvības. Satiksmes līdzekļi jūrmalā
.ir ārkārtīgi slikti. Glābšanas līdzekļi ir tik ārkārtīgi
slikti, ka par to neviens nav padomājis. Ja uz zemes
irkada kļūda saimniecība, tad tā tik rūgti neatriebjas
ka uz jūras pie zvejniekiem, kas uz jūras strādā. Ta-
gad nu ir jūrmala uzstadīti_ vētras, signāli, bet te-
lefons dažas vietas ir vairākas verstis atstātu no
signahnasta. Meterioloģiska stacija ziņo, ka tuvo-
jas vētra. Zvejnieki ir jūra, viņiem tiek atnests zi-
ņojums no laba policista, kurš nav spiests zvejniekus
apkalpot, bet aiz mīlestības to dara, bet attāluma dēļ
ziņojums nonāk par vēlu un gala rezultāts ir tas, ka
bieži vien zvejnieki paliek jūrā tāpēc, ka vētras zi-
ņojums pienācis par veļu. Tāpēc būtu ļoti vēlams
steidzamības kārtā savienot visu jūrmalu un visas
glābšanas stacijas ar telefonu. Tas būtu pirmais
darbs, kas darāms satiksmes ministrijai. Deputāts
Bachmanis runāja par kādu zvejniecības skolu Vents-
pili, ka tai būtu nodarīta netaisnība ar to, ka budžeta
komisija nostrīpojusi tai līdzekļus un caur to zvej-
nieki ciestu. Man jāaizrāda, ka tas uzskats ir galīgi
maldīgs. Skolas programa sastādīta no nezvejnie-
kiem, no Rīgas skrīveriem un vannas zvejniekiem, un
ta skola nav piemērota zvejnieku interesēm un va-
jadzībām, šī skola zvejnieku bērnus tik ilgi skolos,
kamēr vļņu tēvi būs noslīkuši. Mums vajaga līdze-
kļus, lai steidzamības kārtībā sniegtu trūkstošās zi-
nāšanasvisā jūrmalā, jo zvejas technikai uz priekšu
ejot radušies citi apstākļi, lieto motorlaivas, tālākus
braucienus jūrā un šie tālākie gājieni jūrā prasa zinā-
šanas un mēs nevaram gaidīt, kamēr izaudzinās
Ventspilī jaunus zvejniekus. Tik ilgi vecie zvejnieki
technikai uz priekšu ejot visi apslīks. Skolas progra-
ma nav piemērota zvejnieku prasībām un neatbilst
zvejnieku technisko zināšanu trūkumam. Skolas
programa grib vairāk mācīt bioloģiju, bet zvejniekiem
ir vajadzīga navigācija, trigonometrija un signali-
zācija, vajadzīga ari motortechnika, bet pagaidām bez
bioloģijas zināšanām var iztikt. _ Bioloģiju pagaidām
atstāsim priekš augstskolas. Pēc skolas programas
divus gadus zvejnieku zēniem ir jāapmeklē šī skola
pēcpamatskolas nobeigšanas, 6 gadus jauzvejniekam
jāsūta savus dēlus pamatskolā, pēc tam divus gadus
zvejniecības skolā un pēc tam vēl būs jāiet pie tēva
mājās mācīties zvejot. Dānijā, lielā zvejniecības val-
stī, pastāv vakara skolas, kur zvejnieki saņem vaja-
dzīgo izglītību, neaizkavējot laiku. Skola Ventspilī
tiks ierīkota vienīgi priekš vietējiem bērniem. Mēs
nedrīkstam Ventspilī uzstādīt gaismas bāku, kad Ai-
nažos, Rucavā un citur nav kultūras skalu ko aizde-
dzināt. Tā kā Dānija savu speciālo izglītību veic ar
vakara skolām, ari mēs esam pārgājuši uz vakarskolu
programu un _es_ ceru, ka trīs mēnešu laikā varēsim
sniegt vajadzīgās lekcijas un to naudu vēl varēsim
ietaupīt, kas domāta priekš skolas Ventspilī. Mēs
Ventspils aroda vakarskolai iztaisījām kalkulāciju,

Klājumā Saeimas Steno^rafiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

ka trīs mēnešu vakarskola maksā Ventspilī 2000 latu,
bet priekš tās skolas izprasīti budžetā 22.000 latu, bet
pasniegs tās pašas zināšanas. Tā kā budžets atļauj,
tad ar 13.000 latiem pietiek, lai tos kursus sniegtu
katru gadu trīs mēnešus visā jūrmalā. Šoprogramu
pieņēma zvejnieku kongress ar visām pret 12balsīm
(starpsaucieni). Ja sociāldemokrāti taisa starpsau-
cienus, tad viņiem vajadzētu ticēt pašiem sev, ka
tautas balss esot dieva balss, un zvejnieku kongress
to lietu pieņēma gandrīz vienbalsīgi. Vēl jāaizrāda,
ka Ventspilī sakarā ar atvērto skolu tika izsūtīta an-
keta, lai pieteicas tie zvejnieki, kuri gribētu skolu ap-
meklēt. Uz anketu pieteicās trīs zēni un viena mei-

, tene, bet pie vakara skolu kursiem janvārī, februārī
un martā pieteicās visi zvejnieki. Jūs redzat, ka va-
karskola pareizi nostādīta, par to ari budžeta komi-
sija lēmusi un mūsu frakcija atbalstīs budžetu, bal-

. sojot pa pantiem. Tālāk, satiksmes līdzekļi jūrmalā
ir slikti. Ventspils-Mazirbes šaursliežu dzelzceļš bū-
vēts kara laikā, un piestātnes ierīkotas mežā, lai ne-
varētu no jūrmalas apšaudīt dzelzceļu. Tagad dzelz-
ceļš iet ciemam cauri un 4 verstes no viena ciema, 5
verstes no otra, meža vidū apstājas. Ar tādu kār-
tību zvejniekus moca jau 7 gadus un tie, kuri sevi
dēvē par zvejniecības priekšstāvjiem, neviens neko
nav darījuši. Par to man ir vairāk kā jābrīnās. Ka-
mēr vien Latvija pastāv, zvejnieki cieš šo nenormālo
stāvokli, svaigas zivis jāved pa smilšainu ceļu uz me-
ža staciju, blakus dzelzceļam. Niecīgus izdevumus
vajadzētu, lai pārceltu stacijas ciemos un piemērotu
miera, ne kara laikam. Tālāk, mūsu upju zvejnieki
ir galīgi atstāti un ievesta tāda kārtība, ka upju un
ezeru zvejniekiem tagad ir sliktāki, nekā tas bija cara
laikā. Tagad sarīko demokrātisku ūtrupi un izūtru-
pē to vietu, kur zvejnieks pelna sev maizi. Piemē-
ram, ja tas notiktu jūrā un ja viena vieta tiek izūtru-
pēta, tad zvejnieks var pārcelties uz citurieni, bet ja
Salacē, Carnikavā, upēs, kur ir viens zvejas veids,
notur ūtrupi, ja lielīpašnieks nosola, tad zvejnieks ar
saviem zvejas rīkiem;, kas ir piemēroti tikai tai vietai,
kura izsolīta, ir pilnīgi padots uzņēmējam. Zvejnieks
nekur nevar aiziet. Uzņēmējs uzliek tādus nosacīju-
mus, ka zvejnieks tikko velk dzīvību. Ieņēmumi, pa-
liek lielīpašniekiem, zvejniekam druskas, ko atmet
lieluzņēmējs._ Es domāju, ka tāds stāvoklis nedrīkst
paliktā ka mūsu zvejniekiem ir jābūt nodrošinātiem
uz upēm tāpat, kā jaunsaimniekiem uz zemi.. Tā,
piemēram, nav rūpējušies daudzi zvejniecības priekš-
stāvji, lai rastos mūsu klimatam piemērots nārstu li-
kums. Piemēram, Latgalē ir ziema un Latvijas dien-
vidos ir pavasaris, bet nārstu likums pa visu valsti
ir vienāds. Vienā vietā tirgojas ar nārstu zivīm, otrā
vieta aizliegts zvejot. Tā tad, no vienas puses tiek
izpostīta Latvija, no otras puses atņem zvejniekiem
maizi. Talak, es gribu aizrādīt, zīmējoties uz bu-
džetu sakara ar muita. Te daži zemniecības priekš-
stāvji izteicas pret muitas likumu. Bet es tiem kun-
giem piekrist nevaru, jo izrādās, ka visas tās preces,
kurasieved no ārzemēm mūsu zemnieciņi, viņi sa-
maksa ar saviem ražojumiem. Zemnieki ieved raa-
šinas,_mākslīgus mēslus, sāli, dzelzi, petroleju un sa-
maksāto_ar gaļu, sviestu, olām, liniem un citām pre-
cēm, ta ka mušuarāji pilnīgi sedz tos izdevumus,kas
no viņiem tiek prasīti par ārzemes precēm. Zemnieki
ieved apmēram par 4.500.000 latu mākslīgu mēslu,
bet pilsētas — smiņķus un pūderus, gandrīz par tādu
pašu sumu, ar ko mēslot sēju (jautrība). Tā tad
mums par muitas likumu nav ko skumt. Tagad zinā-
mas nastas uzliktas ari tiem, kas ved vieglu dzīvi.
Mūsu zemnieki var but pilnīgi apmierināti ar muitas
likumu, jo zināmas nastas tagad gulstas ari uz to ple-
ciem, kuri tikai viegli prot naudu tērēt. Visos jautā-
jumospar muitu no kreisās puses runātājiem neviens
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neuzrādīja to valni, ar ko varētu apturēt mušu nau-
das aizplūšanu uz ārzemēm, iris gados uz ārze-
mēm izvesti ^00.000.000 latu. Patlaoan gāja lielas ue-
oates un strīdi, visi prasa, lai valsts viņu šķirām kaut
ko dod. Visi nāK pie matēs Latvijas un katrs grib
aabut lielāko knnģeii, bet matēs Latvijas grozs ir par
200.000.UOO tukšāks, lo izdevušas mušu nepa-
reizi nostādītās ārzemes tirdzniecīoas muitas. Ie-
vērojot sacīto, man jāaizrāda, ka mušu irakcija bai-
sos par budžetu, strīpojot visus nevajadzīgos izde-
vumus. Daļu no tiem es jau uzskaitīju. Vieglas iz-
dzīves mīlētāji uzlikuši tādas nastas_ arājiem, zvej-
niekiem un visiem tiem, kas grūti strādā, ka viņi ne-
var vairs būt ar līdzšinējo politiku mierā. Bastjāņa
kungs te vel aizrādīja uz kādu lielu sociālu nelaimi,
kura esot Latvijā un prieks kuras apkarošanas vaja-
got līdzekļu — vajagot sargāt veselību, esot izplatī-
jušās starp citām slimībām dilonis, venēriskas slimī-
bas u. t. t.; bet es aizrādu uz to cēloni,ka viss tas ra-
dies. Visas tās jaunās mācības, kuras pedeja laika
ir iplatījusās, kas satricina tautas morāli, tikumus,
vecās ierašas, ģimenes svētumu, ir tās, kas tos ap-
stākļus rada. (Saucieni pa kreisi: „Diloni racia!")
Žūpība rada diloni. Ja mums būtu minēto mācību
mazāk, kuras satricina morāli un tikumus, būtu ari
mazāk netikumi. Es domāju, šo vainu varēs
vairāk uzvelt visām tām nepārbaudītam mā-
cībām, kam satricina vecos latvju tikumus un dara
mūsu zemē tik daudz posta. I ā, piemēram, ir zināms
kāds gadījums, kur vairāki strādnieki no Rīgas ar
Marksa baušļiem padusē aiziet uz laukiem pie darba.
(Starpsauciens pa kreisi.) Aiziet pie darba un tuht
sāk pasniegt zināmas lekcijas, zināmas mācības, lasa
lekcijas par brīvo mīlu un bezdarba tiesībām, saim-
nieks-arājiņš klausās visus tos bašļus un nevar vien
ieklausīties — viņam rūp darbs un atkal darbs, lai sa-
ražotu iztiku, ar 8 stundu darbu nepietiek. (Starp-
sauciens: „36 stundas!") Nevarēdami apmierinā-
ties pie pelēkā zemnieka, šie kungi ar visiem Marksa
baušļiem nāk atpakaļ uz Rīgu un iestājas Veckalna
bezdarba armijā. (Jautrība.) No šiemcilvēkiem mums
sastādās tā viltotā tautas balss. Vienmēr nāk_ un teic:
„Tauta, tauta! Mēs runājam tautas vārdā!" Bet
ja izbrauc pie pelēkiem arājiem, tad, cik man bijusi
izdevība novērot tautas sapulcēs, tā tautas balss ir
gluži tāda, kā es viņu šovakar deklarēju. Tautas
balss ir tāda un ne pavisam nav tāda, ka to deklarēja
kreisais spārns. Tā ir izdomāta, sakurināta un māk-
slīgi radīta. Tā ir dibināta uz rupjām nepatiesībām.'
Man bija izdevība izbraukt Ventspilī tautas sapulces
viņpus Ventspils kādā ciemā. Es nobraucu Ventspilī
un sociāldemokrātu laikrakstā „Jaunā Dzīve" bija. jau
rakstīts, ka Lauva esot bijis tanī ciemā 4. aprilī un
tur viņš esot izsvilpts ar visu Ulmaņa valdību, visu
pazaudējis un aizmucis projām. 18. aprili, iebraucot
Ventspilī, es izbraucu uz to ciemu, paņēmu avizi līdzi
un sapulcē to nolasīju. Ļaudis brīnījās par tik apzi-
nīgiem meliem. (R. Lindiņš no vietas: „Bet izsvilpt
izsvilpa?") Minētā avīze nes vārdu „Jauna dzīve".
Laikam ar minētiem meliem laikraksts „Jauna Dzī-
ve" grib uztaisīt jauno dzīvi. Te ir tā morāliskā pa-
grimšana, ka ar meliem grib taisīt jaunu dzīvi. Te
ari deklarēja deputāts Veckalna kungs, ka Ventspilī
es esot bijis tautas sapulcē un esot galīgi izkritis cau-
ri. Visi aizgājuši prom un es palicis viens pats stā-
vot. (Saucieni no vietas: „Kāds tam sakars ar bu-
džetu,?") Nu, kā tad ne budžets? Pilnīgi budžets.
(Sauciens no vietas: „Vai Jūs ar budžeta sumām
braucāt?") Būs budžets tūlīt. (Jautrība.) Ko jūs
domājat, kungi, es esot izsvilpts par muitas likumu
un par sastādīto budžetu. Redzat, pilnīgi budžets!
(Jautrība.) Bet patiesība ir pavisam otrāda — pilnī-
gi otrāda. Ventspilī zvejnieku savienības nodaļai ir

ap 100 biedru. Es esmu zvejnieku savienības goda
priekšsēdētājs, kuru viņi paši ievēlējuši. Kāpēc gan
viņiem vajadzētu mani izsvilpt, kāpēc viņiem vaja-
dzētu pielaist tik neloģisku paņēmienu pret savas sa-
vienības priekšsēdētāju, kuru viņi paši ievēlējuši. Tā
ir nepatiesība, un šo nepatiesību te pauda ilgu laiku,
visu obstrukcijas laiku, un vienmēr sacīja, ka tā esot
tautas,balss, Vēlman jāatbilddeputātam,Dēķenakun-
gam,kurš savā runā par kultūras fonda tērētiem lī-
dzekļiem teica, kātos izsniedzot! personām, kuras tie-
šāmesotpelnījušastautas atzinību. Nokultūras fonda
neesot dabūjis naudu neviens tāds,kurš to neesotpelnī-
jis.Bet tie,kuri šo naudu esot dabūjuši, pavisam ne-
esot no kultūras fonda to prasījuši. Es gribētu Dēķena
kungam aizrādīt, ka tas ir pilnīgi pareizi, bet Dēķena
kungs jau zinās, ka tad, kad vajaga Pēterīti taisīt sla-
venu, tad to dara Jānītis, un kad Jānīti vajaga taisīt
slavenu, tad to dara Pēterīts. (Balsis pa kreisi: „Bet
Lauva pats sevi!") Tā nu viņi grozās un gādā viens
par otru. Ir pilnīgi nepareizs slēdziens, ko Dēķena
kungs izveda savā runā, ka neviens neesot dabūjis
no kultūras fonda tādus līdzekļus. Man tomēr ir pie-
rādījumi un to Dēķena kungs nenoliegs, ka no kul-
tūras fonda izsniegti lieli naudas līdzekļi materiāli no-
drošinātām personām. Tāds ir ari Rainis. Uz Dē-
ķena kunga izteicienu, ka sociāldemokrāti neesot tādi
radījumi, kuri barojoties no siles — man jāatbild, ka
to es atstāju izšķirt Dēķena kungam pašam. Sociāl-
demokrāti māca, ka cilvēks cēlies no mērkaķa. (Jau-
trība, smiekli.) Kāda starpība ir starp mērkaķi, kas
ēd no siles, un starp viņa pēcnācēju es atstāju Dē-
ķena kunga izšķiršanai.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Krievam.

K. Krievs (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku
grupa): Augstais nams! Pēc tik plašām un garām
budžeta debatēm, sevišķi pēc mana priekšteča izsme-
ļošās runas, es būšu ļoti īss un tikai pāris vārdos de-
klarēšu to stāvokli, kādu ieņem budžeta jautājumā
mūsu grupa.. Runājot par budžetu, mums jātiekskai-
drībā par divām lietām, pirmkārt, par Saeimā ie-
sniegto budžetu un, otrkārt, vai budžeta izpildītāja-
valdība bauda mūsu uzticību. Kas zīmējas uz ie-
sniegto budžetu, tad mums pret to būtu daudz un da-
žādi iebildumi, sevišķi pret tām lielām pabalsta su-
mām un vienu otru neproduktivu izdevumu. Bet pie
tā es tagad negribu uzkavēties, par to mēs, ja būs
vajadzība, runāsim pie katra atsevišķa resora. Es
gribētu tikai norādīt uz vienu lielāku trūkumu mūsu
budžetā, kas būtu novēršams un tas ir, ka viņš nav
viengabalains. Viņš nav saskaņots, nav izstrādāts
pēc viena plāna vai noteiktas sistēmas. Galvenais
iemesls ir tas, ka pie budžeta izstrādāšanas komisijā
nav bijis noteikts vairākums, kas to ievērotu. Mūsu
valdošām frakcijām bija gan stipras saites tad, kad
vajadzēja karot pret kreiso obstrukciju, t. i. negativā
darbā, bet pozitīvā darbā, pie budžeta caurlūkošanas
to mēs neredzam. Tur šīs saskaņotības trūkst. Loti
bieži budžeta komisijas sēdēs redzējām, ka viens otrs
jautājums tika pieņemts un nesa gadījuma raksturu.
Tad nebija vairs tās vienotās saites, kas bija citās
lietās, seviķši, kas zīmējas uz dažādiem pabalstiem,
kuri tika piešķirti dažādām grupām vai tuvu stāvošām
organizācijām. Tie būtu vispārējie iebildumi pret bu-
džetu. Kas zīmējas uz otru lietu— uz budžeta izpildītā-
ju, tadmēs jaupirms Ziemas svētkiem, pie tagadējās
valdības sastādīšanas, ar savu atturēšanosno balso-
šanas, ieņēmām noteikta stāvokli, ka mēs neuztica-
mies tagadējai koalīcijai,kurā ieiet daudz un dažādas
pretēju ieskatu grupas. Mēs nezinājām, kura no minē-
tām grupām spēlēs dominējošo lomuum kura paliks
novārtā. Mums tomēr ir jāatzīst, ka galveno lomu
spēlējušasmums nevēlamas grupasun pārsvaru ņēmis
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ne mēreni nacionālais virziens, bet bieži ekstrēmais
un sevišķi lielu lomu vienā otrā gadījumā,ir spēlējušas
atsevišķas minoritatu grupas, kam nekādi nevaram
piekrist. Tagad, pēc dažu nacionālo grupu izstāša-
nās no tagadējās koalīcijas, stāvoklis ir palcis daudz
ļaunāks un kamēr tas nav likvidēts un mēs nezinām,
kādas grupas ieņems viņu vietu un kāds būs turpmā-

kais valdības sastāvs, mēs nevaram viņai dāvāt savu
uzticību, kādēļ mūsu grupa ir spiesta šinī gadījumā
balsot pret budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Tā kā pie-
teikušies veļ vairāki runātāji, prezidijs liek priekšā
veļa laika dēļ šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Sēde slēgta. Nākošā sēde rīt pīkst 10 no rīta.

(Slēgta pīkst. 9.17 vakarā.)

r

lll. sesijas 8. sēde 1926. gada 28. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)

Saturs:

1. Valsts budžets 1926./1927. saimniecības gadam (vispārējas
debates, pāreju uz lasīšanu pa daļām noraida):

A. Kalniņš, referents 354
J. Hans (vācu baltiešu partija) 309
J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) . . , , 315
M. Kallistratovs (vecticībnieks) 323
K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku

grupa) 323
G: Mīlbergs (jaunsaimnieka un sīkgruntnieka

partija) 325
E. Grantskalns (zemnieku savienība) .... 337
M. Nuroks (žīdu frakcija) 345, 354
K. Kūķis (nacionālā apvienība) 347
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 349
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) . . . 350
A. Klīve (zemnieku savienība) 352

2. Likums par valsts darbinieku atalgojumu (noraida):
J. Višna, referents 355

3. Nākošā sēde 356

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-

džets 1926./27. saimniecības gadam un likums par
valsts darbinieku atalgojumu. Iebildumu pie dienas
kārtības nav? Dienas kārtība pieņemta.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu—
prezidija ziņojumi. Prezidijam pie pirmā
dienas kārtības punkta nav ko ziņot.

Mēs pārejam uz otrc dienas kārtības punktu —
valsts budžets 1926./27 saimniecības
gadam. Referents _ Augusts Kalniņš. Turpinās
vispārējas debates. Vārds deputātam Hanam.

J. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski) *):
Deputātu kungi! Budžeta debatēs taisīti dažādi pār-
metumi minoritātēm, pie kurām pieskaita ari vācu
baltiešu partiju. Šie pārmetumi protams bija ne-
skaidri minēti. Tikai no kreisās puses cēla manai
frakcijai tiešu pārmetumu. Tāpēc turu par nepiecie-
šamu sacīt šinī lietā dažus vārdus.

Vācu baltiešu frakcijas politiskā programa uzrā-
da tikai vienu kardinālu punktu, bet to mēs aizstāvam
ar visu spēku. Mēs vēlamies būt pilnīgi Latvijas pil-
soņi ka de jure, tā ari de facto. Mēs uzskatām, ka šīs
mušu prasības strikta izvešana atnestu mūsu valstij
vienīgi labumu. Mēs esam gatavi visās nozarēs strā-

*) Runātāja atreferējums.

dat roku roka ar latviešu tautības pilsoņiem, atklāti
un brīvi, ka tas līdztiesīgiem pienākas. Mūsu pro-
grama jr viegli realizējama un praksē jau tiek izve-
sta. .Vācieši un latvieši mierīgi strādā kopā saimnie-
ciskas organizācijas, kas valstij nāk tikai par laou.

Arvien vairāk un vairāk uzvar uzskats, ka bal-
tiešu vācieši ka pilntiesīgi pilsoņi, var atnest valstij
vienīgi labumu. Pirmo reizi vācu baltiešu frakcija
piedalās valdības koalīcijā, un es ceru nebūs neviena,
kas mums varētu taisīt kaut mazāko pārmetumu par
mušu darbību koalīcijā. Ja uz mums kristu kaut pār-
metuma ena, tad jau tas būtu izkliegts pa visu pa-
sauli. Ka jausacīju, tikai no kreisās puses mums tai-
sa pārmetumus un ari šiepārmetumi ņemti no nede-
rīgu kramu kambara. Saka, vācieši tie ir muižnieki.
Ta ir veca gaududziesma. Mītiņā tam,, varbūt, ir vēl
savs iespaids. Bet parlamentā, kur visu no šī ka-
tedra sacīto aplūko kritiski zem pavairojamās glāzes,
šādi nolietoti vardi ir zaudējuši savu spēku.

Pie šī gada budžeta es gribētu atzīmēt, ka viņšir
uzmanīgi sastādīts un cenšas pēc iespējas atbilst vi-
sam saimnieciskām prasībām. Es nepiekristu uzska-
tam, it ka mūsu šī gada budžets būtu par augstu sa-
skrūvēts.

Pagājušā gadā valsts ieņēmumi sasniedza
160.000.000 latu. Normāli katru gadu kādas valsts
ieņēmumi pieaug apmēram par 57o. Mums nav ie-
mesla, pieņemt, ka tekošā gadā mūsu saimniecība ne-
attīstīsies normāli tālāk. Šādos apstākļos nevar uz-
skatīt par nedrošu budžetu, kas sabalansēts ieņēmu-
mos un izdevumos uz 168.000.000 latu.

Daudzkārtīgi aizskarts šinīs budžeta debatēs fi-
nansu ministrijas pavadraksts — memorandums. Ari
es atrodu viņā_ vietu, ar kuru nevaru būt vienis pra-
tis. Proti, šinīmemorandumā sacīts, ka rūpniecības
pabalstīšanā mūsu valsts gājusi nepareizus ceļus, iz-
audzinot pie mums sīkrūpniecību.

Ir tiesaka pie samērīgi labvēlīgas mūsu rūpnie-
cības attīstības, sakot no 1920. gada lauvas tiesa,
proti, 70% no visiem latviešu rūpniecības pasāku-
miem, knt uz maziem uzņēmumiem ar 1—9 strādnie-
kiem, kamēr lielie uzņēmumi, pie kuriem pieder pa-
sākumi ar 50 un vairāk strādniekiem, iztaisa tikai 8%.
Tas tomēr vēl ir jautājums, vai šāda attiecība būtu
uzskatama kā nelabvēlīga zīme mūsu rūpniecības at-
tīstībā

^
Citu valstu piedzīvojumi māca, ka lielākie

rūpniecības uzņēmumi parasti attīstās no maziem ap-
mēriem. Ja kāds mazs rūpniecības pasākums sā-
kumā atrod labvēlīgu zemi, viņš sāk izdevīgi attīstī-
ties. Bez tam jāņem vērā, ka katra rūpniecība pir-
mām kārtām strādā iekšējam tirgum. Mūsu tirgus
nav liels. Tāpēc ir dabīgi, ka pie mums ir pārsvarā
mazie uzņēmumi.

Liela uzņēmuma dibināšana, kurš varētu rēķi-
nāties ari ar eksportu, joprojām ir saistīta ar lielāku
risku, ko var uzņemties tikai ļoti kapitalspējīgs uz-
ņēmējs.

Mūsu rūpniecība ar sekmēm attīsta ari savu ek-
sportu. 1924. gada esam eksportējuši fabrikātus par

10*
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18.500.000 latu, 1925. gadā jau par 25.500.000 lata. No
mušu kopēja eksporta krīt uz iaDnkatiem 1924. ga-
da — 10,9%, iy^o. — 14,2%. Protams, tam visam
stāv pretim vel prāvs faorikatu imports, kas 19^4.
gadā sastādīja lly.400.000 latu un 1926.— ld^.000.000
latu. tapec mušu rupniecīoai vēl ir daudz jāstrādā,
līdz viņa mus padarīs dažā ziņā neatkarīgus no ār-
zemju ieveduma. Ja ari absolūtos skaitļos labnkatu
imports uzrāda ievērojamu palielināšanos, tad pro-
centuālā attiecība pret kopējo importu nav tik nelab-
vēlīga. No mūsu kopējā importa krita uz fabrikātiem
1924. gadā— 40,6 7o, 1925.gadā— 47,2 % ; tā tad palie-
linājums iztaisa tikai 1k%. Jūs varbūt, interesē zināt,
kādas rūpniecības ražojumus mēs visvairāk ekspor-
tējam, un kuri tā tad pelna ievērību un izmanību no
mūsu tirdznieciskās bilances uzlabošanas redzes vie-
dokļa. No mūsu gatavo fabrikātu eksporta krita uz
ķimisko rūpniecību 9.500.000 lata, uz papīra rūpnie-
cību — 6.700.000 latu, uz metalrūpniecīDu — 3.900.000
latu, uz tekstiiiabrikatiem — 3.60O.U0O uz linoleuniu—
6,100.000, uz gumijas precēm — 2.200.000, uz sērko-
ciņiem — 1.100.000 un uz mineraleļļām — 1.000.000
latu.

Līdz ar to esmu nonācis pie nelaimīga pasivas
tirdzniecības bilances jautājuma apskatīšanas. Pa-
gājušā gadā pasivitāte iztaisīja pilnus 100.000.000Jā-
tu. Tas ir prāvs cīpars, ja ņemam vērā, kaviss mušu
budžets iztaisa 160.000.000 latu. Es tomēr ticu, ka
šie skaitļi nedrīkst mūs iebaidīt. Man liekas, ka mes
līdz ar pagājušo gadu esam sasnieguši kulminācijas
punktu mūsu tirdzniecības bilances pasivitātē.

Lielu lomu mūsu importā spēlē labība. Kā 1924.,
tā ari 1925. gadā mēs esam ieveduši labību par
70.000.000 lata.

Pagājuša gada raža, ka to var spriest no absolūti
ticamiem avotiem, ne tikai uz papīra, bet ari faktiski
izdevumos laba. Aiz šī iemesla mums 1926. gada bus
jāieved augstākais pusi no tā labības daudzuma, kas
ievests 1924. un 1925. gadā. Jau tas vien nozīme
mūsu tirdzniecības bilances uzlabojumu mazākais
par 35.000.000 latu. Tālāk mums ir pamats pieņemt,
ka ari mūsu rūpniecība būs spējīga pavairot_ savu
eksportu. Ja tas notiek tādā pat proporcija ka hdz
šim, t. i. ja rūpniecības ražojumu eksports atkal pie-
augtu par 57o, tad tas nozīmētu atkal vienu plusu no
10.000.000 latu mūsu tirdzniecības bilance.

Lauksaimniecības ražojumu eksports ari uzrada
pie mums ārkārtīgu pieaugumu.

1924. gadā šis eksports iztaisīja J9.400.000 latu,
1925. gadā jau 40.100.000 latu. Man liekas, ka mes
droši varam rēķināties ari 1926. gada ar ievērojamu
lauksaimniecības produktu eksportu. Ja ari viņš ne-
pieaugtu atkal par 100%, tad tomēr, bez šaubām, šis
eksports labvēlīgi iespaidos mūsu tirdzniecības bilanci.

Svarīgākais līdzeklis valsts rokās iekšzemes ra-
žošanasattīstībai ir muitas tarifs. Pie mums šim ta-
rifam ir vēl lielāka nozīme kā jebkur citur, jo Latvija
ir nabadzīga ar zemes bagātībām. Mums nav ne
ogļu, nedz naftas, un vienīgais, ko mes varam likt uz
svaru kausiem tautu konkurences cīņa saimnieciska
laukā, ir mūsu darba spēks. Valsts uzdevums ir ra-
dīt šim darba spēkam pēc iespējas labvēlīgus apstā-
kļus. Svarīgs līdzeklis priekš tam ir muitas tarifs.
Viņam mūs jāpasargā no tādu ražojumu ievešanas,
kurus mēs paši ar sekmēm varam ražot, vai kuri
mums nav vajadzīgi.

Valdības iesniegums, palielināt dažas mūsu mui-
tas likmes atdūrās uz vissīvāko opozīciju. Šī opozi-
cija pēc mana ieskata nebija attaisnojama., Ar to es
negribu sacīt, ka valdības priekšlikuma nebūtu biju-
šas kļūdas un tas nebūtu bijis vajadzīgs koriģēt, bet
tomēr nav pareizs apgalvojums, ka šis priekšlikums
novestu tikai pie dzīves sadārdzināšanas.

Ar šo priekšlikumu pirmā kārtā ierobežo veselas
rindas luksus priekšmetu importu, kā ari to ražojumu
ievešanu, kādus mēs paši varam ražot, piemēram:
tekstilpreces,, ādas izstrādājumus, gumijas preces u.
t. t Ar to mūsu fabrikas varēs attīstīties, radīsies ari
jauni uzņēmumi, līdz ar ko daudzi cilvēki atradīs
darbu un maizi. Es nedomāju, ka mums būtu piemē-
rota saimniecības politika, kura iziet vienīgi uz to, lai
viss būtu lēts. No kurienes lai mēs ņemam līdze-
kļus, ar ko samaksāt neaprobežoto importu? Es do-
māju, ja mēs paprasītu saviem strādniekiem, kam viņi
dotu priekšrocību — saņemt cukuru mārciņā par 2
santimiem lētāk vai drošu un labi atmaksātu darbu,
tad diezin vai atbilde nāktu par labu lētākam cuku-
ram. Ja nav darba un peļņas, tad nelīdz ari lētais
cukurs.

Vispārīgi es uzskatu par kļūdu attīstīt saimnie-
cisko dzīvi pēc viena noteikta šablona. Mūsu sociāl-
demokrāti ir tanīs ieskatos, ka visa strādnieku lab-
klājība pastāv sociālās likumdošanas attīstībā, ka
vēl tālāk jāsaīsina darba dienu, jāizveido tālāk ap-
drošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem- u.
t t. Modernā valstī, protams, nevar iztikt bez so-
ciālās likumdošanas. Bet viņu nav jāuzbūvē pēc teo-
rētiskām formulām, bet gan tai jāatbilst vietējiem ap-
stākļiem. Radāt darbu, drošu un atmaksājošos dar-
bu — tas ir no lielāka svara priekš mūsu valsts nekā
tālākas piemaksas slimo kasēm no valsts līdzekļiem.

Kādas svarīgas saimnieciskas sekas var būt sa-
prātīgi un pareizi uzbūvētam muitas tarifam, to es
vēlētos ilustrēt ar vienu piemēru.

No visām labības šķirām vienīgi kvieši bauda pie
mums muitas aizsardzību. Kādas ir no tam sekas?
Mūsu kviešu sējas platība 1925, gadā bija jau par 50%
lielāka nekā pirmskara laikā. 1913. gadā tagadējā
Latvijā kviešu sējumu platība bij 326.000 ha, 1925.
gadā jau 481.000 ha. Rudzu sējas platība, kuri kā
zināms nebauda muitas aizsardzību, vēl tālu nav sa-
sniegusi pirmskara normu. 1913. gadā ar rudziem
bija apsēti 3.507.000 ha, 1925. gadā tikai 2.666.000 ha.
Kāds no ta slēdziens? Es domāju, vienīgais parei-
zais slēdziens ir tas, ka pamatīgi būtu jāpārbauda,
vai mūsu pastāvošos apstākļos bez kviešiem ari pā-
rējās labības šķirnes nepraša muitas aizsardzību.

Vācu saimnieciskās organizācijas aiz manis mi-
nētiem tīri lietderīgiem motiviem neceļ ierunas pret
rudzu muitu. Jūs interesēs, varbūt, zināt, ka mūsu
kvieši ir ļoti labas kvalitātes, un mūsu dzirnavnieki
maksā par tiem 60 rubļus pudā vairāk nekā par Ame-
rikas kviešiem.

Kad pirms dažiem mēnešiem mūsu valūtas krā-
jumi draudošā kārtā sāka izsīkt, nolēma izstrādāt
saimniecības plānu. Es neesmu draugs šādiem saim-
niecības plāniem un visam tam, kas ož pēc šablona.
Savs labums tomēr bij finansu ministrijas sasauktām
apspriedēm. Viņās nāca daži praktiski ierosinājumi.

Starp citu ierosināja dibināt fondu eksporta pa-
celšanai. Valdība atbalstīja šo, bez šaubām, labo
domu un ieveda budžetā šim mērķim 2.000.000 latu.
Par nožēlošanu vēlāk šo posteni bija jāstrīpo, jo ne-
bija līdzekļu. Mūsu saimnieciskās organizācijas nav
mierā ar šo lēmumu. Man kā kredita departamenta
budžeta referentam ir rokās protesti no mūsu iespai-
dīgākām saimnieciskām organizācijām. Tāpēc mans
nodoms bija pie finansu ministrijas budžeta caurska-
tīšanas ienest priekšlikumu par eksporta fonda dibi-
nāšanu. Līdzekļus varētu ņemt no valsts rezervēm.
Bet pa šo laiku Latvijas banka nolēmusi izsniegt ek-
sportieriem ne tik vien pietiekošus kreditus, bet ari
par mēreniem procentiem. Zem šiem apstākļiem es
domāju atturēties no mana nodoma likt priekšā no-
dibināt eksporta fondu.
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Sakara ar šo es gribētu konstatēt, ka ar šo lē-
mumu Latvi jas banka dokumentējusi, ka viņa pareizi
novērtē mūsu saimniecisko stāvokli un ka viņa no
savas puses gatava palīdzēt uzlabot mūsu tirdzniecī-
bas bilanci ar viņas rīcība stāvošiem līdzekļiem.

Mūsu valdībai_ jāpiegriež sevišķa vērība tirdznie-
cisko hgumu noslēgšanai. Daudzi no jums vēl ne-zinās, ka mūsu eksports attīstās ļoti labvēlīgi un ka
mes eksportējam preces šodien pat jau uz Grieķiju,
Turciju un Indiju. Tapec mums šodien tirdznieciskie
hgumi ir vajadzīgi ne tikai ar lielām Eiropas valstīm,
bet ari ar mazajam, ka Grieķiju un Turciju.

Vēl vairāk krīt svarā priekš mumskatrā ziņā mū-
su kaimiņvalstis — Lietuva un Igaunija. Ar Igauniju
janosledz_ muitas ūnija un es gribētu konstatēt, ka
abas puses _ir_nodoms novērst pastāvošās grūtības
ar savstarpējam koncesijām. Ar sevišķu gandarīju-
mu lasīju nesen preses ziņas, ka ar Igauniju jārod vēl
lielāka politiska tuvināšanas, un ka abas valstis nodo-
mājušas savu likumdošanu nākotnē pēc iespējas sa-
skaņot. Es uzskate šo nodomu no principielā vie-
dokļa par ļoti svarīgu. Eiropā, varbūt, par to maz ru-
nas, jo tas attiecas tikai uz 2 mazām valstīm, Latvi-
ju un Igauniju. Man šķiet, ka Latviia un Igaunija sā-
kušas iet oa vienīgi pareizo ceļu, laj nākotnē parali-
zētu diferentu iespējamību. Ja abās valstīs būs līdzī-
ga lļkumdošana, tad dažādu strīdu iespēiamība būs
nlašaka mēra no ceļa nobīdīta -nekā ar draudzības
līguma noslēgšanu vien.

Nesen no šī augstā katedra taisīja pārmetumus
mušu ārlietu ministrijai, ka ta, pēc mūsu vispār cie-
nīta un atzītā agrāka ārlietu ministra Meierovica nā-
ves, nav paradījusi nekādu iniciatīvi un nevar uzrā-
dīt nekādas sekmes starptautiskā laukā. Pēdējie zi-
ņojumi no Reveles par sarunu gaitu starp mūsu un
Igaunijas ārlietu ministriem pierāda, ka šis pārme-
tums ir bijis netaisns.

Par nožēlošanu mūsu attiecībās ar Lietuvu mēs
šīs draudzības neredzam. Taisni pretēji man jāsaka,
ka ceļa uz draudzīgu tuvināšanos ar Lietavu mēs ne
tikai netiekam uz priekšu, bet gan drīzāk ejam at-
nākat Šim_ jautājuma ir vainojama vienīgi un tikai
Lietuva. Rīga gan pastāv kāda biedrība kulturela!
tuvināšanai ar Lietuvu, bet skaistiem vārdiem runā
pretī piedzīvojumi, kādi mums ir bijuši. Es šeit ne-
domāju Liepājas-Romnas dzelzceļu, kaut gan man
jāsaka, ka Lietuva labi apzinās, ka ja viņa nepielaiž
satiksmes atjaunošanu uz šī dzelzceļa, tas līdzīgi
aizkar Poliju un Latviju. Tālāk, Lietuva ir mums
veselu rindu piemēru devusi, ka viņa ved naidīgu
saimniecisku politiku.

Visiem tirgotājiem Lietuvā, kuri eksportē vai
importē caur Latvijas ostām, tiek kredits uzteikts.
Lietuva ir_ ievedusi pie sevis tādus dzelzceļa tarifus,
ka neiespējams top katrs eksports vai imports caur
Latviias ostam. Nesen atpakaļ Lietuva ievedusi pie-
nes! tādus muitas tarifus, kas padara Latvijas fabri-
kātu izvešanu pilnīgi neiespējamu. Nesen tika Lie-
tuva atcelta izvedmuitā uz liniem, bet tikai uz tran-
sportiem par vācu robežu, kamēr linu eksports caur
Možeikiem bez izvedmuitas nav iespējams. Pie tam
ir pilnīgi nesaprotami, kāpēc Lietuva tā izturas pret
Latviju, jo no Latvijas puses Lietuvai parādīta vien-
mēr vislielākā labvēlība. Es gribētu atradināt tikai
robežu regulēšanas jautājumu. Latvija bez kurnēša-
nas padevās lēmumam par Falangas apgabala pie-
vienošanu Lietuvai. Pie tam tautību ziņā Lietuvai uz
šo apgabalu nebij lielākas tiesības, kā Latvijai, jo
puse iedzīvotam ir latvieši, puse — leiši. Tad vēl —
nesen Lietuva ir pacēlusi zemes pastu nodevu uz 450
litiem, t i. 225 latiem._ Šādos apstākļos, saprotams,
ari kulturela tuvināšanās ir neiespējama, jo ne lietu-

vieši var_ tagad Rīga nokļūt, lai mācītos vai studētu,
ne ari mes varam ceretuz peldu viesiem iz Lietuvas.

Kas attiecas uz mušu naudas politiku, tad mēs
visi zinām, ka mums ir nepieciešami plaši līdzekļi
priekš izbūvešanas, proti, jaunsaimniekiem. Šos lī-
dzekļus mums varētu dot tikai aizdevums. Izredzes
uz to tomēr ir nedrošas. Būtu tāpēc labi, jā mēs dotu
privātpersonām iespēju aizņemties naudu ārzemēs.

Lai šo mērķi sasniegtu, vienīgais ceļš būtu —
atļaut privātpersonām apgrūtināt ar ārējām obligā-
cijām savus nekustamos īpašumus. Šādā ceļā mēs
varētu dabūt lielus līdzekļus. Bet ārzemnieki vien-
mēr prasa

^
lai obligācijas tiktu sastādītas viņu va-

lūta. Šāda ziņa vajadzētu mušu likumu par naudu
grozīt, to prasa mušu saimnieciskais stāvoklis, to pra-
sa jaunsaimnieku intereses.

Talak es gribētu norādīt uz to, ka būta vēlams,
lai, Latvijas banka sava bilancē uzdota atsevišķi vi-
ņas emitēto naudas zīmju nodrošināšanu un atsevišķi
valūtas krājumus, no kuriem tā piešķir kreditus. Kad
pagājušā gada mušu valūtas krājums šausmīgā kārtā
saka pamazināties, uztraukums par to nebūtu bijis tik
liels, ja šie 2 minētie konti būtu vesti atsevišķi. No-
drošināšanaskonts tad nebūtu mainījies, tikai kredi-
tu izsniegšanas konts, un šis apstāklis būtu izsaucis
mazāku uztraukumu.

Es domāju, ka man nevaiadzēs sevišķi uzsvērt,
ka mušu saimniecības interesēs es turu par absolūti
nepieciešamu, ka Latvijas bankas padomē ir jāievēl
ari vācieši. Vācieši-baltieši spēlē mūsu saimnieciskā
dzīve ievērojamu lomu un tāpēc ir nedabīgi, ka vi-
ņiem nav nevienas vietas, ne balss Latvijas bankā.
Viņu darbība un padoms nenāktu vis Latvijas ban-
kai par ļaunu, bet gan par labu. Kā jau es sākumā
uzsveru. mes,_ vaci-baltieši, esam gatavi ar visām
mušu zināšanām un mūsu piedzīvojumiem strādāt
līdz_ Latvijas talakattīstībā politiskā un saimnieciskā
ziņa.

Šī gada budžeta debatēs ir daudz runāts par
slimo,kasēm. Es ari gribētu teikt dažus vārdus par
šo tematu.

No sacialdemokratu puses tiek lieta tā nostādīta,
ka ja pilsoniskas partijas prasa slimo kasu reformu,
tad viņas veļas strādniekiem kaitēt Tas nepavisam
ta nav. Neviena pilsoniska partija nedomā strādnie-
kiem
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atraut brīvu ārstu un bezmaksas zāles. Taisnipretēji, mes visi esam gatavi slimo kasu lietu vēl tā-

lāk izveidot un piešķirt strādnieku šķirām vēl lielākus
atvieglojumus. Bet mēs prasām slimo kasu pārval-
des reorganizāciju. Nav nekāda pamata šo pārvaldi
atstet vienīgi tikai sociāldemokrātu rokās, vēl jo vai-
rāk tapec, ka caur to šī atsevišķā šķira tiek no so-
ciāldemokrātiem liela izaudzēta, no tiem, kuri nekad
strādnieki nav bijuši, kuri nekad pie dreijbeņķa nav
stāvējuši, ne ari pie gatera strādājuši, u. t t, kuri
tikai oficiāli sevi sauc par sociāldemokrātiem, lai da-
būtu iespēju iekļūt visādās pārvaldēs, komisijās un .
taml. Man nav ari saprotams, kāpēc sociāldemokrāti
ir pret katru reformu šajās slimo kasu pārvaldēs.
Darba devēji ar saviem praktiskiem piedzīvojumiem
var_ atnest tikai labumu visās slimo kasu .pārvaldes
lietas, tad droši vien varēs izdarīt zināmus'ietaupīju-
mus pārvalde un lielākas sumas nekā līdz šim varēs
izdot par ārsta palīdzību un medikamentiem priekš
strādnieku šķiras. Tapec,_pēc manas pārliecības tas
ir_ pilsonisko partiiu pienākums, prasīt slimo kasu
pārvaldes reorganizāciju. Strādniekiem no tā būs
tikai labums.

Attiecībā uz mūsu skolām r-, gribētu atzīmēt, ka
pašlaik liela daļa vācu jaunatnes brauc uz ārzemēm,
lai_ tur baudītu augstāko izeiītību. Pēc manām do-
mam var pieņemt, ka ap 70% mūsu jaunatnes studē
Vācija un tikai 30% šeit Latvijā. No valsts redzes
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stāvokļa tas, bez šaubām, ir jānožēlo, jo neatkarīgi
no tā, ka Latvijai caur to iet zudumā daudzi spējīgi
spēki, šī vācu jaunatnes studēšana ārzemēs nozīmē
pastāvīgi mūsu valūtas aizplūdumu. Pēc manas in-
formācijas galvenais iemesls, kāpēc mūsu jaunatne
studē ārzemēs, ir tas, ka pie iestāšanās mūsu augst-
skolā uzstāda pārāk augstas prasības latviešu va-
lodas pārbaudījumā. Vācu jaunatne vēl nepārvalda
latviešu valodu tādā mērā, lai izturētu šo pārbaudī-
jumu, un tāpēc ir spiesta iet uz ārzemēm. Par nā-
košā stundenta spējām taču nekad nevar būt izšķi-
rošas latviešu gramatikas zināšanas. Es tāpēc ap-
sveiktu, ja šinī ziņā drīzi iestātos pārmaiņas un atsa-
cītos no šī bezmērķa pārbaudījuma. Ja šo pārbau-
dījumu atstāta, tad tas modina tādu iespaidu, it kā
latviešu jaunatne būtu jānodrošina no vācu konku-
rences. Es uzskatu konkurenci jebkurā nozarē par
derīgu, un ja latviešu ārstiem un advokātiem viņu
arodā ir jākonkurē ar vāciem, tad tas viņiem var
nākt tikai par labu.

Lai atkal atgrieztos pie saimnieciskiem jautāju-
miem, es gribētu aizrādīt, ka pie saimnieciska rak-
stura likumu izstrādāšanas jāpieiet ar vislielāko uz-
manību. Kā eklatants piemērs te var noderēt žūpības
apkarošanas likums. Bez šaubām šim likumam ir
liela saimnieciska nozīme, bet ko 1mās redzam? Šis
mūsu apstākļiem apsoluti nepiemērotais likums nav
atnesis ne vismazāko labumu,kādu noviņa sagaidīja.
Degvīna patēriņš ir nevien gājis atnakaļ, bet pat pie-
audzis, un tikai alus brūži ir sagrauti un saimnieciski
ruinēti.

Tagad raksta, ka pie visa vainīga policija. La-
tvijas Saeima ir visu varenā un var izdot visus ie-
spējamos likumus, bet ja viņa rada likumus, kas ne-
atbilst mūsu klimatiskiem un sociāliem apstākļiem,
tad nav jāpieraksta vaina policijai, ja šie likumi ne-
dod cerētos panākumus. Policija šeit ir nespēcīga.
Šī likuma piekritējus es nevaru nosaukt citādi kā
„žūpībaš apkarotājus pēc pīkst 10 ..vakarā". Ir taču
neloģiski atļaut alkohola patēriņu līdz pīkst. 10 va-
karā un tad no tā sagaidīt kaut kādas labas sekas.
Ja jūs patiešam gribētu apkarot žūpību, ko ari es
tāpat uzskata par absolūti nepieciešamu, tad tam
jānotiek ar tādiem līdzekļiem, kas atbilst mūsu ap-
stākļiem un tāpēc patiesi atnestu labumu. Es sa-
prastu, ja mēģinātu ievest Geteborgas sistēmu. Šī
sistēma, kā zināms, pastāv iekš tam, ka valsts vis-
pirmā kārtā stingri kontrolē, lai pārdošanā nāktu
tikai absolūti tīri alkoholiski dzērieni, otrkārt, lai al-
koholu vienīgi kopā ar ēdieniem patērētu un, treškārt,
lai ēdienu namus ierīkota vienīgi biedrības un paš-
valdības institūti, kur pārdevēji nebūtu, ieinteresēti
lielākā vai mazākā apgrozījumā. Tā ir sistēma, kura
patiešām varētu dot labumu. Protams, absolūtie at-
turībnieki apgalvo, ka alkohols deģenerē tautas. Nu,
bet tie, kas pazīst zviedrus, gan nevarēs apgalvot,
ka viņi ir deģenerēta tauta. Taisni otrādi, viņi ir
spēcīgi un veseli cilvēki, un neskatoties uz to Zvie-
drijā patērē diezgan daudz alkohola. Bet tā kā tur
Geteborgas sistēma ir it visur izvesta, tad šis ap-
stāklis var noderēt kā pierādījums, ka ar šo sistēmu
ir faktiski paralizēts alkohola kaitīgums.

Vācu baltiešu frakcija atrod, ka šī gada budžets
ir lietderīgi un pareizi uzbūvēts un tāpēc balsos par
viņa pieņemšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J.Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Loti godātie deputātu kungi! Kad pasaules
karš, okupācija un pučs bija sagrāvuši vērtības, tran-
sportu, ietaupījumus, fabrikas, tad tapaLatvija. Mū-
su uzdevums ir jaunā valsts organisma attīstību vei-

cināt un ari ārstēt pasaules kara sistas brūces. Es
ticu, ka visi, kas ir stājušies uz šī katedra, runājot pie
budžeta, vadījušies no šīs domas, ka visi centušies
saprast, kas Latvijai vajadzīgs, visi centušies no-
dziļināties Latvijas vajadzībās, bet tie ceļi, pakuriem
gribiet ir dažādi. Vieni gribceltLatviju saulīte ar po-
litisku sviru, otri ar ekonomiku. Man šķiet,_ ka La-
tvjias izbūvei,uzplaukšanaiun labklājībai mazāk vaja-
dzīgspolitikas, bet vairāk vajadzīga ekonomika. Pie-
ejot pie mūsu valsts budžeta no šāda viedokļa, mums
jākonstatē,ka mūsu pārvaldes aparāts ir smags, ka tas
aprij pārāk daudz līdzekļu. Ja nebūta mēs paši bu-
džeta izlēmēji, ja nebūtu mās paši valsts kārtotāji,
valsts aparāta noteicēji, tad visi kā viens mēs sa-
cīta, — mūsu valsts aparāts ir lielā mērā, ārkārtīgi
lielā mērā birokrātisks. Mēs visi atrastu, ka atbil-
dīga individa vietā, ir stājies kolektīvisms un ka ko-
lektīvas iestādes — departamenti valda pār mums.
Mēs visi, ja paši šo aparātu neveidotu, nosodītu to,
kas tādu smagu aparātu, nepiemērotu teritorijai un
iedzīvotāju, skaitam, mums uzspiestu. Tagad, go-
dātie deputātu kungi, mēs redzam, ka šinī jautājumā
mums nav vienprātības. Vieni atrod, ka ierēdņu
skaits nav par lielu; otri atrod, ka viņš daudz par
lielu, daudz lielāks nekā citās valstīs. Mēs būsim
visi vienis pratis, ka ierēdņu algas ir par zemām.
Ja valsts aparātu pareizi nostāda, vietās liek darba
spējīgus un produktīvus darbiniekus, tad algas vi-
ņiem, bez šaubām, paaugstināmas. Bet tagad mēs
algas paaugstināt nevarēsim — nevarēsim tamdēļ, ka
mūsu aparāta iekārta to neatļauj. No šīkatedra vieni
saka, ka valsts ierēdņu algas ir mazas, tās ir jāpa-
augstina, bet par paša aparāta vienkāršošanu neko
nesaka. Otri runā par aparāta vienkāršošanu, bet
par algām neko nesaka. Rezultātā tie, kas saka, ka
algas jāpaaugstina, bet nerunā par vajadzību vien-
kāršot pašu valsts aparātu un samazināt ierēdņu
skaitu, dod kukuļus, ir atkarīgi paši no tiem, kas vi-
ņus vēlējuši. Likumdevēji domā: ja mēs uzstāsimies
pret lielo ierēdņu armiju, tad viņi par mums nenodos
balsis un tā sākas burvja riņķis. Tālāk, liels izdevu-
mu postenis mūsu budžetā ir kara resora uzturēšana.
No šī katedra tika atzīts, ka tik daudz izdot karaspē-
ka uzturēšanai, kā mēs izdodam, ir par daudz. Uz
šāda viedokļa nostājušies sociāldemokrātu kungi, un
saka, ka kara klausības laiks jāsamazina, ir pat ka-
raspēks jāsamazina. Rodas iespaids, ka viņi nostā-
jušiesuz ekonomiskā viedokļa un ne uz politiskā, bet
ja mēs pieejam pie lietas visā nopietnībā, tad sacī-
sim: mēs nevaram samazināt mūsu valsts drošību,
lai to, kas ir izkarots, mums neatņemta. Es atminos,
nesen, pagājušā nedēļā, pēc budžeta komisijas sē-
des deputāts Lejiņš lika mūs savienot ar radio un
komisijas telpāsmēs klausījāmies radio. Kasno radio
izskanēja:? Vispirms: visiem, visiem, visiem, SSSR un
pēc tam — visu valstu proletārieši apvienojaties.
Tad sākās referāts par apbruņošanos un šeit pat,
Saeimas telpās dažas dienas atpakaļ mēs dzirdējām,
ka Maskavā Krievijas speciālists aizstāvēja bruņoša-
nos. Viņš sacīja, ka visi spēki jāpieliek, lai apbru-
ņotu Krievijas „dobļestnuju krasnuju armiju". Krie-
vija mums nav tālu. Viņa neapbruņojas tikai bru-
ņošanās dēļ, bet laikam gan viņai ir citi nolūki. Viņa
mums ir draudzīga kaimiņu valsts, bet tomēr sūta
šeit savus aģentus un vēl nesen mēs runājām par vi-
ņas spiegiem. Mēs zinām, ka Latvija Krievijai ir ļoti
vajadzīga. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis mums
visiem jāsaprot. Latvija atrodas pie jūras, viņa ir
pērle; viņas ostas un jūra ir milzīgas vērtības un ba-
gātība — viņa ir logs uz Eiropu. To zin Krievija.
Viņa lauzīsies agrāk vai vēlāk uz mums un mums
vajaga dot tādu pretsparu, kādu mēs vien varam.
Zobus sakodušiem, pāri saviem līdzekļiem mums to-
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mer jāpieņem tāds izdevumu budžets, kāds paredzēts
mūsu armijai. Bet mums ari jātaupa līdzekļi, lai
mes viņus citur neizskaustu. Bastjāņa kungs vakar
sacīja, ka nevis tikai apbruņošanās, bet armijas gars
ir pats svarīgākais. Tanī_ domā ir ļoti da"dz patie-
sības. Bet visa visumā tā tomēr nav izdomāta līdz
galam, nav pareiza. Agrāk, būdami Krievijas pa-
valstnieki, mes nosodījām Krieviju, kas saviem kara-
vīriem lika iet pret spēcīgo ienaidnieku nepietiekoši
apbruņotiem. Krievu cilvēku un ari mūsu latviešu
strēlnieku gara stāvoklis bija labs. Viņi gribēja mirt
par tēviju, bet viņus sūtīja mirt ar kailām rokām.
Vai mes savu jaunatni, savus labākos spēkus sūtīsim
vienīgi ar mošu garu pretim stiprajam ienaidniekam,
kurš var kādreiz gāzties pāri mums? Es domāju, ka
katrs no mums atbildes nē un vēlreiz nē. Mēs pēc
iespējas, pat pāri spēkiem, darīsim un dosim visu, lai
tie jaunekļi, kuri tiek iesaukti un apmācīti Latviju
aizsargāt, zinātu, ka mēs neprasām no viņiem garu
vien. Par armijas garu mēs nešaubāmies. Mēs zi-
nām, ka mušu Latvijas kareivjiem, mūsu Latvijas
karogs ir viss. Mēs zinām, ka ar „Dievs, svētī Latvi-
ju" uz lupām, viņi ar prieku mirst par Latviju, ja tas
vajadzīgs. Par to neviens no mums, kas še sēž, ne-
drīkst šaubīties un ari nešaubīsies. Tāpēc dosim ari
to, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi savu svēto pie-
nākumu varētu izpildīt. Taupīsim tur, kur tas ie-
spējams. Mums nav vajadzīgi citi aizsargu pulki,
tādi, kas slēpjas sportistiem zem nosaukuma ,,'mil-
sekcija", „milkoms", ari ir budžetā paredzētas sumas,
bet tie nosaukumi patiešām ir sveši latviešiem, sveši
visai Latvijai. Sportistiem ir milsekcija, viņu vada
milkoms. Tad nejaušie burti, kuri ir SSS, trūkst tik
vēl R, kas nāk klāt Krievijā. Tāpat viņu karogs nav
Latvjas karogs un uz šī karoga ir tāds pat uzraksts
kā Krievijā „visu zemju proletārieši apvienojaties".
Kāpēc es par to runāju? Runāju tāpēc, ka tomēr
vienā iedzīvotāju daļā ir zināmas bailes un mums jā-
gādā, lai viņu nebūtu. Kad es pēdējo reizi aizbraucu
uz Liepāju, tad man apjautājās, kāpēc mums pa ielām
tagad staigājot formā tērpti jaunekļi ar siksnu ap
vidu un siksnu pār plecu. Sacīja, ka trūkstot vēl tikai
katrā pusē pa ierocim. Tas atgādinot ļoti tos cilvē-
kus, kuri staigāja pa Krievijas ielām īsi pēc komunistu
nākšanas pie varas. Mums jāgādā, lai mūsu līdzekļi
netiktu šķiesti un lai nerastos šaubas, ka negaidot,
kritiskā brīdī, tiem, kas dzied „Dievs, svētī Latviju",
aiz muguras nedziedātu to pašu, ko no priekšas
dzied, ka tie sastapsies ar „visu zemju proletārieši
apvienojaties" un saberzīs mūs. {Bruno Kalniņa
starpsauciens). Es neturu par vajadzīgu Jums at-
bildēt, jo es reiz šeit pareizu nosaukumu devu un par
to mani sauca pie kārtības, bet citu vieglāku vārdu
es atrast nevarēju. Protams, varēja jau sacīt, ka tas
nesaietas ar patiesību, bet pēc būtības tas ir viens un
tas pats. Vēlāk Bastjāņa kungs, runādams par lau-
ku dzīvi, aizrādīja uz trūkumiem, kādi ir lauku dzī-
vei. Starp citu viņš aizrādīja, ka neesot garīgās dzī-
ves uz laukiem un tāpēc vajagot celt tur tautas na-
mus. Šo tautas namu celšanu, ja tie būs visas
tautas nami, mēs pēc iespējas apsveiksim' un veicinā-
sim. Bet ja naudu šo namu celšanai dos tikai vienai
šķirai, vienam nogrupējumam, tad mēs uzstāsimies
pret to. par to pašu radio, par kuru es jau minēju,
tas noskanēja lekcijās par sociālismu, par komu-
nismu, par to, ka tikai vienīgi šie divi virzieni var
nest pasaulei labklājību, var ievest visu cilvēci nā-
kotnē vai tagadnē daudz labākos apstākļos. Pēc tam
loti slavēja Ļeņinu. Mums visiem jābūt garantētiem,
ka tautas namos ne visai bieži atskanēs šīs lekcijas,
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kuras lasa Krievijas aģitatori. Tāpēc dodot līdzekļus
tautas namiem, veicinot kulturelo dzīvi uz laukiem,
mēs gādāsim ari par to, lai tur valdītu tas gars, kas

•valda mūsu kareivjos. Vakar Bastjāņa kungs aizrā-
dīja, ka tiklab labais spārns, kā centrs visur, kur ru-
nājot par strādniecības ieguvumiem, esot arvien tiem
pretī. Arvien tie uzstājoties pret visiem strādniecī-
bas ieguvumiem sociālā liekumdošanā. Ja mēs ejam
pa diviem dažādiem ceļiem, ja mēs pielietojam da-
žādas sviras celšanai, tad mums ari uz šo jautājumu
jāskatās divējādi. Mēs nevaram nosodīt tos, kuri
saka, ka sociālās likumdošanas lietā mēs esot darī-
juši jau par daudz. Kas mums arvien jāpatur prātā,
ja mēs nostājamies uz ekonomikas viedokļa? Tas,
ka mums Latvija jāceļ, lai viņa būtu saimnieciski
stipra, ka mēs drīkstam ievest tikai tādu sociālo li-
kumdošanu, kās būtu Latvijai pa spēkam, kas krasi
neatšķirtos no visu pārējo valstu sociālās politikas.
Ja mēs savā zemē ievedīsim visplašāko sociālo li-
kumdošanu, bet pārējās valstīs nostāsies uz eko-
nomikas viedokļa un to neievedīs, tad mūsu valsts
kļūs konkurences nespējīga. Tas, ko iekšzemē ra-
žos, būs tik dārgs, ka vietējie nevarēs nopirkt, un
iestāsies bezdarbs. Mums, varbūt, būs ideāla, ļoti pla-
ša sociālā likumdošana, bet mums nebūs darba un
nebūs maizes. Tāpēc nostājoties uz ekonomikas vie-
dokļa, mums jāsaka, ka mums ir jāieved mūsu spē-
kiem piemērota sociālā likumdošana, cik to iztur
valsts saimnieciskā uzbūve, jāievēro, viņa ir tik
tālu, cik tālu viņa negrauj mūsu jau tā izpostīto rūp-
niecību, cik tālu viņa skursteņus, kuri jau tagad lielā
vairumā nekūp, neaizbāž ciet Tik tālu mēs drīkstam
viņu ievērot. Mēs nedrīkstam iet sociālās likumdo-
šanas virzienā pa citu ceļu, teorētisku, nepārbaudītu
ceļu. Mums vajaga tautsaimnieciski domāt un iet
pa to ceļu, pie kura pieturas pārējās pārtikušās
valstis, vai tā būtu Amerika, Anglija vai Beļģija.
Amerikā mēs neatradīsim tik plašu sociālo likumdo-
šanu, kāda viņa ir pie mums, tāpat Anglijā. Bet vai
angļu strādnieks, katrs Anglijas pilsonis pie savas
sliktās sociālās likumdošanasnejūtas daudz labāki un
daudz ērtāki, kā mēs ar saviem ieguvumiem sociālā
likumdošanā. Taču daudz reiz labāki. Nevar sacīt,
ka sociālisti un komunisti ir vienīgie strādniecības
aizstāvji, ka viņiem it kā uz to būtu monopols. Tā
sacīt nevar. Strādniecības aizstāvji ir tie, kuri gādā,
lai būtu darbs, lai būtu maize un nevis tie, kuri no-
darbojas ar sociālo likumdošanu pāri valsts spējām.
Tie nekādā ziņā nav strādniecības aizstāvji, bet strā-
dā viņai pretim. Tāpēc ari tie, kas sēž labā spārnā
un centrā, izsacīdamies par to, ka sociālā likumdo-
šanā mēs esam gājuši par tālu, dara valstisku darbu,
dara darbu, kurš nāk par labu visiem, ari strādniecī-
bai. Ja mums būs darbs un viņš mums būs, ja mēs
mazāk nodarbosimies ar politiku, bet vairāk ar taut-
saimniecību, tad mums nebūs jābīstas no tā, ko va-
kar sacīja Bastjāņa kungs, ka cilvēks var nākt izmi-
sumā un izmisumā viņš vairs nepadodas loģikas slē-
dzienam un var izdarīt lielas briesmas. No tā mums
bīties, ja mēs nostājamies uz pareiza sociāla viedokļa,
nevajadzēs, bet gan, ja mēs sociālā likumdošanā iesim
par tālu, un ekonomisko viedokli atmetīsim. Tie, kas
gādā, lai būtu sociālā likumdošana, bet ne darbs, tie
strādniekus gāzīs izmisumā un izmisums var tad iz-
lausties ļoti nevēlamā formā. Tālāk Bastiāņa kungs
sacīja, ka strādnieks varot zaudēt tik ķēdes, bet la-
bais spārns varot zaudēt ļoti daudz. Godājamie de-
putātu kunei! Šis teiciens rādās pazīstams. To
Krievijā bieži lietoja un pateicoties šim teikumam,
tika pie varas komunisti. Vai viņi atņēma strādnie-
kiem ķēdes, vai viņi viņiem ķēdes, valgus neuzlika?
Es domāju, ka katrs no mums sacīs, ka taisni patei-
coties šīm domām, šim teicienam, krievu strādnieks
tika pie ķēdēm, tika mērdēts badā un tūkstoši, desmit
tūkstoši, simts tūkstoši, miljoni nomira badā. Šis
teikums no šī katedra ir nevietā, jo mums Latvijā
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katrs Latvijas pilsonis ir brīvs, viņš ir noteicējs, _vi-
ņam ir visplašākās vēlēšanu tiesības, viņš var velēt
tādus pārstāvjus, kādus viņš grib. Ka še var runāt
par ķēdēm un vai patiesi Latvijas pilsonim, Latvijas
strādniekam, Latvijas strādniecībai nekas vairāk nav
ko zaudēt, kā ķēdes? Strādiecībai ķēdes tagad nav,
bet viņa var zaudēt savu patstāvību, var zaudēt tas
plašās tiesības, kādas tagad latvju tautai ir un par
Latvijas strādniecību var valdīt pie nepareizas poli-
tikas, ja ne sveša vara, tad ārzemju kapitāls. Tapec
es domāju, ka tas pārmetums, kuru izsacīja vakar
Bastjāņa kungs, bija nedibināts. Pret strādniecību un
viņas ieguvumiem neviens šinī augsta nama negrib
uzstāties, bet izveidojot Latvijas tirdzniecību, rūp-
niecību un lauksaimniecību grib, lai visiem Latvija
dzīvojošiem pilsoņiem būtu vieglāk. Bastjāņa kunga
runu es uzklausījos ar vislielāko interesi. Bastjana
kungs centās savā runā būt objektīvs. Ja viņš bute
nostājies vienīgi uz ekonomiskā viedokļa_un politisko
aizmirsis, tad laikam es viņam būtu varējis piekrist,
bet tā kā politiskais ņēma pārsvaru par ekonomisko,
tad, protams, daudzos jautājumos Bastjāņa kungam
piekrist nevaru. Bastjāņa kungs apskatīja banku po-
litiku un aizrādīja, ka tur ir daudz starpnieku un
starpnieku peļņa esot ļoti liela, kas nākot pārlabu
centram un labam spārnam. Es esmu vislielākais
nevajadzīgas starpniecības pretinieks, bet tomēr ne-
varu piekrist tam, ko sacīja Bastjāņa kungs, jiem
skaitļiem un slēdzieniem, kurus viņš taisīja, viņš sa-
cīja, ka 7% līdz 8% paliekot privātam bankām un
no bankām esot atkarīgs labais spārns un centrs. Ta
nu gluži nav. Ja matemātiski aprēķinot atņem no
15 astoņi, tad iznāk 7. Tas ir pareizi. Bet talak. Vai

par tiem 7% nav jāuztur bankām pārvaldes aparāts?
Vai nav jāizmaksā algas, telpas, apkurināšana un ap-
gaismošana. Ja to nedarītu privātas bankas, to va-
iadzētu darīt centrālai bankai. Līdzekļi tomēr aiz-
ietu. Vai Latvijas banka var nodziļināties visos da-
rījumos? Tagad to no viņas neprasa. Viņa aizdod
privātām bankām, kuras savukārt aizdod citiem, bet
par to uzņemas ari atbildību, uzņemas risku, kāds
var celties, ja kāds no parādniekiem nesamaksa. Tas
risks Latvijas bankai atkrīt. Nosodot lieko stajp-
niecību, meklējot ceļus starp to, ko izteica Bastiaņa
kungs un Klīves kungs, mēs viņu vklū atradīsim.
Klīves kungs aizrādīja, ka peļņa bankām nebūt tik
liela neesot bijusi un nolasīja pelņu un ja mes ņe-
mam vidējo, tad tas būs īstais ceļš. Viena daļa ban-
ku patiesi ir lieka, jobanku mums ir pārak daudz un
mums to skaitu vaiadzēs samazināt, bet vilkt ta li-
niju, kā to darīja Bastiāna kungs, man liekas, gan
nevarēs. Pāreju pie tā, kas mani snieda nakt _šeit
uz katedra un runāt, pie nodokļiem , Kreisais_ spārns
izsacīja domas, kuras sakrita visiem viņu runātaiiem,
bet kuras pamatā bija nepareizas. Tika apskatīti ie-
nākumi, konstatēts no visiem kreisā spārna runātā-
jiem, tiklab Bīlmaņa kunga, kā Rudevica kunga, tā
ari Bastjāņa kunga, ka nodokli ir smagi. Tas tais-
nība, to neviens negribēs noliegt: nebūs tādas ap-
rindas, nebūs šeit tāda deputāta, kurš sacītu, ka no-
dokļu nasta mums ir par mazu. Viņa spiež visus,
tiklab mantīgos, kā nemantīgos. Sacīt tā. ka Bast-
jāņa kungs sacīja, ka nodokli spiež vienīgi nemantī-
gos, nevarēs, un ari tas rēķins, kuru viņš uzstādīia.
cik katram jāmaksā, pamatā nav pareizs, io cīpari
neko neizsaka. Priekš kara Aneliiā maksāia katrs
iedzīvotājs caurmērā 55 zelta rubļus, Francijā maksā
40 zelta rubļus, Vāciiā — 59, Krieviiā — 15 zelta
rubļus nodokļus. Bet kurš no mums taisīs slēdzienu,
ka Krieviias strādniekam tāpēc, ka viņš maksāia 15
zelta rubļu, bija vieglāki dzīvot nekā angļu strādnie-
kam, kurš maksāja 55 zelta rubļu. Tādu slēdzienu
neviens netaisīs, jo zināms, ka nebij nelaimīgāka

strādnieka par krievu strādnieku, kaut gan uz viņu
gūlās vismazākā nodokļu nasta. Nodokļi vien neko
neizsaka un tā pie jautājuma pieiet nevar. Te bija
runa par nodokli no nekustamās mantas. Bīlmaņa
kungs, runādams par nodokļiem, aizrādīja, ka strād-
nieks maksājot 1 rubli nodokļa no katriem nopelnī-
tiem 10 rubļiem un nekustamās mantas kapitāls
maksājot 1 rubli no katriem 1000 rubļiem. ?' To pašu
nodrukāja ari „Socialdemokrats". Ja cilvēks nepa-
domā, nenodziļinājas, bet tikai jūt tad slēdziens iz-
nāk demagoģisks. Ko nozīmē tāds izteiciens —
strādnieks maksā no katriem 10 rubļiem vienu —
neņemos to apstrīdēt — un nekustamās mantas īpaš-
nieka kapitāls no 1000 rubļiem maksā 1? Vai tas
mums kaut ko raksturo? Nodokli taču var ņemt tikai
no kapitāla augļiem. Bīlmaņa kungs mums' nepie-
rādīja, nevarēja un ari nevarēs pierādīt, ka nekusta-
mā mantā ieguldītais kapitāls nes tagad ļoti lielus
augļus. Tad viņš tūlīt nonāks pretešķībā ar namu
tirgus cenām, un ar tām parādībām, kādas mēs re-
dzam visās pilsētās, izņemot, protams, Rīgas centru.
Bet mums ir jāredz pāri par šiem lieliem 4, 5 un 6
stāvu namiem. Mums ir jāredz ari province, un tur
nami grūst un grūst viņi ārkārtīgi ātri. Ja viņi nestu
lielus augļus, viņi negrūtu. Bet lūk, lieta ir tā, ka
tagad viņi nerentējas, ka pie viņiem ir jāpiemaksā
vēl klāt. Ja vēl nāk nodokļi un viss cits, tad, pro-
tams, nevar būt runa pat par to, ka no katriem 1000
rubļiem varētu maksāt vienu rubli. Pat to vienu rubli
ir grūti maksāt. Bet Bīlmaņa kungs gribēja sacīt,
ka jāmaksā ir daudz vairāk, laikam, no katriem 10
rubļiem nekustamās mantas kapitāla ari 1 rubli. Ko
tas nozīmē? Tas nozīmē atsavināšanu. Tālāk jau-
tājumā par nodokli no nekustamās mantas runāja
Rudevica kungs un izsacīja brīnēšanos, kā tas va-
rējis būt, ka nekustamas mantas nodoklis tagad esot
tāds pats, kāds bijis agrākos gados un nemaz neesot
pieaudzis. Ar to viņš, protams, Pārsteidza katru, kas
viņu klausījās. Kāpēc Rudevica kungs domā, ka ne-
kustamas mantas nodoklim šī gada budžetā^

vaja-
dzētu pieaugt? Kā tas būtu varējis notikt? Šis no-
doklis būtu varējis pieaugt vienīgi tikai palielinot
likmi, bet ja nodoklis ir tas pats, kas paredzēts agrāk,
tad taču tas nevar pieaugt, jo jauni nami nav klāt
nākuši. (Starpsauciens pa kreisi.) Tikpat kā nav
klāt nākuši, daudz vairāk sabrukuši, neizremontētos
namus ari nevar izremontēt, jo ari Bastjāņa kungs
aizrādīja, ka šai vajadzībai nav dabūjami krediti.
Hipotēku bankas atvēlētie līdzekļi ir tik mazi, ka ar
tiem itin neko nevar izdarīt No kurienes tad šis
nodoklis lai būtu pieaudzis? Tas būtu varējis pie-
augt tikai vienā gadījumā — ja īres maksas varētu
paaugstināt. Bet Rudevica kungam, kurš žēlojas, ka
neesot pieauguma, taču ir zināms, ka īres naudas li-
kums ir stabils, ka īres augstums ir 1914. gada īre,
reizināta ar 40. Tā tad ienākumi nevar pieaugt Te
nu, lūk, jānostājas uz tā viedokļa, uz kura pilsonība
nostājās jau agrāk, sacīdama, ka eksperimentēšana
saimnieciskā laukā ir nepielaižama. Kas ir panākti
ar to, ka ievests likums par telpu īri? Vai mēs va-
ram sagaidīt ka valsts un pašvaldību nodokļi palieli-
nāsies? Taču nē. Nodokļiem jāpaliek vieniem un
tiem pašiem. Pareizāki sakot viņiem jāiet atpakaļ,
jo pastāvot šim likumam nenāks klāt neviens jauns
dzīvoklis un ari īres ienākumi nevarēs palielināties.
Tāpēc valsts un pašvaldības nodokļiem jāiet uz leju.
Pārdomājot un nostājoties ne uz politikas, bet uz
ekonomikas viedokļa, rodas jautājums: vai tā ir
tautsaimnieciski pareiza rīcība, ka materiālam, darba
spēkam, procentiem par ieguldīto kapitālu un dažā-
diem izdevumiem pieaugot īres suma paliek negro-
zāma. Vai tas ir pareizi? Un tomēr ar īres likumu
ir izvests šāds eksperiments. Ja salīdzinājām dzī-
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vokļu tirgus cenas ārzemes tirgū un pie mums, tad
redzam, ka mušu īres ir nesalīdzināmi lētākas, 5
līdz 6 reiz Ietākas, neka tās ir pārējās valstīs. Tas
ir nenoliedzami. Turpretim citas preces ir visur ap-
mēram vienadacenā. Ja dzīvokļu cenas ir tik daudz
zem tirgus cenām, tad tai ekonomiskai nozarei, kuru
sauc par dzīvokļu ražošanu, jāiet bojā. Ja tādas pat
cietas cenas ievestu uz pārējiem produktiem, tad taču
šo produktu nebute. Vai tad kāds ražotu maizi, vai
ko citu? Bet nami ir jau saražoti un tāpēc uz viņiem
var uzlikt ar īres likumu cietas cenas. Bet, kungi, tā
ir vienas dienas politika, dažu gadu politika, bet
sekas_ ir tādas, ka nami sabrūk, io tie nevar tikt re-
montēti. Namu tirgus cena ir 1U no zelta vērtības.
Varbūt_ varētu sacīt, ka īres likums vajadzīgs, lai
dotu Ietus dzīvokļus. Kungi, ko mēs, tā sacīdami,
maldinātu? Vai paši sevi? Kad es iebraucu šeit Rīgā
un meklēju pēc istabas, tad man ne prātā nenāca
prasīt un ari nevarēja prasīt, cik šī istaba maksājusi
priekš kara un tagad pēc īres likuma. Man vajaga
maksāt konkurences cenu un cena, kuru maksā šeit
Rīsra par istabu, ir loti liela. To maksā ari ierēdni,
maksā skolotāji, maksā ari strādnieki, tikai ne nam-
saimniekiem, bet īrniekiem. īrnieks saimniekam, na-
ma īpašniekam maksā pēc īres likuma, maksā par
5—6 istabu dzīvokli tikpat daudz, cik pats saņem
par vienu istabu. Un.tā mums rodas vēl viena kate-
goriiu ierēdņu un pie tam vēl loti augstas kategorijas
ierēdņu, kuru nosauc par dzīvokļu izīrētāiiem un
kuru vienīgais pienākums ir skatīties uz to. lai nam-
saimnieks tiktu izputināts, lai tautsaimnieciskās vēr-
tības tiktu izmitinātas, lai viņas samazinātos. Viņi
to kārtīgi iznilda, bet rezultātā valsts un pašvaldības
zaudē nodokļus. Viņiem nav iāmaksā nekustamas
mantas nodoklis. Ja īri maksātu pēc tirgus cenām,
tad nodoklis nevarētu tikt apslēpts, kas naktu par
labu i pašvaldībām, i valstii. Tad Rudevica kungs
nebūtu spiests brīnēties, kānēc nekustamas jnantas
nodoklis nepaaugstinās. Līdz ar to būtu noveroiama
cita parādība. Ne dzīvokli, bet istabas, kuras andzīvo
apakšīrnieki. tās būtu lētākas, to tad tiktu celti jauni
nami un tiktu izremontēti tie, kuri ta^ad. nav apdzī-
voti. Istabas nebūtu vis dānrākas, bet būtu par tādu
pat cenu, vai konkurencesdēļ būtu zemākas par ta-
gadējām un tiktu nodarbināti amatnieki. Vakar Bast-
jāņa kungs aizrādīja, ka vaiagot gadat par amatnie-
cību un pārmeta centram, ka tas par_ amatniecību
negādāiot Par amatniecību nav gadaiuši tie. kuri
nav gribējuši viņai dot darbu. Daudzi strādnieki,
daudzi amatnieki tika no _darbināti priekš kara na-
mus ceļot, namus remontējot. Tagad viņiem darba
nav, viņi ir bezdarbnieki un tas amatniecības nozares,
kas ražoja dzīvokļus, pamazam atrofējas. Drīz vi-
ņas nemaz nebūs. Bet vai vajadzība pec dzīvokļiem
kādreiz nebūs un vai mēs savos klimatiskos apstākļos
varēsim dzīvot vienīgi tikai no uztura un apģērba?
Tas ir jautājums, par kuru vajadzētu pārdomāt ka-
tram, kas nostājas uz eksperimentēšanas viedokļa,
bet nenostājas uz pārbaudītu tautsaimniecības pamat-
noteikumu viedokļa. Vakar Bastjāņa kungs vēl uz-
skaitīja skaitļus, cik ļoti daudz nekustamās mantas
īpašnieki esot ieguvuši no Latvijas. Tāpat viņš aiz-
rādīja, cik ieguvuši lauku nekustamās mantas īpaš-
nieki un cik jaunsaimnieki. Un tās sumas, uz panīra
izrēķinātas un no katedra izsacītas, bii ļoti lielas un
tās katram, kas negribēja domāt, varēja izlikties uz-
traucošas. Bet kā faktiski lieta sastāv, kad pieiet
pēc būtības? Vai ir tāds ieguvums pilsētu un lauku
nekustamo mantu īpašniekiem? Jāsaka katrā ziņā
ka nē. Kas ir namu vērtība? Nama vērtība ir tas,
cik par namu mums vajadzētu tagad samaksāt, lai
varētu to uzcelt, tas zelta ekvivalents, cik par viņu
vajadzēs dot, tas ir viņa vērtība. Vai namu tirgus

cenas tagad ir tādas, kāda ir viņu vērtība? Ja tas ir
ta, tad Bastjāņa kungam pilnīga taisnība, bet taču
neviens, ari Bastjāņa kungs nesacīs, ka no tautsaim-
nieciskā viedokļa vērtība un cena ir viens un tas pats.
To zinas katrs. Katrs skolnieks zin, ka tās ir divas
dažādas lietas. Mēs taču visi zinām, ka tagad na-
mus var pirkt par 25%, 30%, maksimums 40% no
zelta vērtības. Ta tad par namu var saņemt vienu
ceturtdaļu, reti kad vienu trešdaļu un vairāk
—' tie ir_ izņēmumi centrā, kur ir veikali un
tikai Rīga. Vļsa Latvijas mērogā jāsaka, ka
viena trešdaļa būs augstākā cena, ko tagad var sa-
ņemt, ta tad 33%. Tik daudz var nama īpašnieks
saņemt par to zelta vērtību, ko viņš viņā ieguldījis.
Un cik tad nama īpašnieks savus līdzekļus ir ieguldī-
jis? Statistika mums rāda, ka pirms kara, atskaitot
Rīgas nekustamās mantas īpašniekus, Vislatvijas mē-
roga ieguldījuši 67% savas naudas, pārējā aizņemta
nauda. Ta ka Rīgā_ pēdējā laikā pirms kara ar kre-
dītbiedrību naudu cēluši mājas lielā mērā uz,parāda,
tad procents noslīdējis uz 511k%. Kurš no provinces
namīpašniekiem var dabūt 67% no tās zelta vērtības,
kas viņa ieguldīta un kurš no Rīgas namīpašniekiem
var dabūt 52 %, kas viņā ieguldīti? Tā tad namu
vērtība slīdējusi uz leju un katrs nekustamas mantas
īpašnieks zaudējis caurmērā pusi no namā ieguldītās
zelta vērtības, nevis pelnījis. Sacīs, ka ar laiku vēr-
tība pieaugs un tad viņa būs. Bet mums, ja mēs ru-
nājam par kādu preci un nams ari ir prece, jāņem šīs
dienas vērtība, par kādu var pirkt. Nekustamas
mantas īpašnieki zaudējuši un daudz zaudējuši. Ja
ir zaudējuši tie, kas uz namiem aizdevuši naudu, tad
tā nav namsaimnieku vaina, bet ir postošā pasaules
kara vaina. Tā tad ari tas arguments atkrīt. Pie-
liekot šos divus kritērijus — politisko un ekono-
misko — viņi krasi šķiras. Tāpēc no šī katedra iz-
teiktas bieži diarcetrali pretējas domas. Tomēr pa-
reizs būs tas viedoklis, kurš noteikti izsakās, ka saim-
nieciski valsts var attīstīties tikai tur, kur ir perso-
nības un uzņēmības brīvība, kur valsts nejaucas pār-
mērīgi lielā mērā valsts saimnieciskās dzīves atse-
višķu uzņēmumu veidošanā. Pie budžeta bija ari
tāds viedoklis, kurš neizsacīja absolūti neko. Ne
par, ne pret, bet pasaka tā: „mēs balsosim pret bu-
džetu tāpēc, ka mēs neuzticamies valdībai". Šis
viedoklis ir krasi politisks un tas nav vedams sakarā
ar Latvijas uzplaukšanu, atzelšanu, izveidošanu.
Miera, kārtības un ražošanas apvienība, atrazdama,
ka šis budžets nav tāds, kādam viņam vajadzētu būt,
ka viņš ir lielā mērā iespaidots po tiem, kuri balsos
pret budžetu — tomēr balsos par budžetu,, izņemot
atsevišķus posteņus, lai valsts saimnieciskā dzīve ne-
tiktu traucēta, lai vismaz mums nevarētu pārmest, ka
mēs esam gribējuši ievest traucējumu. Nekas neie-
nes saimnieciskā dzīvē tik lielu traucējumu, kā poli-
tika, dažādie politiskie centieni, virzieni, grupēšanās,
kad viņi savā starpā plešas, valdības ceļ, valdības
gāž. Katra šāda celšana un gāšana sit smagas brū-
ces Latvijas miesā, traucē viņas uzplaukšanu. Ār-
zemnieki ari tā skatās uz mums, ka tās valdību cel-
šanas un gāšanas kavē mūsu saimniecisko atjauno-
šanu — viņi netic mūsu saimniecībai un ārējo aizņē-
mumu dabūt ir ļoti grūti. Līdz ko mēs nāksim pie
slēdziena un domas: visu par Latviju, kopotiem spē-
kiem par Latvijas labklājību, tad mēs nostāsimies
uz tautsaimnieciska viedokļa, ka katras rūpniecības
attīstībā ir vajadzīgi trīs faktori: daba, kura paldies
Dievam mums ir vēlīga — mums ir jūra, kur ir ne-
samērojamas bagātības. Mums vēl ir vajadzīgs ka-
pitāls un darbs. Darba spēks mums netrūkst un ja
viņš kādā vietā trūkst, tad tā ir mākslīga darba
speķa trūkuma radīšana. Bet kapitāls mums trūkst
un tie, kuri domā,ka, izpostot esošo kapitālu, mēs va-
rēsim mūsu Latviju atjaunot, varēsim viņupadarīt par
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saimnieciski stipru, maldās. Sociālā likumdošana at-
tiecas uz darba faktoru. Ja mēs paskatāmies, kā pa-
kāpeniski nostādīti šie faktori viens uz otra, tad
pirmā vietā jāliek daba, no kuras mēs nevaram aiziet.
Tas pamats, uz kura mēs stāvam, ir Latvijas terito-
rija, kura ir mūsu. Otrs faktors, kas vajadzīgs, ir
kapitāls, jo bez kapitāla mēs nevaram dot darbu kaut
nelielam daudzumam cilvēku. Mums vajadzīgs ari
šis otrais faktors. Tad liksim ēkai jumtu — trešo
faktoru — darbu. Bet mūsu ēka sabruks, ja mēs ka-
pitāla stāvu celsim nedrošu, vieglu, un jumtu — so-
ciālo likumdošanu saskrūvēsim tik smagu, ka viņu
kapitāla stāvs nevarēs nest. Tad, protams, mūsu ēka
sabruks. Uz sabrukumu ved visi tie, kas vājai un
jaunai Latvijai uzstāda šinī ziņā nesamērīgas prasī-
bas. Sociāldemokrātu interesēs ari tas nav. Es
Bastjāņa kungam pilnīgi piekrītu, ka sociālisms nevar
nākt tādā valstī, kura ir ekonomiski vāja. Mūsu
valstī sociāldemokrāti tomēr piemēro sociālo likum-
došanu, kas ir pārmērīgi smaga. Ar to tiek grauta
tā ēka un templis, ko gribam celt. Viņi padara to
par gruvešu čupu. Kur nav kapitālistiskā attīstība,
kā tur varēs nākt tas. uz ko aicina lapiņās, kur rak-
stīts: „visu zemju proletārieši savienojaties, nost ar
Ulmaņa valdību un lai dzīvo sociālisms!" Ja mūsu
sociāldemokrāti pieturēsies pie tādas politikas, pie
kādas viņi pieturas tagad, tad viņi strādās paši pre-
tim tai mācībai, kuru viņi pauž un mānīs tos, kuriem
viņi saka: .,bez cīņas nav uzvaras."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam. Deputāta Dubina nav zālē. Vārds depu-
tātam Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski).
(Runas atreferējums nav iesūtīts.).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam. Nav zālē. Vārds deputātam Dišleram.

K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku
frakcija) : Augsti godātie tautas vietnieki! Mans no-
lūks nav patreiz turēt kādu budžeta runu, tikai ne-
varu klusu ciešot paiet garām vienai vietai deputāta
Hana kunga runā, proti, tai vietai, kur viņš taisīja
dažus slēdzienus par mūsu universitāti. Deputāts
Hana kungs izteicās, ka iestāšanās mūsu universitātē
esot apgrūtināta ar ļoti grūtu, ļoti komplicētu eksā-
menu latviešu valodā. Sevišķi eksāmens latviešu
gramatikā esot ļoti grūts, tā kā cittautībnieki to ne-
varot izturēt un tāpēc esot spiesti iegūt sev augstāko
izglītību ārzemju universitātēs. Tas esot ļoti nevē-
lami ari no tautsaimnieciskā viedokļa. Deputāts
Hana kungs ari pateica motivu, kāpēc tāds eksāmens
ievests. Viņš atrod, ka universitāte esot ievedusi šo
eksāmenu ar nolūku novērst konkurenci, lai tie cit-
tautībnieki, kas beigtu mūsu universitāti un iegūtu
zināmas profesionālas tiesības, kā ārsti, advokāti u.
t t nekonkurētu latviešiem. Tāds slēdziens man
kategoriski jānoraida. Kā universitātes mācības
spēks, kurš vairākus gadus pats esmu piedalījies
latviešu valodas eksāmenu komisijās tautsaimniecī-
bas un tiesību zinātņu fakultātē, varu noteikti apgal-
vot, ka ne viens, ne otrs no Hana kuņģa slēdzieniem
nav pareizs. Vispirmāmkārtām .kas- attiecasuz latvie-
šu valodas eksāmena grūtumu, man jāsaka, ka latvie-
šu valodas eksāmens ir ļoti viegls. Galvenā sastāvda-
ļa viņair vieglsdomu raksts latviešuvalodā uz tā sau-
camo brīvo tematu. Vai temati ir grūti un vai pra-
sības ir lielas, kuras uzstāda eksaminandiem, par to
jūs, kungi, katrs varat pārliecināties, jo visi šie darbi
ir uzglabāti universitātes kanclejā un pieejami pār-
baudīšanai. Tur jūs varat redzēt to jaunekļu dar-
bus,, kuri eksāmenus izturējuši, kā ari tos darbus,
kuri nav izturējuši eksāmenus, un starp tiem,
kuri nav izturējuši, ir ne tikai cittautieši, bet ari
latvieši. Tas laikam izskaidrojams ar to, ka latviešu

valodas pasniegšana mūsu skolās ir vāji nostādīta.
Tad, kas attiecas uz eksāmeniem gramatikā, man jā-
saka, ka es tautsaimniecības un tiesību zinību fakul-
tātē nezinu nevienu gadījumu, kur kāds būtu izkritis
cauri grmatikā. Bet ja jauneklis, kurš grib iestāties
universitātē, nelielu rakstu darbu uzrakstījis ļoti kļū-
dainā valodā, ar ļoti naivu un trūcīgu saturu, tadta
ir ļoti skaidra liecība, ka šis jauneklis nav spējīgs
sekot tāmi zinībām:, kuras universitātē tiek pa-
sniegtas. Tālāk, kas attiecas uz konkurenci, tad
tās apgalvojums, kuru šeit izteica Hana kungs, ka i
latviešu valodas eksāmens ievests konkurences no-
vēršanai, ir uz viskategoriskāko jānoraida. Univer-
sitātes kanclejā ir visi dati pieejami par tiem, kas
beiguši universitāti un ieguvuši diplomu un tiesības.
Šo beigušo skaits ir vislielāks mediciniskā fakultā-
tē, tie ir ārsti, kas ieguvuši prakses tiesības Latvi-
jā. Starp tiem ir tādi, kuri iestājušies Latvijas uni-
versitātē, to sākuši un beiguši, bet pa lielākai daļai
tādi, kas ieguvuši ārsta tiesības caur mūsu univer-
sitāti, kuri savu izglītību iesākuši ārzemju augst-
skolās un nobeiguši to Latvijā, vai ari tādi, kuri ie-
guvuši ārstu tiesības ārzemju universitātēs un tad
šeit ar dažiem papildu eksāmeniem ieguvuši tiesības
praktizēt Latvijā. Tādu ir 2—300, kas ieguvuši ārstu
tiesības Latvijā, un starp tiem taisni liela daļa ir cit-
tautieši.— krievi, žīdi, vācieši. Es nu gribētu, lai nu
kāds nāktu un teiktu, ka tiem būtu likti šķēršļi ceļā
pie tiesību iegūšanas mūsu Latvijas universitātē.
Ja nu tiešām būtu bijuši kādi motivi, likt šķēršļus
un nepielaist konkurenci, tad to visvieglāk! būtu
šeit izdarīt, uzstādot kādus apgrūtinošus noteiku-
mus tiem, kas nāk no ārzemju universitātēm un grib
šeit iegūt profesionālas tiesības. Bet jūs redzat, ka
nekas tamlīdzīgs netiek darīts. Jūs redzat ļoti daudz
žīdu, vāciešu, krievu, kas ieguvuši tiesību šeitprakti-
zēt un tā tad var brīvi konkurēt ar latviešiem. Tā-
pat es varu teikt jums par tautsaimniecības un tiesī-
bu zinātņu fakultāti to pašu.kaut gan tur augstskolu
beigušo skaits ir mazāks. Starp šiem beigušiem lie-
lākā daļa ir tādu, kas lielāko daļu vai visu mācības
laiku te pavadījuši. Bet ir ari tādi, kas ārzemēs
universitātes beiguši un ieguvuši caur mūsu fakultā-
ti tiesības praktizēt Latvijā. Ja Jūs apgalvojat, ka
kādam cittautietim likti šķēršļi ceļā, tad lai nāk tie,
kuri augstskolu beiguši un pasaka, ka viņiem ir likti
šķēršļi ceļā pie augstskolas nobeigšanas. Starp
šiem nobeigušiem ir tāpat diezgan daudz citautiešu,
un ja nu būta gribēts vai būtu mazākais mēģinājums
likt šķēršļus, tad tak laikam būtu iespējams konsta-
tēt kādu konkrētu faktu. Tomēr jūs redzat, ka ne
mazākais mēģinājums nav noticis, un tāpēc Jūsu ap-
galvojumi ir pilnīgi nepamatoti. Jūs varēta jautāt,
kāpēc tāds eksāmens ir ievests, vai vispāri tāds
eksāmens ir vajadzīgs. Lieta ir tāda, ka visus, kas
nāk uz universitāti, mās uzņemt nevaram. Apstākļi
ir tādi, ka mums nav pietiekoši telpu, nav pietiekoši
īrācības līdzekļu un mācības spēku, un tāpēc nav
iespējams visus uzņemt, kuri nāk un vēlētos iestā-
ties universitātē. Vienu daļu mēs varam uzņemt un
viena daļa jānoraida. Tādos apstākļos ir parasts
viscaur! pasaulē, ka notiek zināms pārbaudījums, un
ari pie mums pārbaudījums latviešu valodā nav vie-
mēram, matemātikā ir pārbaudījums priekš inženier-
derības motiviem, ievedusi dažus pārbaudījumus, pie-
mēram matemātikā ir pārbaudījums priekš inženier-
zinātņu un dabas zinātņu fakultātē, vai latiņu valodas
pārbaudījums priekš filoloģijas fakultātes. Vārdu
sakot, pārbaudījumi, skatoties pēc fakultātēm, ir da-
žādi. Latviešu valoda ir viens no pārbaudīšanas
priekšmetiem, un tas eksāmens ir jānoliek katram.
To nevarēs noliegt neviens no jums, ka valoda ir
pirmais elementārais līdzeklis zinību iegūšanai. Pro-
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tams, ka nav iespējams kārtīgi studēt, neprotot to
valodu,_kura tiek lekcijas lasītas. Tas, kas nevar se-
kot izvelētas fakultates_ speciāliem priekšmetiem, tas
nevar ari nopietni domāt par studijām. Tāpēc nostā-'
ties vispāri uz tāda viedokļa, ka nav vajadzīgas la-
tviešu valodas zināšanas, tas ir diezgan savāds un
diezgan nesaprotams viedoklis. Varētu varbūt aripie-
minēt par tiem' īstajiem iemesliem, kāpēc vācu tau-
tības jaunekļi varbūt tiešām lielā skaitā aiziet uz
Vācijas universitātēm meklēt augstāko izglītību un
kapec viņi nemīl piespiesties iemācīties latviešu va-
lodu tik daudz, lai izturētu to vieglo iestāšanās eksā-
menu. Bet es domāju, tas novestu mūs par tālu un
tas nav mans uzdevums. Es tikai gribēju atspēkot
tos uzbrukumus, kas te tika vērsti pret mūsu univer-
sitāti, un es vēlreiz uz visnoteiktāko apgalvoju, ka
latviešu valodas eksāmens nav bijis un nebūs par
šķērsli pie iestāšanās Latvijas universitātē ne priekš
viena jaunekļa, lai tas būtu kādas tautības būdams.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu var
dabūt deputāts Dubins, saskaņā ar kārtības ruļļa 43.
pantu. DeputataDubina zālē nav. Tālāk nav bijis
zāle deputāts Mīlbergs. Vārds deputātam Mīlber-
gam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija). Godājamie deputātu kungi! Vispirms man
nāksies budžeta debatēs pakavēties pie viena no
priekšrunātājiem, Kallistratova kunga. Runājot par
zemkopības ministrijas budžetu, runājot par to, ka
nepareizi sadalītas dažas sumas, Kallistratovs se-
višķi uzbruka līdzšinējai koalīcijai ar to, itkā šī koa-
līcija būtu nostādījusi latviešus-baltlešus privileģētā
stāvoklī, bet nobīdījusi ēnā latgaliešus; josevišķi ne-
ciešamos apstākļos atstājusi mūsu valsts krievu tau-
tības iedzīvotājus. Tas nu nemaz nesaskan ar īste-
nību. Kallistratova kungs ne vienreiz vien jau pie-
rādījis, ka viņš nespēj būt objektīvs, kur iet runa par
to pabalstu un palīdzības piešķiršanu, kas nāk da-
žādiem resoriem, arganizacijām un iestādēm no
valsts puses. Starp citu viņš jaupārspīlē, ka Latvi-
jā esot 12% krievu tautības iedīvotāju. Viņš nevar

aptaujāties pie mūsu godājamā statistiskās pārvaldes
priekšnieka Skujenieka kunga un var dabūt pavisam
citādus datus, Tālāk, ja runā par zemkopības kre-
ditiem, par palīdzību, par zemes piešķiršanu krievu
tautības iedzīvotājiem, tad nav jāaizmirst, ka krie-
vu tautības iedzīvotāji Latgalē gan dzīvo pilsētās,
tāpat ari visā Latvijā, sevišķi daudz ari Rīgāļ bet
uz laukiem, kā zemkopju, krievu ir tikai ļoti niecīgs
procents. Apbraukājot Latgali, esmu nācis pie pār-
liecības, ka krievu tautības iedzīvotāji zemkopji sa-
stopami tikai Naujienas pagastā (bij. Maļinovkas),
Tolkovas, Užvaldes un Posinas pagastos. Citur uz
laukiem krievu iedzīvotājujr pavisam maz. _ Krievu
iedzīvotāji nebūt nav nostādīti pabērnu lomā, nebūt
baltiešiem un citiem valsts pīrāgs tik lielā mērā ne-
tiek piešķirts, lai krieviem tiktu atrauts. Neaiz-
mirstat, Kallistratova kungs, ka pie budžeta sastādī-
šanas katram ierādītas pilnīgi vienlīdzīgas tiesības,
ari mazākuma tautībām. Kas attiecas uz zemes pie-
šķiršanu, tad nevajaga aizmirst, ka zemi nav dabū-
jusi liela daļa ari latviešu tautības pilsoņi, pat tādi,
kuri tiešām ir bezzemnieki un grib zemi apstrādāt.
Es jums varētu minēt vārdā desmitām muižas, kā
Vidzemē, tā Kurzemē. Nesen man bija gadījums pa-
būt Skangalu muižā, kur no 23 bezzemniekiem mui-
žas kalpiem zemi dabūjuši tikai 16, bet 7 palikuši
bezzemnieku kārtā. Nesen biju ari jūsu daudzinātā
Latgalē un tur redzēju Bolvu muižā, ka palikuši no
bijušiem muižas kalpiem, zemju nomniekiem, pāri
par 30 bezzemnieku, kurus nevar acumirklī apmie-
rināt ar zemi. No šiem bezzemniekiem nav neviens

krievu tautības iedzīvotājs, visi tie ir latvieši. Tā tad
šeit nevar būt runa, ka krieviem zemi nepiešķir, bet
latviešiem to piešķir. Zemes trūkums tagadējos ap-
stākļos ir vispār sajūtams un daudz ir tādu bijušo
muižas kalpu, lauku kalpu, pusgraudnieku, kuri lab-
prāt zemi vēlētos apstrādāt, bet tādas nav. Tāpēc
var teikt Kallistratova kungam, ka, paplašinot ze-
mes fondu ar nekultivētām zemēm, pārņemot valsts
zemes fondā un izdalot jaunsaimniecībās tās mui-
žas, kuras neatmaksājas apsaimniekot no valsts, ka
rodoties šādā ceļā liekai zemei, ko izdalīt bezzem-
niekiem, — bez šaubām, šī zeme tiks sadalīta vi-
sām tautībām, visiem Latvijas lojāliem pilsoņiem,
kuri grib un spēj šo zemi apstrādāt Tīša kurināša-
na pret valdošo nāciju ir nosodāma — tai nav ne-
kādu pamatu. Ari līdzšinējā koalīcijā nekad un ne-
kur nav uzsvērts, ka tā grib liegt krievu tautības ie-
dzīvotājiem to, ko citiem atļauj, vai ko citiem dod.
Sevišķi uztraukuši Kallistratova kungu iekšlietu mi-
nistra rīcība par krievu valodas noliegšanu Daugav-
pils pilsētas domē. Man liekas, mēs taču dzīvojam
Latvijā un es domāju, ari Kallistratova kungs neno-
liegs, ka Latvijā ir liels vairākums, pat nospiedošs
vairākums, (salīdzinot ar visām minoritātēm), latvie-
šu tautības iedzīvotāju. Ari minoritātēm, kas grib
būt lojāli' pilsoņi, ka ari viņām jau laiks pec 7 ga-
diem pamazām iemācīties valsts valodm tāpat ka
mēs latvieši mācījāmies toreiz, kad atradāmies krie-
vu valsts rīcībā; lai iestādēs varētu vest protokolus
valsts valodā, lai varētu visu saskaņot, lai nebūtu
liekas tulkošanas, liekas pārrakstīšanas, — tas ne-
būt nav tāds represijas solis, bet vienīgi nepiecieša-
mības un lietderības izsaukts. Lai Kallistratova
kungs neaizmirst, ka viņš tepat no šī katedra var
brīvi izrunāties savā mātes valodā un neviens vi-
ņam par to nepārmet, neviens, kā sāka, pa muti nesit
Šīs minoritatu privilēģijas, tā tad, ir daudz lielākas
nekā dažā labā citā valstī. Man prātā, ka apsprie-
žot budžeta komisijā iekšlietu ministrijas budžetu,
pie dažiem posteņiem Kallistratova kungs balsoja
tikai tāpēc pret, ka tur itin kā nebij ievērotas krie-
vu intereses. Patiesībā ap interesēm -tā lieta negro-
zījās, bet vienkārši bija iedomāta dažādu privilēģiju
panākšana uz mūsu pilsonisko' frakciju skaldīšanās
rēķina. Piemēram, kad nāca apspriešanā aizsargu
budžets, Kallistratovs bija ar mieru balsot par šo
budžetu, ja atļautu Latgales aizsargiem ievest ko-
mandas krievu valodā. Mēs varam iedomāties, ka
vienu soli tālāk un Kallistratova kungs sāks prasīt,
lai ari mūsu armijā ieved komandēšanu krievu va-
lodā. Nebrīnāties, Kallistratova kungs, es domāju,
Jūsu atmiņa nebūt nav tik tālu izgaisusi, ka Jūs ne-
atcerētos, kāpēc Jūs balsojāt pret aizsargu budže-
tu. Kas - riecas uz zemes trūkumu Latgalē, tad tas
viscaur im ļoti sāpīgi sajūtams. Ne tikai tie, kuri
nekā nav darījuši Latvijas labā, kuri, varbūt, pat
vēl centušies Latvijai kaitēt, kuri, varbūt, vēl tagad
skatās kaut kur citur, tikai ne uz Latviju, kuri vēl
gaida un cerā uz dažādu apstākļu pārgrozīšanos,
turpretī, paši Latvijas atbrīvotāji, neatkarības cīņu
dalībnieki, pat tie vēl visi nav apmierināti ar zemi.
Līvānos man nācās sastapt vairāk kā 10 bezzemnie-
kus, kuri brīvprātīgi bija gājuši armijā, kuri uz pa-
rāda no kaimiņiem bij aizņēmušies zirgus un iestā-

- jušies Latgales partizānos, lai cīnītos pret komu-
nistiem. Daudzi šos zirgus karā zaudējuši, daudzi
iekrituši parādos. Ir daudz tādu, kas ne tikai paši
gājuši, bet upurējuši ari visu savu manta cīņai par
neatkarīgu Latviju. Pat tie nav vēl apmierināti ar
zemi. Tāpēc ir lieki debatēt par kādām netaisnī-
bām. Netaisnības nav, bet gan tikai iedomas. Ja
acumirklī Kallistratova kungs piedraud balsot pret
budžetu, tad lai viņš neaizmirst, ka viņš pats taču
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šo budžetu izstrādājis, tā tad balso pats pret sevi.
Ne privilēģijas minoritātēm, bet gan līdzīgas tiesī-
bas! Šinīs dienās Kallistratova kungam bij saruna
ar kara ministri. Viņš prasīja no kara ministra, lai
atlaižot uz mājām vecticībniekus un pareizticīgos,
kuriem nupat bij Lieldienas svētki pēc vecā stila,
Kara ministrs atbildēja, ka tas nav iespējams, jo tad
jau visos svētkos būtu jāatlaiž uz mājām ari citu tau-
tību un citu reliģiju piekritēji, un iznāks, ka valsts
paliks bez armijas, Kallistratova kungs ņēma to
ļaunā un gandrīz vai apskaitās. Viss tas,ko še viņš
izlietoja kā argumentus pret tagadējo koalīciju, nav
ne uz ko pamatots, Kallistratovs aicināja ari pārē-
jos krievu tautības pilsoņus, kuri reprezentējas Sa-
eimā, nostāties uz viņa redzes stāvokļa. Tas nav
pareizi. Tāpēc es domāju, ka tie nesekos viņa pie-
mēram. (Balsis pa kreisi: „Ja nebūs pārdevušies,
tad sekos!" „Avansus jau ir saņēmuši!") Es gri-
bētu zināt, kurš no jums avansus ir saņēmis. Te
pieteicās 3—4! Kallistratova kungs, neprasāt pri-

. vileģijas cittautiešiem — līdzīgas tiesības neviens
jums neliedz.

_ Pāriesim tālāk uz tām nepareizībām un vienpu-
sībām, kuras pieminēja citi iepriekšējie runātāji, sa-
karā ar apspriežamo valsts budžetu. Piemēram,
Rudevica kungs, tāpat Bastjāņa kungs — abi sevišķi
bargi uzbruka mūsu armijai. Viņi likās atraduši, ka
armija ir tas kumoss, no kura var griezt, cik katram
iepatīkas. Armijas jautājumam jāpieiet nopietnāk,
nevis, pasakot, ka valsts finansu uzlabošanai, budžeta
sabalansēšanai, vienkārši jāņem un jānogriežno ar-
mijai paredzētām sumām, tik un tik tūkstošu, tik un
tik miljonu latu. - Iepriekšējie runātāji pakavējās pie
vairākām varbūtībām. Vispirms, protams, uzaicinā-
ja saīsināt kara klausības laiku. Ari līdzšinējais pus-
otra gada ilgais kara klausības laiks esot par daudz.
Tas esot vajadzīgs tikai kara režima iepotēšanai, jo
tik un tā Latvija nespējot un nespēšot sacensties
bruņošanās ziņā ar saviem lielākiem kaimiņiem. Ru-
devica kungs vēl izsacījās, ka — „yiens miljons šā
vai tā, tas neizšķir Latvijai būt vai nebūt". To
viegli_ pateikt, bet ja dziļāki pārdomā, tad lietā tik
vienkārša nav. Es, protams, ļoti labi pazīsta sociāl-
demokrātu viedokli. Sociāldemokrāti stāv principā
pret armiju tādā veidā un uz tādiem pamatiem1, kā
tas ievests Latvijā un citās mūsu kaimiņvalstīs.
Sociāldemokrātu runātāji vaļsirdīgi pateica, ka jāie-
ved tautas milicijas princips un kara klausības laiks
jānoteic uz 6—9 mēnešiem. Ja tas tā būšot, tad
valsts kasē palikšot ļoti daudz naudas un šo naudu
varēšot izlietot un apmierināt visas vajadzības. At-
ļaujat man pakavēties pie dažiem skaitļiem, kādus
esmu paspējis īsā laikā savākt par kara klausības
ilgumu. Ja ko darām, tad daudz maz jāmēģinapie-
skaņoties mūsu kaimiņiem. Mēs nevaram eksperi-
mentēt, nevaram palikt pilnīgi īpatnēji, atšķiroties
no mušu kaimiņu valsta iekārtas. Piemēram, apska-
tīsim — kā un cik ilgu kara klausības laiku ieveduši
mušu kaimiņi. Ņemsim tādu valsti, kura mūs vis-
vairāk apdraud, t. i. Padomju Krieviju, kura ne die-
nam, ne naktīm nerimst kopot un vākt armiju.
(Sauciens pa kreisi: ..Padomdevējs!") Jūsu pado-
mu es neprasīšu! Tagadējās Krievijas valdnieki,
kuri, nākot pie varas kliedza pret bruņošanos, pret
armiju, kuri aicināja uz mieru, brālību un cilvēcību,
tie paši ieveduši savā valstī , divus gadus ilgu kara
klausības laiku. Mums, Latvijā, ir tikai pusotra ga-
da. Padomju Krievijā pastāv divus gadus ilgs kara
klausības laiks kājniekiem, bet dažādo technisko
daļu speciālistiem ir pat trīs gadi un kara flotē —
četri gadi. Ta tad vairāk kā dubultīgi ilgs kara klau-
sības laiksļ Tādu kara dienesta ilgumu ieveduši
tie, kuri vel nesen kliedza par vispārīgo atbruņoša-

nos, par neapkarošanos. To ņemot vērā, mēs esam
spiesti piepaturētJLatvijā 18 mēnešus ilgo kara klau-
sības laiku, kamēr mūsu lielais draudošais kaimiņš
austrumos nav sevini kara klausības laiku saīsinā-
jis. Nedomājat, ka Padomju Krievijā vien kara
klausibas_ laiks pārsniedz mūsu karaklausības laiku.
Mūsu brāļu tauta — lietuvieši savā republikā ieve-
duši kara klausības laiku: kājniekiem — divus ga-
dus un speciālām' ieroču šķirām trīs gadus. Faktiski
mūsu kara klausības ilgums,, pret kuru izsacījās da-
ži runātāji, nav nemaz tik liels. Viņi aizmirsa, ka
mums faktiski pastāv tikai 15. mēnešus ilgs kara
klausības laiks, jo atlikušos trīs mēnešus, nav iespē-
jamskaravīrus paturēt armijā tā paša apcirptā bu-
džeta dēļ. Ari šogad, tāpat kā pagājušā gadā, mēs
maija mēneša beigās būsim spiesti atvaļināt lielāko
daļu karavīru no armijas priekšlaikus, kuri nav sa-
snieguši noteikto izdienas laiku. Priekšrunātāji at-
saucās ariuz Poliju. Polijā kara klausības laiks ir
ilgāks nekā Latvijā, proti, divi gadi un speciālām ie-
roču šķiram vel paildzināts par 6 mēnešiem. Igau-
ņiem kara klausības ilgums tāds pat kā pie mums —
18 mēneši, bet flotei — 19 mēneši. Visvairāk aiz-
rādīja uz Somiju. Somija ievedusi kara klausības
laiku tikai 12 mēnešus; pateicoties tam, Somijas
valsts budžets uzrāda daudz niecīgāku procentu ar-
mijai nekā pie. mums; bet neviens neieminējās par
īpatnējiem apstākļiem, kādi valda Somijā. Somijas
armija atrodas citādos apstākļos un vispār Somijas
valsts aizsardzības aparāts noorganizēts citādi. Ja
armijas budžets tur ir pret mūsu 28%, tikai 18%,
tad neaizmirstat, ka no valsts puses Somijas aizsar-
gu korpusam atvēlēti 42.000.000 Somijas marku,
mūsu naudā tas iztaisa 6.000.000 latu. Bez tam ari
pašvaldības un sabiedriskās organizācijas no savas
puses dod ne mazāk kā 30.000.000 somu marku, t. i.
apmēram 4.000.000 latu. Kur tik labi nostādīta un
noorganizēta valsts aizsardzība ārpus armijas, tur,
protams, par armijas budžeta samazināšanu par ka-
ra klausības laika saīsināšanu runāt ļoti viegli. Ja
mums reiz pienāktu tāda diena, kad ari mēs tiktu
tikpat tālu kā Somija, es būta pirmais, kurš balsota
par kara klausības laika saīsināšanu un armijas sa-
mazināšanu, jo armiju taču uzturam ne prieka dēļ,
ne tāpēc, ka mums sevišķi patiktos jaunekļus uz
ilgāku laiku ielikt kara dienestā, Tā ir tāda pat ne-
pieciešamība, kā, ja saimnieks aptaisa saviem lau-
kiem sētu, lai zvēri un kustoņi nevarēta tos nobra-
dāt Neaizmirstat, ka mūsu kaimiņu zemēs attiecībā
uz atklāto un slepeno budžetu, ir liela dažādība.
Daudzās valstīs kara resora budžetu masko, taisa
pēc iespējas mazāku, lai nebūtu tik uzkrītošs. To-
ties no citām vietām, valsts aizsardzībai upurē
daudz lielākas sumas. Padomju Krievijā, kur ievests
2—4 gadus ilgs kara klausības laiks, — jau
pirms dienesta jaunekļi spiesti iziet militā-
ru pirmmācību 19—20 gadu vecumā. Šī ie-
priekšējā iesaucamo apmācība neietilpst armijas
budžetā. Tai atvēlētas citas sumas. Iepriekšējā ap-
mācība divu_ gadu laikā prasa ļoti ievērojamus lī-
dzekļus. Mācības notiek ārpus karaspēka daļām
mācību punktos un skolās, pie tam Padomju Krievi-
jas skolas kara zinību lektoriem maksā īpašu atal-
gojumu; maksā ārpus darba stundām; izmaksā pat
zināmas prēmijas. Tur tas negulstas uz armijas bu-
džetu tapec, ka šīs sumas dažādos apslēptos veidos
ieskaitītas citur. Bez kārtējas sarkanās armijas, kura
mus var apdraudēt, pastāv teritoriālās divīzijas, se-
višķi robežu apgabalos. Tepat, mūsu kaimiņos: VI-
tebskas, Pleskavas, Novgorodas guberņās nodibi-
nātas teritoriālas divizijas, kuru budžeti pa daļai sa-
stādās no iekšlietu resora sumām un tikai maza daļa
tiek upurēta no kara komisariāta. (R. Bīlmanis no vie-
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tas: „Irbulīts palicis mājās!" A. Veckalns no vietas
„_Mums ir obstrukcija _no sirds!") Kas attiecas uz ci-
tam valstīm, ka piemēram, Somiju, neaizmirstat, tur
valsts budžets_ apsardzības resoram tāpēc tik mazs,
ka palicis ārkārtīgi liels mantojums no bijušās Krie-
vijas. No mums visi tikai ņēmuši un veduši projām,
sakot ar vācu 8. armiju, beidzot ar Bermondta un
sarkano armiju, kura vēl aizvāca to, kas nebija pa-
ņemts, Somija ieguva no Krievijas neaizskartas vi-
sas daudzas kazarmes, kara spēka novietošanas vie-
tas, kara mācības iestādes. Ja mums palika kāda
daļa kazarmu, tad tas bija ļoti nolaistā stāvoklī, iz-
demolētam durvīm, logiem, izlauztām krāsnīm, tā kā
visu vajadzēja atjaunot. Daudzās vietās mūsu valstī
tādu kazarmu nemaz nebij; tās vajadzēja celt. Bez
tam Somija ieguva vairāk kā pusotra miljona šau-
teņu; Somijas rīcība palika vairāk simtu lielgabalu,
vairāk tūkstošu ložmetēju; palika no Krievijas ve-
sela kara flotile^ vairāki traleri; 5—6 iznīcinātāji.
Mums nebij neka. Mums viss tas jārada,kas viņiem
jau ir. Uzliekat uz zemes divus jaunsaimniekus, vie-
nu, kuram ir inventārs, otru — kuram nav. Ja kāds
mēģinās saimniekot bez zirga, bez inventāra, tad ilgi
mocīsies uņ tik viegli netiks uz ceļa, kā tas, kuram
bagātīgs inventārs. Mums loti lielas sumas, kā jūs
paši labi zināt, aiziet tieši dažādiem izbūves darbiem,
sevišķi robežas apgabalos, pret tagadējo Krieviju, kur
nepieciešami jātur karaspēka daļas. Latgalē nebija
nevienas telpas, kur karaspēku novietot, — tas iz-
sauca ārkārtīgi lielas grūtības. Vairākus gadus ka-
ravīri, — zemnieki un strādnieki, kurus iesauca ar-
mija, bij spiesti dzīvot neiespējamos dzīvokļos, pus-
sakritušas budeles, kādā uz ātru roku saslietā ba-
raka. Telpas bija nepieciešamas un kara resors stā-
jaspie kazarmu celšanas. Līdz šim jau pabeigta
lielāka kazarmu ēka_ Alūksnē, tāpat Rēzeknē, pare-
dets celt Vecgulbenē. Daudzas ēkas celtas Krust-
pilī; daudzi remonti izvesti Daugavpilī. Cietoksnis
atradās tāda stāvoklī, ka nebija iespējams karaspē-
ku novietot. Kazarmes ir uzceltas ari Cēsīs, un vēl
paredzētas daudzas līdzīgas būves, kuras prasa lie-
las naudas sumas. Šī nauda neaiziet veltīgi, jo ēkas
pastāv ilgi; pastāvēs gadiem un vēlāk valstij par
tam nebūs līdzekļi jāizdod. Tad, protams, armijas
budžets pats par sevi sašaurinasies. Tālāk, mūsu
armija daudzjīdzekļuaiziet, apgādājot ieročus. Daudz
valūtas aizplūst uz ārzemēm. Mūsu kaimiņu zemes
pratušas lietu nostādīt citādāki. Ņemot vērā ap-
stākļus, viņas stājušās pie savas kara rūpniecības
attīstīšanas. Mums viss jāiepērk ārzemēs par dārgu
naudu. Ja to nedarīsim, tad mums pietrūks rezerves
krājumu un tad kāda niecīga ienaidnieku banda varēs
mūs paņemt kailām rokām. Tāpēc esam spiesti upu-
rēt lielus naudas līdzekļus. Ir jāiegādājaskara flotile
krastu aizsardzībai. Neaizmirstat, ka Igaunija ie-
guva. .. (Starpsaucieni pa kreisi). Nu, kad jumspa-
šiem ķersies pie rīkles, diezin ko tad jūs darīsat;
komunisti ari jūs nežēlos! Igaunija ar rietumsabie-
droto palīdzību, dabūja no Padomju' Krievijas vese-
lus 4 prāvus kara kuģus. Viņai pagaidām nav va-
jadzīgskrasta aizsardzībai, kontrabandas apkaroša-
nai vēl ko jaunu iegādāties. Viņai paliek līdzekļi
pāri. Mums vienreiz tās sāpes jāpārcieš. Tāpat So-
mija, kā jau teicu, dabūja vairāk kā 10 lielākus un
mazākus kara kuģus no bijušās Krievijas. Gluži da-
bīgi, ka tādā kārtā tur nav tik daudz līdzekļu jāupurē.
Mums viss jāiegādājasno jauna,bet tur tikai jāuztur
kārtībā. Runājot par apmācību armijā un noklauso-
ties pretrunas, man šķiet, ka liela daļa no mūsu po-
litiskiem pretiniekiem nav pavisam armijā bijuši, jo
viņi vienā otrā gadījumā spriež pārāk „gudri". Vec-
kalns starp citu izteicās, ka armijā apmācībai pietik-

tu ar 6 mēnešiem, un ka pusotra gada ilgs laiks vaja-
dzīgs tikai kara režima iepotēšanai. Lai jūs sapra-
stu, kas jāzin karavīram, iestājoties armijā, tad vai
nu jums pašiem drusku jāpadien armijā, vai vismaz
jāklausās, ko teikšu. Ar katru gadu kara zinātne iet
plašumā un mēs esam spiesti turēties līdz. Ja to ne-
darīsim, visi mūsu ieguvumi aizies bojā. Man še sa-
vākti dati par to,kas jāiziet 18 mēnešus ilgā dienesta
laikā, lai kļūtu par pilnīgu valsts aizsardzības dar-
binieku. Ierindas apmācībā vajadzīga: 1) savru-
pēja apmācība, 2) apmācība grupas sastāvā, 3) ap-
mācība vada sastāvā un 4) apmācība rotas sastāvā.
Jau šīs apmācības vien prasa gandrīz 3 mēnešus lai-
ka. Tad nāk vēl: 1) lauku reglaments, 2) taktiskā
apmācība laukā, 3) šautenes apmācība un šautenes
reglaments, 4) fortifikācija un maskošanās, 5) iek-
šējā iekārta, 6) garnizona dienests, 7) topogrāfija,
8)- ieroči. Lai visu to_iemācītos, vajadzīgs laiks, jo
tagadējam karavīram jāpārzin ne tikai šautenes, bet
ari rokas granātas, patšautenes, vieglie ložmetēji,

. smagie ložmetēji, minu metēji, kājnieku lielgabali.
Daudzi no šiem ieročiem ir tādi, kas pasaules kara
laikā nemaz__nebij lietošanā un kas ari atbrīvoša-
nas ciņu laikā vēl nebij pazīstami. Ja Bastjāņa kungs
atsaucas uz to, ka mēs gandrīz vai kailām rokām esot
satriekusi daudzkārt lielākus pretiniekus un iztīrījuši
Latviju, tad nedrīkstam aizmirst, ka toreizējie mūsu
pretinieki nebija nopietna armija. Tās bija dažādas
galīgi dezorganizētas bandas, kurām vienā otrā ga-
dījumā pietika ar dažiem šāvieniem, lai bēgtu. Bez
tiešiem kara ieročiem vajadzīgi vēl dažādi palīga lī-
dzekļi

^
ar kuriem katrs kareivis tiek iepazīstināts.

Pirmkārt, apmācība signalizācijā ar fladziņām un
heliografu; telefons, telegrāfs, radiotelefons un ra-
diotelegrafs, velosipēdi, motocikls. Tad vēl armijā
ievesti ari vispārizglītojošie priekšmeti: Latvijas vē-
sture, Latvijas ģeogrāfija

^
un vispārējs jēdziens par

valsts uzbūvi. Te nu mēs saprotamies ar Bastjāņa
kungu, ka nelīdz apbruņošanās no galvas līdz kā-
jām, bet ka jāgatavo armija, lai tai būtu ari stiprs
gars. Kara laikā daudzi palikuši bez apmācības. Ar-
mija ir ļoti liels analfabētu procents, kuriem jāmāca
rakstīt un lasīt; bet cittautiešiem, kuri ienāk armijā,
bez tam' vel jāmāca valsts valoda. Vajadzīga ari fi-
ziska audzināšana; vajadzīgs, lai kājnieki sekmīgi
izieta šaušanas apmācību. Nepieciešamas vismaz
divas vasaras, un ari tad vēl jaunekļi nav pienācīgi «
sagatavotikara dienestam. Pusotra gada kara klau-
sības laika vel daudzmaz iespējams izdarīt šauša-
nas apmācības laukā. Bet ja saīsinātu kara dienestu
līdz 12 mēnešiem, tadbutu jāizved ari citāda iesauk-
šanaskartība. Somija pastāv iesaukums 3 reizes ga-
da, t i., ik pa_ 4 mēnešiem. Iesaucot 2 reiz gadā,
viena daļa varēs iziet lauku apmācību, bet otra daļa
— ne. Ko tad līdzēs armija, ja viņa būs cīņas nespē-
jīga. Daži runātāji atsaucas ari uz to, ka grūti bū-
šotatturēties mazai valstij pret lielo valstu pārspēku;
tik un ta Krievija un citas naidīgās valstis

Priekšsēdētaja biedrs J.Rancans (zvana): At-
vainojat, deputāta kungs. Ievērojot to, ka notecējis
parastais laiks un ka nav paredzams drīzā laikā vis-
pārējas debates pabeigt, prezidijs liek priekšā šo sēdi
slēgt Iebildumu nav? (Balsis no vietām: „Ir gan,
lūdzam balsot!"). _ Es lieku uz balsošanu prezidija
priekšlikumu šo sēdi slēgt (E._ Radziņš no vietas:
„Tik pārliecinošu runu nevar pārtraukt!" G. Mīl-
bergs no vieitas: „Jus derētu apmācīt armijā!")
Ludzu tos deputātus,kas ir par sēdes slēgšanu, pacel-
ties. Tagad_ lūdzu pacelties tos deputātus, kas ir
pret sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas
atturas no balsošanas. (H. Ķaupiņš no vietas: Re-
dzēsim, cik ir cilvēku,kas grib strādāt!") Par sēdes
slēgšanu izteikušies 46 deputāti, pret to — 49, attu-
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rājies 1. Sēde netiek pārtraukta, Lūdzu deputātu
turpināt savu runu. (A. Bļodnieks no vietas: „Lai
dzīvo kreisā koalīcija!" Saucieni centrā: ..Koalīcija
jūk!").

G. Mīlbergs (turpina): Mēs vērojam katru ga-
du pie iesaukšanas armijā, ka mūsu iedzīvotāju
skaits un ari kara dienestam derīgo pilsoņu skaits
pamazām pieaug. Piemēram 1920. gadā kara die-
nestam derīgo jaunekļu skaits bijis 15.000, — 1921.
gadā tas pieaudzis par 3000, 1922. gadā tas bijis
20.500 un 1923. gadā jau—20.521. Tikai 1924. gadā ie-
saucamo skaits gājis mazuma, t i. atkrities uz 19.717.
Pie tagadējā kara dienesta laika mēs nespējam ie-
saukt visus pilsoņus armijā, nespējam visus ieroču
spējīgos sagatavot valsts aizsardzībai, bet ja saīsi-
nās kara klausības laiku, šī iespējamība būs vēl grū-
tāka, vēl mazāk realizējama. Apmācības laiks būs
par īsu, ja tagadējo 18 mēnešu laiku vēl samazinātu.
Tad ne tikai speciālo ieroču šķiru kareivji nevarēs
iziet visu apmācību, bet ari kājnieku apmācība stiprā
mērā cietīs. Pēc kara resora oficiāliem datiem ta-
gadējais kara klausības laiks — 18 mēneši sadalās
sekošos posmos. Vispirms jaunkareivju apmācība,
kas ilgst 3 mēnešus. Pēc apmācības viņi iegūst tie-
sību skaitīties jaukā pilntiesīgi kareivji. Tad — va-
saras apmācība nometnēs, šaušanas un taktikas ap-
mācība lauku un sardžu dienestam, vasaras apmācī-
bas papildināšana un sardžu dienests; Lai ari nā-
kotnē nepietrūktu jaunkareivju apmācītāju, jāgatavo
spējīgākie kareivji jaunkareivju apmācīšanai; tāpat
jāgatavo sargu dienestam. Jāgādā, lai otrā vasarā
otrreiz izvestu šaušanas apmācību nometnē un tak-
tikas apmācību. Ja aktivo kara klausības laiku sa-
īsinātu par 6 mēnešiem, t. i., ja viņš paliktu tikai 12
mēnešus, tad pie jaunkareivju apmācīšanas nemaz
nebūs iespējams pievilkt vecos kareivjus. Radies
robs būs jāpildaar virsdienestniekiem; bet jums vi-
siem zināms, ka virsdienestnieki izmaksā valstij diez-
gan dārgi, jo virsdienesta apakšvirsnieks algas ziņā
pielīdzināts apmēram jaunākam: virsniekam, tā kā
armiju gan mēs samazināsim, bet faktiski valsts iz-
devumi nemazināsies. Tas viss apakšvirsnieku sa-
stāvs būs jāņem virsdienestā, tad būs jādibina se-
višķas apakšvirsnieku skolas, kuras valstij prasīs,
varbūt, vēl lielākus līdzekļus nekā tagad, sagatavo-
jot instruktorus pie pulkiem. No armijas daudz ko
prasa, bet prasības ne katrreiz ir pamatotas. Pie-
mēram, 1921. gadā bija gadījums, kad, kara resors
bija spiests sniegt palīdzību satiksmes resoram.
Proti, pie kādas stacijas bij aizdegusies malka, Iz-
sūtīja karaspēka nodaļu malkas dzēšanai. Pēc tam,
kad karaspēka daļa bija ugunsgrēku nodzēsusi, tad no
viņas pašas pieprasīja pārvešanas samaksu. Tāpat,
atceraties, pirms kādiem 3 gadiem,kad Rīgas jūras
līcī bija iestrēguši vairāki kuģi,' kara resors bija
spiests izsūtīt vairākas lidmašīnas, lai kuģu ļaudis
neaizietu bojā, lai viņiem pievestu pārtiku. Šīs lid-
mašīnas bija pēc tam spiestas nolaisties Ventspilī, jo
bij dabūjušas dažus bojājumus, tās vajadzēja pār-
vest atpakaļ uz Rīgu pa dzelzceļu. Bet satiksmes
resors uzlika kara resoram lielu samaksu, lai gan
faktiski to nācās maksāt finansu ministrijai. Tāpat
bijuši vairāki gadījumi, kad karavīrus izsauc degošu
mežu dzēšanai, tāpatplūdu un lielu ledus sastrēgumu
laikā, lai glābtu līdzcilvēku mantu, spridzinātu ledu
un mazinātu briesmas. Bet galu galā izdevumi jānes
vienas pašam kara resoram. Nevienā citā valstī
jūs neatradīsat līdzīgu sadalījumu. Lūk, tāpēc mums
iznāk budžetā tik milzīga suma, veseli 28%, kas
izliekas briesmīgi daudz, salīdzinot ar mūsu kaimi-
ņiem, no kuriem, piemēram, Somijas kara budžets
pārsniedz mazliet 18%. Tikai tad, ja atmestu nost

tos izdevumus, kuri faktiski nemaz nav saistīti ar
kara resoru, tad tas negatīvais iespaids nebūs tik
liels, kā te daži priekšrunātāji aizrādīja. Ja ievestu
viengadīgu dienesta laiku un rekrūši tiktu iesaukti
divreiz gadā.pavasarīun rudenī, tad no šīs iesauk-
šanas lielā mērā atkarātos karavīru apmācība. Vie-
na daļa karavīru, kurus iesauktu rudenī, dabūtu mi-
litāro apmācību tikai kazarmes, un nebūtu pietiekoši
apmācīti. Valstij gribot negribot vajadzētu viņus
biežāki iesaukt tā dēvētā pēcapmācībā, kas ne ma-
zāk prasītu līdzekļus no valsts. Turpretim otra daļa,
ko iesauktu pavasari, tie gan izietu praktiķa lauku
apmācību, bet teorētiskas zināšanas netiktu pietie-
koši izņemtas un tādā kārtā mēs neko neiegūtu
valsts apsardzībai. Armiju ļoti apgrūtina ari dau-
dzas sardzes, kuras tiek prasītas no kara resora.
Piemēram, jūs visi zināt, ka ari mūs apsargā kareivji,
un šeit katru dienu tiek nolikta vesela sardze. Ka-
reivji, kuri nozīmēti sardzēs, nevar tikt apmācīti
militāras zināšanas, tās dienas iet zudumā. Kareiv-
jiem jāapsargā arsenāls, jāapsargā daudzās un dažā-
das vietās valsts manta; katru dienu jānorīko gar-
nizona sardzes

^
Ja vismaz pa daļai atņemtu, ko

kara resoram nākas uzupurēties citu resoru labā, tad
bez šaubām,varētu samazinātarmijas budžetu. Jamēs
apkarojam tikai armiju, tad tas ir nepareizi; jāmeklē
dziļāki cēloņi, kāpēc armijas budžets tik liels. Mū-
su armijā ir prāvs procents (ap 20%) latgaliešu un
krievu, kuru fiziskās un garīgās attīstības līmenis
ievērojami zemāks nekā baltiešiem. (Sauciens no
vietas: „Nu, nu!"). Ja Jezups Trasuns, kurš te
runā pretim, gribētu pārliecināties, — viņš varētu
atrast i statistiskā pārvaldē, i iekšlietu ministrijā ļoti
noteiktus datus, ka pēc miesas būves, pēc fiziskās
attīstības Latgale dod mazāka auguma un mazāk pie-
mērotus jaunekļus kara dienestam nekā citas Latvi-
jas daļas. Vislielākos un spēcīgākos rekrūšus armi-
jai dod Talsu apriņķis; tad seko Valkas un Cēsu ap-
riņķī, latgalieši, kā jau teicu, auguma un fiziskās
attīstības ziņā ir visvājāk!. Bez tam Latgalē atro-
das liels procents valsts valodas nepratēju, kuri jā-
apmāca. Es te, mani kungi, nerunāju niekus, — man
ir oficiāli dati, kurus, ja neticat, varat paši pārbaudīt,
Lai valsts valodasnepratējuapmācītu un pataisītu par
īstu karavīru, viņam jāiemāca vismaz elemen-
tārākais jēdziens no valsts valodas, jo citādi viņš

nespēj sekot pat komandām. Ja kāds no vecākās
paaudzes, varbūt, ir bijiskrievu armijā, tas zinās, cik
lielas pūles bija ari tur, pie cittautiešu apmācībām.
Man ir ari dati par dažādu armiju sastāviem. Še
pārmeta, ka Latvijai, neesot vērts bruņoties, ka mēs
tik un tā neko pret lielvalstīm nespēšot izdarīt. Bet
pasakāt man kādu piemēru, kur būtu lielvalsts labi
sagatavotu mazu valsti, kā pērkona spēriens iznīci-
nājusi. Tas nemaz nenāks tik viegli! Ja kāds ga-
tavojas uzbrukumam, tad viņam jāaprēķina ari se-
kas. Katrs karš ir pa daļai komerciāls uzņēmums.
Jāaprēķina, vai uzņēmums atmaksāsies, vai upuri
un risks, kas jānes, dos vajadzīgos rezultātus. Mēs
redzam, ka 2 lielvalstis — Francija un Spānija jau
vairākus gadus ved bezsekmīgu cīņu pret niecīgo
Rifzemi, kas nav lielāka par mūsu Kurzemi un to-
mēr neko nevar izdarīt. Francijā cīnās ar 200.000
vīru lielo druzu tautiņu un nespēj to uzvarēt Tā-
dus piemērus varētu pievest desmitiem, kur mazas
tautiņas, mazas valstiņas ar niecīgiem spēkiem at-
turējušās pret nesamērojami lielāku pārspēku. Kad
izcēlās pasaules karš, Vācija gatavojās iebrukt Fran-
cijā. Redzēdama Francijas robežas nostiprinātas
pienācīgā mērā, Vācijas ģenerālštābs izdomāja ie-
brukt caur Šveici, vai caur Beļģiju, lai sistu Fran-
ciju no vārīgākās vietas. Beļģijā, kurai ir 7.000.000
iedzīvotāju, bij lieliski attīstīta rūpniecība, lieliski ie-
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rīkotas pilsētas, visa zeme atgādināja vienu vienīgu
dārzu. Vienu lietu Beļģija bija aizmirsusi, —
ka viņai ir vāja armija. Beļģija bija aizmir-
susi1, ka ne tikai ar kultūru, ne tikai ar
ekonomisku labklājību var atturēties pret
ārējiem iebrucējiem, bet vajadzīgs ari fizisks spēks.
Turpretim otra valsts — Šveice bij labāki sagata-
vota. Pateicoties tam, ka Šveice pirmās mobilizā-
ciju dienās spēja sapulcināt uz savām ziemeļu robe-
žām pietiekošu, ievērības cienīgu karaspēku, Vā-
cija neuzdrošinājās iebrukt Šveicē, bet virzīja savu
armiju caur Beļģiju. Ko līdzēja Beļģijai lieliskā rūp-
niecība, skaistās pilsētas, lieliski nostādītā lauksaim-
niecība un dārzkopība? Viņas cietokšņi bij galīgi
novecojušies: Lježas un Namiras cietokšņi nebij re-
montēti no pagājušā gadu simteņa. Beļģiju nopo-
stīja. Tur vēl tagad atrodami stabi ar piesistiem
dēlīšiem, ka tur bijis tāds un tāds ciems, tāda un tā-
da pilsētiņa. Tas viss tāpēc, ka Beļģija nebij pie-
nācīgadomājusi par savu aizsardzību, ka bij no-
devušās taisni tam aklajam materiālismam, uz kutu
jūs vedināt tautu. (Starpsauciens pa kreisi.) Es
runāšu ari par Šveici. (Nik. Kalniņš no vietas: „Vai
mēs te Šveices budžetu apspriežam?").

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu ne-
traucēt runātāju.

G. Mīlbergs (turpina): Tas mani nebūt netraucē.
Man pat ir ļoti patīkami. Es zinu, es runāju. Ja ie-

^
naidnieks, iebrūkot kādā zemē, cerā iegūt drīzu uz-
varu, tad viņi šādu uzbrukumu bez šaubām, izdarīs
nesamērojami 1ātrāki, nekā tad, ja viņam tādas pār-
liecības nebūs. Padomju Krievija ļoti labi zin, ka
mūsu valsts pagaidām ir krietni apsargāta un apbru-
ņota, tāpēc neuzdrošinājās mums uzbrukt Bet, sa-
mazināt armiju, likvidējat mūsu aizsargus, tad redzē-

I

sat, ka Padomju Krievija tik miermīlīgu politiku vairs
nevedīs. Pasaules politikā rēķinājās tikai ar bru-
ņotu spēku un uzvarētāju neviens netiesā. Tāpēc
Krievija, runājot par draudzību, par mieru ar saviem
kaimiņiem, tomēr nekautrējas vairot savu armiju.
Padomju Krievijai, ieslēdzot teritoriālo karaspēku, ir
jau 1.662.000karotāju. Tas ir liels skaits. Mums ar
to nopietni jārēķinājas. Protams, Krievija visu sa-
vu karaspēku nekad nespēs raidīt pret mums, viņai
nav priekš tam satiksmes līdzekļu, nav tik daudz
dzelzceļu, tomēr ir jārespektē viņas lielais spēks;
tāpēc jānodrošinās, lai vismaz pirmās uzbrukumu
dienās mūs nesatriekta, kamēr dabūjam palīgus.

»
Polijai ir 280.000 liela armija; Somijai — kopā ar aiz-
sardzības korpusu — 127.000; Lietuvai — 33.000,
Latvijai — 19.000 un Igaunijai16.000. Šie skaitļi nav
nekāds noslēpums, tos Padomju Krievija pati publi-
cējusi. Rēķinoties ar to, ko tā raksta un kā izteicās

(

par Latviju, mūsu kaimiņiem ir pietiekoši liela cie-
nība pret mūsu armiju un aizsargiem. Kas attiecas
uz aktīvā kara dienestā esošo skaitu, tad Polijā iznāk
uz 1000 kvadr. kilometriem 745 kareivji, Somijā —
334, Igaunijā — 333, Latvijā — tikai 288. Tā tad
nevar teikt, ka mēs briesmīgi bruņojamies, ka armi-
ja paņem visus mūsu spēkus. Padomju Krievijāuz
1000 kvdr. kilometru ir 165 kareivji. Ja ņem vēra,
ka iedzīvotāju blīvums Padomju Krievijā _ četrreiz
mazāks nekā Latvijā, tad faktiski Krievijā trīsreiz
lielāks procentuālā ziņā armijas skaitliskais sastāvs,
nekā mums. Uz 10.000 valsts iedzīvotājiem iziet ka-
ra apmācību Somijā — 363 jaunekļi, Padomju Krie-
vijā 266, Igaunijā — 133, Lietuvā — 115, Polija —
100 un Latvijā — ari tikai 100. Tā tad Padomju Krie-
vijā ir 2,5 reizes vairāk armijas rindas esošo jau-
nekļu nekā Latvijā. Ja nu Krievija tā bruņojas, ko
mēs lai iesākam? Mēs esam spiesti darīt to pašu.
Padomju Krievijā slepenā militārā apmācība norisi-
nās sākot no skolas sola. Viņa norisinās ari pec tam,

kad pilsoņi jau izgājuši sarkano armiju. Krievija
pastāv vesela liela organizācija komsomoļci, kur gal-
venā vērība tiek piegriezta militārai apmācībai.
(Saucieni, pa kreisi: „Latvijā tos sauc par „vana-
giem!") Pār to es, ari runāšu. (Sauciens pa kreisi:
„Bet tie ir tikai huligāni!"). Nesen, ka no€ka uz-
brukums Padomju Krievijas diplomātiem februāra

, mēnesī, jūs redzējāt un zināt, cik plašos apmēros
Krievija izlietoja šo gadījumu, lai sakūdītu un saku-
rinātu naidu pret Latviju. Tanī laikā es atrados So-
mijā. (Sauciens pa kreisi: „Runājat labāk par Ki-
nu!") No Krievijas pienāca radiogramas, ka Krie-
vija pieprasa no Latvijas gandarījumu. Jā nē, tad
Krievija būs spiesta ieņemt Latviju! Tā tad: tādi
gadījumi nenāk kliegdami, brēkdami. Mūsu kaimiņš
var iztaisīt provokāciju un ja mēs nebūsim sagata-
voti, tad viņš pāris dienās var ieņemt Latviju. Tad
jūs,kas ar smaidu uz lūpām tagad noklausāties, jums
būs jālaižas lapās, kā jau dažs labs no jums Ir lai-
dies, (Sauciens pa kreisi: „Kur tad jus bijāt pa to
iaiku?") Man liekas, jūs sākat uztraukties. Neprie-
cājaties, jūs manis neuztrauksat Ja es jums, kungi:,
ļāvu izrunāties par visu ko, tad ļaujat ari 1man ru-
nāt par lietu, ((Starpsaucieni un troksnis pa krei-
si.) Mūsu budžeta attiecības pret_ citu valstu bu-
džetiem ir sekošas. Man še savākti 1921. gada,
1922., 1923., 1924. un 1925. gadu dati par tuvākam
kaimiņu valstīm; (Sauciens pa kreisi: „Ta ka ta,
jāmirstvien ir, priekš kam tad cilvēks mocās!") Po-
lijā izdoti 1921. gadā 29% armijai, 1922. gadā šis
procentu skaits samazinās līdz 25%. 1923. gada Po-
lija izdarīja lielākas jaunbūves, lielākus iepirkumus
un armijas budžets sasniedza 36,6%; 1924. gadā —
23% un 1925. gadā — 40%. Tā tad Polijā šie pro-
centi nesamērojami augstāki neka Latvija._ Mes Po-
liju nevaram ņemt par paraugu, bet tomēr ievēro-
jam, ka Polija daudz ko panākusi, viņa ari savu va-
lūtas kursu nostabilizējusi, tad tas nozīmē, ka mums
no sava acumirklīgā budžeta nav daudz ko bīties.
Ari Padomju Krievijas kara budžets lielākskā mums.
Kas gan apdraud Krieviju? Vai domājat, ka Latvi-
ja, Igaunija, un Somija grib iet uz Padomiju karot?
Mēs nekādu Maskavu ieņemt negribam, bet ja Pa-
domju Krievija bruņojas, tad viņas bruņošanās gan
mūs apdraud. Palasāties Krievijas „Cīņu", kā vāc
ziedojumus „2. Latviešu Strēlnieku" radīšanai, lai
nāktu uz Latviju un iekarotu mūsu zemi. (A. Vec-
kalns no vietas: „Runājat pie budžeta!") Tur ar
varu un viltu mēģina ļaudis piedabūt, lai vairāk zie-
dotu. (Sauciens pa kreisi: „Jokus taisa!") Pat
rakstnieks Sudrabu Edžus bijis spiests iemaksāt šim
„Strēļķim" par labu 10 rubļu. Tas nozīmē, ka Pa-
domju Krievija neguļ, bet jūs cenšaties iemidzināt
visu sabiedrību. Jūs iestāstāt, ka nekas nedraud.
(Sauciens pa kreisi: „Jūs jau pļāpājat!") Neaizmir-
stat, ka mums, aizsardzības ziņā ir ļoti slikts ģeo-
grāfiskais stāvoklis. Ja Latvija atrastos kaut kur
Dānijas, Norvēģijas, vai Zviedrijas vietā, kur neviens
mūs neapdraudētu, tad mēs ar prieku sekotu šo
valstu paraugam. Šinīs pašās budžeta debatēs da-
ži pieminēja pāris valstis, kur cenšoties armijas sa-
mazināt, kara resora budžeta sašaurināt. Tā recepte
nav mums piemērojama, mēs atrodamies pavisam ci-
tādos apstākļos. Novācat tālāk mūs apdraudošo
Padomju Krieviju, un mēs labprāt samazināsim savu
apsardzības budžeta. Latvijai vēl jānodzīvo vismaz
100 gadus, lai viņa sajustos tādā stāvoklī, kādā at-
rodas, piemēram, Dānija, Zviedrija vai Norvēģija,
kuras nekas neapdraud; tomēr ari tur beidzamā lai-
kā paceļas balsis, ka pārliecīga atbruņošanās var no-
vest pie kļūmīgām sekām.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lūdzu
runātāju pārtraukt savu runu. Ienācis priekšlikums
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ar attiecīgu skaitu parakstu, parakstīts no Klīves un
citiem, kurš skan:

„Lūdzam slēgt sēdi."
Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-

celties dos deputātus, kas ir par priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par iesniegto priekšliku-
mu nodotas 45 balsis, pret to — 46, atturas 1.
Priekšlikums noraidīts. Sēde turpinājās. Lūdzu ru-
nātāju turpināt savu runu.

G. Mīlbergs (turpina): Armijas budžeta pro-
centi citās mūsu kaimiņu valstīs ir sekosi. Igaunijā
bija 1921. gadā 26,9%, 1922. gadā — 26,7%, 1923.
gadā — 22,4%, 1924. gadā — 21,3%, un_ 1925. gadā
— 227o. Ja Igaunija visu laiku ir samēra mazāks
valsts aizsardzības budžets, kā Latvijā, tad ir jā-
ņem vērā, ka Igaunija atrodas laimīgākos apstākļos.
Igaunija nepārdzīvoja pasaules karu; viņā nav tā-
du nopostītu apgabalu kā Latvijā, Igaunija nepārdzī-
voja ari tik smagu okupācijas varu; Igaunijā komu-
nisms bija pavisam īsu laiku; Igaunija nepārdzīvoja
Bermondta laikus. Igaunija atbrīvojās daudz ātrāk.
Igaunijā nepaspēja atkāpjoties krievu un vācu pulki
izvākt visus kara piederumus. Bijušā Pētera I. cie-
toksnī Rēvelē igauņi saņēma daudzas krasta aizsar-
dzības baterijas, kuras Igaunija vēl tagad izlieto sa-
vu salu aizsardzībai. Igaunija saņēma no Krievijas
ari ļoti daudz bruņotus vilcienus. Igaunija saņēma
ļoti daudz kara materiālus. Tāpat vācu armija, ku-
ra atkāpās no Igaunijas, nepaspēja visu izvest. Ma-
ni kungi, neviens jums par armiju vēl nav patiesību
pateicis un jū" vēl neesat dabūjuši pietiekošu pērie-
nu. Tad jūs drusku citādāki izturētos. (Troksnis pa
kreisi. R. Lindiņš no vietas: „Jūs jau esat dabū-
juši. Jums tak dūša papēžos!")

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings (zvana): Lū-
dzu nesarunāties.

G. Mīlbergs (turpina): Tā tad Igaunija atrodas
daudz labvēlīgākos apstākļos. Igaunija saņēma ari
neaizskartas kazarmes. Igaunijas valsts budžets
gandrīz nemaz nav jāapgrūtina ar tādām celtnēm,
kuras pašlaik Latvijā ir uz dienas kārtības. Tāpēc
nebrīnāties, ka mums ir augstāks aizsardzības bu-
džets, kā Igaunijā. Ņemsim mūsu otru kaimiņu —
Lietuvu. Lietavas armijas budžets pagājušos gados
bijis sekošais: 1921. gadā valsts aizsardzībai atvē-
lēti 51% ; 1922. gadā — 13%, 1923.gadā tikpat daudz,
1924. gadā — 14,5% un 1925. gadā — 18,1%. Ari

Lietuvai, ka redzat, armijas budžets ir mazāks. (E.
Radziņš no vietas: „Kas tā tarās, tūlīt kritīs!") Lie-
tuvai pasaules karš pārgāja ātri pāri. Lietavu ne-
izpostīja, bijušos Krievijas cietokšņus, kas ietilpst
tagadējā Lietavas teritorijā, saspridzināja tikai pa
daļai, kazarmes palika neaizskartas. Tāpat daudzi
kara piederumi palika tur, kur viņi atradās. Ja ta-
gadējā Lietuva var iztikt ar mazāku budžetu, tad
neaizmirstat, ka ikreizesgrūti kontrolēt,ko Igaunija
un Lietuva izdod armijai. Piemēram, Lietuva vai-
rākus tādus izdevumus, kas mums ieskaitīti kara mi-
nistrijas budžetā, ieskaitījusi pa daļai iekšlietu reso-
ra budžetā, pa daļai satiksmes resora budžetā. Ja
salīdzinām algu normas ar kaimiņu algu normām,
tad redzam, ka mēs savus kareivjus apgādājam 1daudz
labāk. Ari Bastjāņa kungs vakar bij spiests atzī-
ties, ka Latvijā kareivju devas normas tiešām lie-
lākas nekā citās armijās. Mūsu obligatoriskā die-
nesta kareivji saņem 6 latus mēnesī, Somijā — sa-
ņem 3,60 latus, Padomju Krievijā — 3,36 latus, jgau-
nijā — 2,75 latus. Ari tas, bez šaubām, atstāj ie-
spaidu uz valsts budžetu, jo ja mēs samazinātu sa-
vai armijai dienas devas normu, tad ari varētu kaut
ko strīpot no budžeta. Ja salīdzinām virsnieku al-

gas Polijā, Latvijā, Somijā, Lietuvā un Pa-
domju Krievijā, tad izrādās, ka, piemēram,
vadu komandieri vienīgi Polijā saņem lielāku
atalgojumu nekā pie mums. Mūsu jaunākie virsnie-
ki nostādīti labāk kā citās armijās, turpretim vecā-
kie virsnieki, augstākais komandējošais sastāvs, pie
mums saņem samērā mazāku atalgojumu. Ja salī-
dzinām uzturas normu kalorijas, tad redzam, ka ari
šinī ziņā mēs apgādājam savu armiju nesamērojami
labāk. Vienīgi Ziemeļamerikas Savienotās Valstis
savus karavīrus apgādā ar uzturu labāk. Tur kalo-
riju skaits ir 3658, bet Latvijā — 3566, Itālijā —
3330, Anglijā — 3326, Japānā — 3168, Padomju Krie-
vijā — 3017, Francijā — 2296, Vācijā — 2881. No
visam šīm valstīm man ir dati. Ta tad mes savu
armiju apgādājam labi, labāki nekā citur. Ari tas,
bez šaubām, atstāj iespaidu uz budžetu. Pie kara-
spēka izdevumiem pieskaitāmi karaspēka pārvadā-
šanas izdevumi. Ja, piemēram, mums nevajadzētu
pārvadāt visus artilērijas pulkus uz Daugavpili, bet
ja kazarmes tuvumā būta artilērijas šaušanas poli-
goni, tad ari pie mums nevajadzētu tik lielas sumas
upurēt satiksmes resoram un izdevumi samazinātos;
atkristu vairāk kā 100.000 latu no budžeta. Tālāk,
jāņem vērā tas, ka mums nav vēl nevienas ieroču
fabrikas. Padomju Krievija atjaunojusi ne tik vien
savas bijušās fabrikas, kuras pastāvēja līdz pasau-
les karam, bet papildinājusi pilnos apmēros Obucho-
vas ieroču fabriku. Tāpat pilnā gaitā darbojas Tū-
ļas ieroču fabrika. Nesen atgriezās no Padomju
Krievijas' kara lietu komisijas loceklis Bruno Kal-
niņš, kurš ari bija spiests konstatēt, ka Padomju
Krievija bruņojas, ļoti bruņojas un ka viņai tagad ne-
samērojami labāki sagatavota armija nekā cara
laikā. Gadījumā, ja izceltos karš, mums nāktos sa-
durties ar ļoti bīstamu pretinieku. Otrs kara lietu
komisijas loceklis, Lejiņa kungs, bija līdz, kad mēs
apmeklējām arsenālu. Viņš dabūja pārliecināties,
ar cik lielu taupību un pašaizliedzību strādā mūsu
kareivji. (Troksnis pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings (zvana): Lū-
dzu netraucēt runātāju.

G. Mīlbergs (turpina): Līdz šim jūs par šīm
lietām neesat domājuši, un ja nu tagad es sāpīgo jau-
tājumu aizskaru, jūs par to uztraucaties, bet tie, kas
uztraucās, tiem nav taisnības. (Sauciens pa kreisi:
„Rutinēts bezkauņa!") Raudzīsimies labāk, ko dara
mūsu ienaidnieki. Varbūt viņi ari še kliedz ar Jām
mutēm, kuras man neļauj runāt. Bet mums jāmīl
Latvija. Ja tiešām mēs par Latviju nedomāsim, tas
būs noziegums. (R. Lindiņš no vietas: „Jūs par ap-
smieklu nostādāt pašu jautājumu!") Paskatīsimies,
kādēļ jūs tā uztraucaties. Jūsu pusē nav taisnības.
Līdz šim Saeimā nevienu reizi nav minēts neviens
atklāts vārds par armiju. Armija pamesta s_avam
liktenim. Nav neviens cilvēks atradies, kas būtu to
aizstāvējis. Jūs esat mēģinājuši tikai armiju graut
(Saucieni: „Jūs tukšu vien runājat!") Nevienam
nav bijis drošības protestēt. (Br. Kalniņš no vietas:
„Nevajaga par noliktavām runāt, Mīlberg!") Es ru-
nāju par to, kas mums vajadzīgs, lai varēta pretim
stāties mūsu kaimiņiem. Mums vienmēr_ jāseko, ko
dara viņi un tāpat jārīkojas, tāpat kāmēs nevaram
staigāt kaili apkārt, ja kaimiņi staigā apģērbušies.
(Saucieni pa kreisi: „Jūrmalā visi staigā kaili!")
Latvijas armijai jābūt vienmēr kaujas gataviba._ Mū-
su ienaidnieki aprēķina, — ja pāris nedēļās mus ne-
var uzvarēt, tad lietu neatalgojas iesākt: Latvijai
var pienākt palīga spēki, pa to laikuvisa valsts va-
rēs sagatavoties, samobilizēties. Tāpēc ar mums
rēķinās un tāpēc mūs pašlaik liek mierā. Ja ar mums
nerēķinātos, mūs bez kavēšanās mēģinātu noslaucīt
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no zemes virsus. Es biju spiests to izteikt ne tāpēc,
lai jus kaitinātu. (Sauciens pa kreisi: „Obstrukci-
jasdēļ!") Nevis tadeļ, lai obstrukciju taisītu, bet tā-
pēc, ka tas bij nepieciešami jāizteic. (£? Radziņš no
vietas: „Ka arsenāls tukšs?") Es gribēju teikt, ka
mušu arsenāla, ir cilvēki, kas strādā, nopietni strā-
daL kas rūpējas par valsts aizsardzību un tomēr cik
grūtos apstākļos viņiem jāstrādā, tāpēc ka jūs,kungi,
metat valsts_ aizsardzības darbiniekiem katrreiz
sprunguļus kājas. Nebūt negribu apstrīdēt, ka ari
jus budžeta komisija nemaz nebūtu ņēmuši vērā ar-
mijas budžetu. Bet ja budžeta komisijā armijas bu-
džets sakaņotsun pieņemts, tad pēc tam nākt un
gāzt viņu apkārt, strīdēties, ka viņš neatbilst mūsu
patiesam vajadzībām, tas ir nepareizi. To jūsu ač-
gārnību es gribēju konstatēt, lai jūs vismaz zinātu
un painteresētos, par ko līdz šim neesat interesēju-
šies. — {M. Kaupmš no vietas: „Vai tad cauri gan,
nebij vairāk pulvera?!")

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lūdzu
balsu skaitītājus konstatēt kvorumu. <A Veckalns
no vietas: „Vai 10 parakstītāji ir iekšā?") Konsta-
tēts 51 deputāts. Ta tad kvorums ir (Aplausi.)
Vārds deputātam Kublinskim. Nav zālē. Vārds de-
putātam Grantskalnam. Nav zālē. Vārds deputā-
tam Nurokam. Nav zālē. (E. Radziņš no vietas:
„Pazvanāt, pazvanāt, papūlaties!" (Br. Kalniņš no
vietas: „Mēs taču nevaram te gaidīt!" — „Viņi
apspriežas!") Vārds deputātam Grantskalnam.

' (Starpsauciens: ..Obstrukcija turpinās!")
E. Grantskalns (zemnieku savienība): (E Ra-

dziņš no vietas: „Ar tādiem līdzekļiem kabinets tu-
ras pie varas [") Es, godātie kungi, negribu runāt
obstrukcijas deļ, bet pēc satura pie šī budžeta. (E.
Radziņš no vietas: „Iešļircināt kamparu Ulmaņa
kungam!") Nebūs vajadzīgs, Radziņa kungs, Jums
ta kampara. Es nerunāšu tik gari,ka lai jumsbūtu jā-
ķeras pie kampara. Es nerunāšupar mūsu diezgan pla- "
šo, 160.000.000 latu lielobudžetu,kur ierādīta vietaari
tādam svarīgam uzdevumam, kāds ir zemes ceļu labo-
šana. Man nebija izdevības strādāt budžeta komisijā
un ar šiem skaitļiem zemes ceļu labošanai iepazīties
tur un viņus ari tur aizstāvēt Saņemot budžeta, mani
šis postenis interesē vispirmā kārtā. Ieskatoties tajā,
mes redzam, ka zemes ceļu labošanai Saeimas ko-
misija noteikusi 6.000.000 latu. Bez tam viens mil-
jons latu piešķirts mežu departamentam to ceļu labo-
šanai, kuri krīt uz valsts mežiem. Kad savā laikā
Saeima apsprieda zemesceļu likumu, tad patiesies tu-
rēju vislielākās ilūzijas, ka nureiz būs pienācis laiks,
kad Saeima dos zemei šo:visai svarīgolikumu unreizē
ar toapspriedīs laukudzīvē ļoti svarīgo:ceļu jautājumu.
Protams, ka tie neizbrienamie un neizejamie lauku
ceļi, ar kuriem augstā nama iemītnieki iepazīstas ti-
kai dažs pa trīs gadiem reizi, kad atceras, ka vaja-
ga balsis, kad ari Radziņa kungs apbraukā savu Val-
mieras apriņķi, sameklējot ļaudis savai listei (E.
Radziņš no vietas: „Katru nedēļu kārtīgi!") un kad
pec tam taisa bildes laikrakstos ar dubļos iegrimu-
šiem laucinieku ratiem, tas no visiem tagad aizmirsts.
Tagad likums pieņemts un varēja sagaidīt, ka tiks
priekš ceļiem kaut kas darīts. Kā no kreisās tā no
labās puses laikrakstos redzējām skaistus un plašus
ievadrakstus, tā kā lauciniekiem tos izlasot ausis svi-
la. Visi aizstāvēja zemniekus. Visi sauca, ka zem-
niekam ceļu nasta grūta, ka kaut ko vajaga darīt
priekš ceļiem. Un vakarā, kad atkal te sanācām ko-
pā, tad mēs redzējām pavisam: cita; bildi, tad nāca i
no tās puses tie paši kungi, kuri tagad te sēž, I no
otras puses un pateica: „Tas jau ir ļoti labi, bet, lūk,
naudas nav. Mēs jau to nevaram, ko var tāda Zvie-
drija, Norvēģija vai Somija. Likums nav diezgan
labi izstrādāts, mēs to nevaram pieņemt, tāpēc ap-

Krājumā Saeimas Slenografiskā ,
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

raksim viņu atpakaļ komisija." Un atkal nākošā
rīta es lasu laikraksta atreferējumā, turpat, kur ie-
priekš bija tie skaistie priens zemnieka ievadi, tur
teikts: vakar Saeimas plenārsēdē apsprieda ceļu li-
kumu. Ko tur apsprieda, ko tur runāja, par toneviena
varaa. Lūk, ta mes taisījām ceļu likumu. Uaiu galā
mes viņu uztaisījām un domājām, ka nu iestāsies tas
laiks, kad taisīs ari pašus ceļus, ne tikai ,šo likumu.
Šinī likuma ar paris balsu pārsvaru izdevās zināmus
ieguvumus gūt. 1ur vispirmā kārtā teikts, ka valstij
jāpārņem ikgadus ne mazāk ka 100 kilometru zemes
ceļu valsts_labošanā. Tālāk ar lielām grūtībām da-
būjam iekša pantu, ka priekš visiem tiltiem dod valsts
tiltu kokus par brīvu, kaut gan toreiz par to šiekungi
pa kreisi ļoti uztraucās un teica, ka nevar tā: ja ie-
dos saimniekiem kokus, viņi tos pievāks, aizvedīs
projām un pārdos. Tiem kungiem zemnieks likās ti-
kai zaglis vien esam. (£. Radziņa starpsauciens.) Es
nedzirdēju, Radziņa kungs. Jūsu frakcija, Radziņa
kungs, bija ta, kas uzstājās pret tiltu kokiem — ko-
kus lai pērk pa,ši. Protams, ari jaunsaimnieki, kuriem
nav nevienakoka mežā. 1ā tad, protams, lai nopērk
priekš ta, lai jus un citi kungi varētu braukt. Trešais
ieguvums bija tas, ka mēs izdabājām, ka ari tirgotāji
un rūpnieki labos zemes ceļus, bet tikai diemžēl tie
tirgotāji un rūpnieki, kas dzīvo uz laukiem, bet nevis
tie tirgotāji un rūpnieki, kas pa ceļiem brauc un ceļus
lieto, bet dzīvo pilsētās. Tas notika atkal pateicoties
tam, ka jums,kungi, nepatikās pievilkt pie ceļu labo-
šanasvisus valsts pilsoņus, pievilkt ari pilsēta un mie-
stu iedzīvotājus. Kad jums pateica, ka tas ir netaisni
un tas uzskats ir novecojies, tad jūs nacat uz šī ka-
tedra un pateicat, kā to spēšot, kur naudu ņemšot.
To ko nevar visi valsts pilsoņi, to lai var viena daļa
no pilsoņiem, to lai var zemnieks viens pats, ko visi
kopā nespējam. Ar 4 balsīm jūs toreiz ceļu fondu
noraidījāt un tas ir netaisni. Saprotams, uz mirkli,
uz laiku, uz vienu otru gadu jūs varat aprakt ceļu
fondu. Bet jus nevarat aprakt zemnieku pašu un
zemnieku taisnību. Reiz zemnieks celsies un celsies
ari viņa taisnība un kādreiz no šī paša katedra viņš
runas par ceļu fondu un viņu pieņems. Viņu pieņems
tad.kad zemnieka 4 balsis nebūs nodotas par tiem
pilsētu kungiem, kas toreiz uzstājās pret šo zemnie-
ku taisnīgo prasību. Jūs gribat visi pa ceļiem braukt,
bet negribat izdot līdzekļus ceļu labošanai un taisī-
šanai. Un tad, neskatoties uz šo lielo trūkumu ceļu
likumā,ka viena pilsoņu daļa gan ceļus var lietot, bet
nav spiesta ceļu labošanai nekādas nastas vai pie-
nākumus nest, tomēr ceļu likums bija radies un va-
rēja sagaidīt, ka iestāsies jauns laikmets mūsu lauku
ceļu izbūvē, lauku ceļu labošanā un valsts nekavēsies
nākt palīgā ar jo plašiem līdzekļiem. Bet ko nu re-
dzam šinīs paris gados? Ja ieskatāmies šinī pašā
budžetā, kas ir mūsu priekšā, tad redzam, cik maz
esam atļāvuši līdzekļus ceļu un tiltu labošanai, re-
dzam, ka, salīdzinot ar to, ko izdevām agrāk, un ko
izdodam tagad, starpība ir visai maza. Varbūt ir tai-
snība

^
tam, kurš reiz „Jaunākās Ziņās" bij izrēķinājis,

ka pēc 220 gadiem valsts pildīšot savu pienākumu
pret zemes ceļu likumu, jo tad visi ceļi būšot pār-
ņemti valsts labošanā. Šodien tas liekas apstiprinā-
mies, jo šai Saeimai nav labpaticis kaut cik vairāk
nākt pretim ceļu labošanā, kā tikai izpildot likuma
burtu par paredzētiem 100kilometriem. Pat par šiem
100 kilometriem jāsaka, ka ari tie nav izlaboti šajos
2 gados, kamēr mums pastāv jaunais ceļu labošanas
likums. Ari šie 100kilometri ir tikai pārņemti un at-
rodas it kā sagatavošanas stadijā. Tikai pagājušā
ziemā uz vienas ceļu daļas saveda granti uz valsts
rēķina. (E. Radziņa starpsauciens.) Radziņa kungs,
es negribu aizstāvēt panamas. Ja tādas būtu biju-
šas, tad, protams, nākat un runājat par to. Es prie-

n
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cašos.ka ari Jūs esat nākuši pie slēdziena, ka ceļu
lietā jādarakas vairāk. Līdz šim es neko vel neesmu
dzirdējis. Ja nu ieskatāmies budžetā, tad redzam, ka
si gada budžeta uzņemti zemes ceļu labošanai
6.759.299 lati, turpretim pagājuša gada budžetā ir bi-
juši 5.929.749 lati, bet gadu iepriekš, Li. 1924./25.
gada budžetā, kad mums vēl nebija ceļu hKuma,
4.400.000 lati. lā tad, salīdzinot ar pagājušo gadu,
apaļos skaitļos rēķinot, ceļu vajadzībām piešķirts 1
miljons latu vairāk. 1as ir tas viens miljons, kas krīt
uz valsts mežiem. Valsts meži ir zināms objekts, zi-
nāma vērtība pn jamēs esam ceļu likumā nostājušies
uz tā viedokļa, ka ceļu labošana ir zemes realnasta
un zemes pienākums tos labot pēc zemes vērtības, un
ja valsts meži ietaksēti zināmā vērtībā, tad, atvelkot
nost šo miljonu, mēs redzam, ka paliek pan tikai 5
miljoni. Tas būtu tas pats, kas pagājušā gadā, bet ja
mēs ņemam vēl gadu agrāk, tad redzam, ka viss ie-
guvums ir tikai viens miljons, ar kuru valsts nākusi
pretim ceļu labošanā. Kādēļ? Tādēļ ka līdzekļu ne-
esot. Iesim tālāk. Saeimas budžeta komisijā bija šie
līdzekļi un šo līdzekļu izdalīšana un ja paskatāmies,
kā ir ar tām citām, vajadzībām, tad redzam,,
ka nav trūcis līdzekļu priekš slimo kasēm un
priekš bezdarbnieku uzturēšanas. Kaut gan mūsu
zeme atrodas izbūves laikmetā, kur balti jumti pace-
ļas viens aiz otra, tad gan būta grēks runāt, ka darba
nav. Darba roku trūkst un tās jāievedpat pār robežu.
Tomēr tanī pašā laikā mēs izdodam līdzekļus bez-
darbnieku uzturēšanai, netrūkst ari līdzekļu automā-
tiskās telefona centrāles ierīkošanai, netrūkst līdze-
kļu ne operai, ne teātriem. Es nerunāju pret kultūru.
Tā jau ir laba un jauka lieta, bet vispirms mums jā-
dod iespēja attīstīt ražošanu mūsu zemē, mums jā-
nāk reiz pie veselīga slēdziena, ka mūsu lauksaim-
nieciskā zeme nebūs pilnīgi savas ražotspējas attīstī-
jusi, ja nebūs mums labu ceļu un ja mūsu produkti
kaut no nomalēm nevarēs tikt nosūtīti uz centriem
un laisti apgrozībā. Aizbildināties ar to, ka mums
nav līdzekļu, tanī pat laikā, kad viens postenis pēc
otra ir tāds, kur mēs atvēlam līdzekļus dažādām ci-
tām mazāk vajadzīgām lietām, tas ir stipri apšau-
bāmi. Ja mēs paskatāmies, ko dara citas zemes ceļu
ziņā, tad mēs redzam citu bildi. Ņemat, piemēram,
Zviedriju. Zviedrija izdod 6% no sava budžeta ceļu
uzturēšanai, tur visi ceļi ir kārtībā un tur satiksme uz
lauku ceļiem norit ar automobiļiem. Tur izdod 6%,
bet mēs izdodam tikai 4%. Tāpat tas ir Norvēģijā,
nerunājot par Somiju, kur visus ceļus labo valsts.
Mēs šīm valstīm vēl tālu pakaļ. Mēs neesam tālu vel
tikuši līdz zemēm, par kurām jūsmojam. (A. Vec-
kalns no vietas: „Slikta valdība, tā_ ir tajieta. Ja
nebūtu Ulmanis, būtu kāds cits, tad būtu citādi!") Ne
jau valdība var budžetu pieņemt_ vai noraidīt, ne jau
valdība var tos posteņus nodiktēt Saeimas komisijai
un augstam namam. Tas atkarājas no jumsun, var-
būt, pie ceļu lietas, ja es sākšu ar attiecīgu līdzekļu
pieprasīšanu (Sauciens par kreisi: „Balsojat pret bu-
džetu!") piešķiršanai zemes ceļiem, tad es gaidīšu,
kungi, no kreisās puses, ka jūs nāksat mums palīgā
un tad mēs būsim sapratušies.

Priekšsēdētāja biedrs A._ Alberings: (zvana):
Lūdzu nesarunāties, bet turpināt runu.

E. Grantskalns (turpina): Ne pret valdību, bet
par līdzekļiem pie zemes ceļu labošanas, par to ru-
nāsim.

Priekšsēdētāja: biedrs A. Alberings: Lūdzu tur-
pināt runu.

E. Grantskalns (turpina): (Sauciens pa kreisi:
„Valdības deklarācijā ir ceļu fonds!") Jā, ari par ceļu
fondu es jau runāju. Un ja jums, kungi, labi patīkas

parunāties, man nekas nav pretim par to tā plašāki
parunāt Toreiz, kad mēs aizstāvējām ceļu fondu,
mes gribējām pievilkt ceļu labošanā pilsētas iedzī-
votāju turīgas šķiras. Ko tad jūs, sociāldemokrātu
kungi, darījāt? Vai ar jūsu balsīm nenoraidīja šo
priekšlikumu? (J. Sterns novietas: , „Nē!") Sterna
kungs, JusJoreiz_ nebijāt. Tādēļ Jūs vienīgais sakāt,
ka ne, jo Jus nesēdējāt šinī solā, bet citi kungi balsoja
pret priekšlikumu, un to noraidīja ar sociāldemokrātu
balsīm un, būsim atklāti, ari ar balsīm no labā spārna.
Protams, ar pilsētas strādnieku un ar pilsētas nam-
saimnieku balsīm. Lūk, tā noraidīja ceļu fondu. Pro-
tams, šis noraidītais ceļu fonds, varbūt, nepacelsies
otrā Saeimā, bet nāks laiks, kad vēl divas reizas zem-
nieki būs pārliecinājušies, ka ne uz jumsvar cerēt un
radīsies šinīs solos citi likumdevēji, kuri uzklausīs
zemes vajadzības. Tad mēs pieņemsim ceļu fondu
un nerunāsim par 6.000.000 latu ceļu vajadzībām.
Tad pienāks Latvijai un ari Latgalei, Trasuna kungs,
tie laiki, kad varēsim braukt pa zemes ceļiem ar
transporta automobiļiem un savas preces pārvadāt
lētākiun ērtāki. Es atceros vēl tos laikus, kad mēs
runājām par tiem pašiem valsts mežiem. Cik bez-
gala grūti mums nācās izkaulēt no šiem mežiem to
pašu balto jumtu celšanai vajadzīgo materiālu jaun-
saimniekiem, izpostītiem un pastāvošām saimniecī-
bām. Cik grūti nācās izkaulēt kokus priekš tiltiem
un kādas jums bija divējādas mērauklas pie valsts
mežiem, kad bij jāuzliek šiem mežiem ceļu klaušas
un jāņem nodokļi no šiem valsts mežiem. Ar kādām
grūtībām toreiz izdevās ar vienu balsi dabūt cauri 25.
pantu ceļu likumā, ka valsts mežiem jānes ceļu klau-
šas. Toreiz nekautrējās nākt un teikt, ka tas esot ab-
surds, ka valsts mežinesot ceļuklaušas, Tas nebijaab-
surds, ka valsts mežus nopērk tirgotājs un samaļ ceļu
uz nopirkto meža gabalu. Ja ceišnav kārtībā un ne-
var meža materiālus izvest, tad iesūdz pagasta valdi
un zemniekus, ka ceļi nav kārtībā. Tad lai zemnieks
sitas līdz nākošai reizei, kad vajadzēs atkal jums
braukt un vest meža materiālu no meža. Lūk, tā jūs
esat izturējušies pret zemnieku vajadzībām un pret
ceļu lietu vispārīgi. (Sauciens no' vietas: „Ka,s tie biija
tādi?") Kas tā izturējās? Ari no šīs vietas bija to-
reiz balsis, kas balsoja pret valsts mežu aplikšanu ar
nastām. (Sauciens nno vietas:'„Kas tie bij?") Tra-
suna kungs, jūs nebalsojāt par un ari no demokrā-
tiskā centra bija dalīta balsošana, nerunājot jau par
kreiso spārnu. Trasuna kungs, man ļoti labi palicis
atmiņā ceļu likums — labais spārns balsoja, ka ir. jā-
uzliek valsts mežiem ceļu klaušas, bet kreisais spārns
un centrs balsoja pret to: Varbūt, jūs to Latgale ari
pateiksat, kā jūs toreiz izturējāties valsts mežu lietā.
Man tie balsojumi visi ir labā atmiņā. Radziņa kunga
frakcija balsoja, protams, galvenā kārtā kā arvien
pret ceļu likumu — viņam par apmierināšanu tas ir
jāsaka. Tad tālāk, runājot par budžetu... (R. Lin-
diņš no vietas: „Beidzat, mēs balsosim pret!") Mazu
pacietību, Lindiņa kungs, man tikai vēl viens otrs
jautājums, kas man stāv ne mazāk tuvu ka ceļu lie-
tas — tās ir lauku pašvaldības. (A. Veckalna starp-
sauciens.) Par to es atļaušu Veckalna kungam kā
speciālistam pašam parunāt un pastāstīt. (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Ari par ķieģeļiem varēs Veckalna
kungs stāstīt, jo viņš esot tanī lietā liels lietpratējs,
bet es runāšu par pašvaldību vajadzībām. Mums no-
dibinājies.it kā tāds uzskats, ka valsts, valsts iestā-
des un valsts vajadzības tās ir vajadzības, kas mums
stāv tuvu, par ko mēs stāvam visi un priekš kam
mums līdzekļu netrūkst. Bet pašvaldības un lauku
dzīve, tās mums ir tā otrā pasaule, priekš kurām
mums nekad nav bijis ne gribas, ne līdzekļu, kaut ko
darīt. (H. Ķaupiņa starpsauciens.) Pareizi, pareizi,
Kaupiņa kungs, bet nepriecājaties par agru. Mums
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ir tāds paradums, ka lai samazinātuštatus, lai nolikvi-
dētu vienu otru valsts iestādi, lai atvieglotu valsts ie-
stādes no liekiem darbiem, tad mēs citādi nemākam
šo darba saīsināšanu izvest, kā paņemot no valsts
iestāžu pleciem zināmu darbu un pārsviežot to uz
pašvaldību iestādēm, uz apriņķu valdēm. Apriņķu
valdes savukārt pārsviež to uz pagastiem. Tā nu mes
esam nonākuši pie tā, ka darbs pagastu un apriņķu
valdēs vairot vairojas. Tanī paša laikā līdzekļi šim
pašvaldības iestādēm neiet līdzi. Kad mēs nesen
pašvaldības komisijā apspriedām likumu par nodokli
no lauku nekustamās mantas, tad bija lielu lielie kari
par to, kā sadalīt šo nodokli starp pašvaldībām un
valsti. Kad toreiz es pacēlu jautājumu, ka vistaisnī-
gākais un radikālākais ceļš, kā atrisināt pašvaldību
finansielo jautājumu, ir atdot visu lauku nekustamā
īpašuma nodokli pašvaldībām, tad Jūs, kungi, toreiz
nebijāt uz to pielaužami. Jūs nacat un teicat: „p_ec
iespējas vairāk valstij!" Lūk, tik tuvu jums stāvēja
lauku pašvaldība! Kad toreiz izrādījās,_ ka nav ie-
spējams visu šo nodokli nodot pašvaldībām, es nācu
ar priekšlikumu no pusotra procentīgā nodokļa dot
1,3% pašvaldībām un valstij atstāt 0,2%^ Bet tad jūs
cēlāt iebildumus, un kreisais spārns domāja tikai tādā
ziņā atrisināt pašvaldību finansielo jautājumu, lai no-
dokļus uz lauku īpašumiemvispāripaceltu, Lai šono-
dokli paceltu un pusotra procenta vietā ņemta27o. Ja
tā pacelšot, tad lai zemnieku savienībabalsojotpar to
līdzi un tad būšot ir valstij, ir pašvaldībām. Jums
nebija mēra, cik tālu mēs ar nodokļiem varam iet
Jūs aizmirsāt, ka mēs šinī ziņā stāvam visām zemēm
jau priekšā. Sadalīt šo nodokli tā, lai pašvaldības
varēta savu budžetu sakarā ar pavairotām vajadzī-
bām sabalansēt, uz to jūs nebijāt piedabūjami.

^
Kon-

sekventi balsojāt visu laiku, visās trijās komisijas pret
to. Ja nu paskatāmies pašvaldību budžetos, tad re-
dzam, ka šosbudžetus nav iespējams sabalansēt. Mēs
redzam, ka gadu no gada ir krājies deficits, kas ir
vairāk kā 600.000 latu liels. Lauku pagasti ir kri-
tuši parādos, ņemdami līdzekļus no valsts sabiedrisku
ēku celšanai. Ir tāds iespaids, ka pašvaldību tiesības
ir vairāk kā aizmirstas. Divus gadus atpakaļ attie-
cīgo sumu dzēšanai pašvaldībām bij atvēlēts 491.000
latu. Šinī gadā atvēlēts tikai 100.000 latu. Jaunais
nodokļu likums no lauku nekustamas mantas nav vēl
pieņemts. Budžeta gads ir tikko iesācies, bet visas
sumas pašvaldībām ne tikai nav palielinātas, bet ir
vairākkārtīgi samazinātas. Tālāk redzam, ka paš-
valdībām aizņēmumu segšanai atvēlēts ne vairāk kā
līdzšinējie viens miljons latu. Tas nozīmē priekš 525
pagastiem apmēram 100.000 rubļu uz katra pagasta.
Mēs zinām, ka ēku būvēm, sabiedrisku ēku celšanai,
tik niecīgas sumas piešķiršana nenozīmē tikpat kā
neko. Bet mums nevajaga aizvērt acis un neredzēt,
ka liela daļa no mūsu pagastu gar sabiedriskām ēkām
ap Daugavu ir tikpat kā noslaucīta no zemes virsas.
Šajos pagastos ir sagrautas ne tikai zemnieku mājas,
bet ari sabiedriskas ēkas. Šajos izpostītos apgabalos
jāatjauno skolas un citas sabiedriskās ēkas. Pa vi-
siem šiem gadiem pašvaldības tomēr nav varējušas
neko atlicināt ne tikai kā sabiedrisko ēku jaunbūvēm,
bet pat vēl lietojamo ēku izlabošanai. Mēs zinām,
ka šīs ēkas stāv bez jumtiem un viena otra jau sāk
iegrūt un prasa kapitālus remontus, bet jāteic, ka
priekš pašvaldību vajadzībām mums līdzekļu nav.
Var teikt, ka mēs redzam tikai deguna galu, redzam
to, kas notiek galvas pilsētā, bet to, kas notiek uz
laukiem, lauku pagastos, to mēs neredzam, lai tur nu
būtu kā būdams. Priekš laukiem vienmēr ir tikai
viena atbilde un katrā gadījumā tiek teikts — saīsināt
izdevumus, bet vai laucinieki nevar ari mums teikt:
saīsināt jūs tos darbus. Ar skaitļiem ir izrēķināts un
pieradīts, ka no visa pašvaldību darba 60% ir valsts

darbs. Nu, kungi, tad dodat ari 60% no tiem valsts
līdzekļiem pagastu pašvaldībām. Bet ko jūs dodat?
Dzeramnaudu. Ar to neko nevar oarīt. lomēr pie
katra gadījuma jus uzkraujat pagastiem jaunus pie-
nākumus, bet visus līdzekļus ievelkat centrā. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Neaizmirstat, kungi, ka budžeta
komisijā ir jūsu cilvēks kā priekšsēdētājs un ar jūsu
balsīm šīs lietas ir gājušas cauri. Mās redzam, ka
šogad uzņemti deficīta segšanai 500.000 latu. Pagā-
jušāgadā deiicits ir bijis 600.000 latu, nerunājot ne-
maz par_agrākiem gadiem. Es jums gribu pajautāt,
kungi, kā jūs nostājāties pret pašvaldībām, kā jus do-
mājat, ko tie pagasti ar saviem deficītiem lai iesāk.
Kas notiks ar parāda procentiem par tiem aizdevu-
miem, kas šajos gados ir izlietoti sabiedrisko ēku at-
jaunošanai. Priekš tā atbildes nav. Kad pašvaldības
komisijā es uz šo apstākli norādīju, ka ja jūs neoosat
pašvaldībām līdzekļus un iespēju savus budžetus sa-
balansēt, tad atbildeno jūsu puses bija— atceļat per-
sonīgo nodokli un ne tikai tos 2%, bet ari to daļu, kas
rodas atceļot personīgo nodokli, uzliekot zemei. Pro-
tams, tādu finansu politiku priekš pašvaldībām var
saprast tikai tie, kas nostājas diametrāli pretim šīm
pašvaldībām, kas viņas nesaprot, vai negrib saprast.
Šī bija maza ilustrācija (saucieni pa kreisi: «Ie-
vads!"), cik daudz budžeta komisijai ir labpaticies
atminēties par pašvaldībām un viņu vajadzībām. Tā
bija maza ilustrācija, cik nopietni jūs,kungi, domājat
par to saimnieciskopienākumu veikšanu un par saim-
niecisko funkciju attīstību pašvaldībās, cik nopietni
jus domājat par pagastu pašvaldību vispār, kad jūs
ar skaistiem vārdiem runājat līdz, bet noraidāt vaja-
dzīgos līdzekļus. (J. Sterns no vietas: „Jūsu vīri
balsoja pretim līdzekļu atvēlēšanai, mēs jau aicinā-
jām jūs balsot. Paprasāt par to saviem budžeta ko-
misijas locekļiem!") Man, Sterna kungs, nav nevie-
nam nekas jāprasa, jo es pats sēdēju pašvaldības ko-
misija līdz un redzēju to balsošanu, un ļoti labi atmi-
nos, ka man nācās cīnīties ar kreiso spārnu tanī brī-
di, kad niums nācās runāt par nodokļu atcelšanu vai
palielināšanu. Neaizmirstat, ka pašvaldības ir bijis
tas pirmavots, tas pamats, uz kura visos laikos būvē-
jušasvalsts iestādes, pašvaldības bija tās, kuras pār-
lika nesatricinātas visospārvērtības un kara laikos,
pašvaldības bija vajadzīgas, kad nekā nebija, kad
viss bija noorganizēšanas stadijā, tās bija pirmsā-
kums, no kurienes nāca valsts iestādēm dati, ziņas,
materiāli etc. _ Tur, lūk, satek no visādiem resoriem,
no visam malām tie gali kopā, kā sīkie strautiņi, no
kurienes nāca pirmsākums valsts darbam. Pašval-
dības vēl tagad ir pirmavots, uz ko tauta var atbalstī-
ties, ja nāk kādi satricinājumi. Ja nebūs stipras paš-
valdības, kuras ir tiešais kontakts ar iedzīvotājiem,
mums daudz kā trūks, jo viņas reizē ir pirmās likuma
pildītājas un likuma sargātājas. Ja pašvaldību ne-
būs, valsts iestādes paliks vienas gaisā karājoties.
Jus līdz šimesat tik maz rūpējušies par pašvaldībām.
(Saucieni pa kreisi: „Jūs paši balsojāt pretim!") Jūs
tagad negribat viņām nekā atvēlēt, tāpēc ka jums pa-
šiem labi klajas. (Saucieni pa kreisi: „Iedzer nu paši,
bijušie komisāri!") Jā, komisāru kungi. (A. Vec-
kalna starpsauciens.) Veckalna kungs, man ļoti liels
prieks, ka Jūs man ari no tā sava komisāra goda
gribat piešķirt, bet lai nu paliek Jums viņš viss, neru-
nashnpar tiem komisāru laikiem, mēs.labi zinām, kur
viņi sež un no kurienes viņi nāk, kas par viņiem jūsmo
un jūsmodami runa. Mums par to nav jārunā. Mēs
par to jau runājam pagājušā sēdē, kad Bruno Kal-
niņa kungs te savas bildes rādīja un viņš te vēl aiz-
mirsa paradīt dažas, kuras bija 1905. gada revolūci-
jas piemiņas izstāde. Pec tam, kad cilvēki apskatīja
un redzēja tur sevi, tie apšaubīja tās un protestēja,
tad... (Starpsauciens: „Vai tas attiecas uz budže-
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tu?") Nē, tas attiecas uz komisāriem, par kuriem es
runāju sakarā ar budžetu. Tad jūs noņēmāt šīs bil-
des no sienas, tādēļ, ka tās bija falsificētas;... (starp-
saucieni) ... mēs šīs bildes palaidīsim nākošā sēde
te apkārt, man viņas ir mājā. (F. Cielēna starpsau-
ciens: „Nav taisnība, tā ir nepatiesība!") Cielēna
kungs, neuztraucaties, šīs bildes varu atnest. (F.
Cielēns no vietas: „Tā ir klaja nepatiesība!").

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu ne-
traucēt runātāju.

E. Grantskalns (turpina): Tā jūs falsificējāt zi-
ņas par 1905. gaaa, revolūciju un, protams, ari komi-
sāru lietā. Jus man gribat uztiept, ka esmu bijis
zivju rekvizīcijas komisārs.Bet, kungi', jusman tO' ne-
varējāt pateikt, kādā iestādē, vai pie Kāda ūdens vai
ezera. Kedzat, kungi, jūs esat... (Sauciens pa krei-
si,) Kar zivju rekvizīcijas komisāru? (Starpsaucieni.)
Nevajaga apgalvot, Veckalna kungs, tādas lietas, kas
nesaietas ar patiesību. Runāsim par budžetu. Pār-
iesim uz pašvaldībām. Jus, kungi, kas esat paši cē-
lušies no tām lauku sētām, jūs Kurzemes saimnieku
dēli, jūs esat aizmirsuši to zemo jumtu, Kur karājās
jūsu šūpulis. Jums tas jumts kļuvis par zemu un
māja par šauru. Pēc tam, beiguši vai nepabeiguši
skolas, jūs esat tikuši par kārtīgiem sociāldemokrā-
tiem un par tās priecas mācības sludinātājiem visiem
tiem, kas nestrādā vai negrib strādāt, tāpēc ka savā
laikā diemžēl ari no jums viens otrs nav gribējis strā-
dāt. Es varētu par vienu otru kungu šinī ziņa pa-
stāstīt, kā bijis viņa jaunībā un skolas laikā. Tapec
nav brīnums, ka šī vieta, kur dara darbu, ko par lau-
kiem un tēva mājām sauc, nav jums tik mīļa, kā tā
ir mums zemniekiem. Še guļ tas izskaidrojums, kā-
pēc jūs lauku vajadzībām, vai tās ir pašvaldības vai
zemes ceļi, vai lauksaimniecība, esat tāli un sveši, jo
jūs esat muguru atgriezuši tām. (A. Veckalns no vie-
tas: „Nēģu zvejnieks!") Mēs, zemnieki, protam ne
tā, kā jūs ar runāšanu vien maizi ēst, bet protam
ari nēģus zvejot, sēt, art un pļaut un jums visiem mai-
zi dot, kas šeit sēž. Mēs esam lepni, ka esam pamat-
šķira, jo bez zemnieka nebūtu Latvijas valsts. Jums
vajaga atcerēties, ka zemnieks jūs visus baro, ka tas
dod līdzekļus nevien šim augstam namam/bet ari
visas valsts uzturēšanai. Atminaties, ka mes esam
lauksaimniecības zeme un ka mums jnusu valsts
saimnieciskā politikā, kura izpaužas šinī budžeta, va-
jadzētu vadīties tanī virzienā, lai paceltu lauku ražo-
šanu, lai līdzekļi plūst uz laukiem. Bet mes te to ne-
redzam. Mēs redzam te tikai... (Sauciens pa krei-
si: „Tāpēc jums jābalso pret budžetu!") Mums,
kungi, nevajaga valstī ienest sarežģījumus un balsot
pret budžeta. Mums ir jākritizē budžets, tapec ka
viņš ir vienpusīgi uzbūvēts, pateicoties jums. Mums
jāatgādina jums, ka ari jums ir kaut kādi pienākumi
pret lauku dzīvi, ja jūs esat valstiski. Jums ir pienā-
kums sekmēt ražošanu, jo drīz pienāks laiks,kad mes
nevarēsim 10 gadīgas cirsmas taisīt vaistsmežos, ka
mēs kādreiz esam darījuši, lai stabilizētu latu. Mums
jānāk ari pie tās apziņas, ka tie laiki ir aiz muguras,
kad zemniekam vienam bija jāiznes uz saviem ple-
ciem visi smagumi, kā tas bija Latvijas valsts tapša
nas laikos, kad to no zemnieka varēja prasīt. Bet
nu kari ir pagājuši, cīņas ir izkarotas, un tagad jus
nevarat vairs prasīt, lai zemnieks viens pats uzņemas
visus pienākumus uz sevis. Un ja nu mēs nevaram
dzīvot uz valsts mežu rēķina, tad mums jāattīsta jās
saimniecības ražošanas nozares, kas sekmētu mušu
eksportu, kas sekmētu mūsu līdzekļu vairošanu. Kā-
das ir tās ražošanas nozares, kas var mūsu valsts bu-
džetā daudz maz ievērojamas sumas dot? Mēs zi-
nām, ka tas ir galvenam kārtam sviesta eksports, kz
tie ir piena produkti. (R. Dukura starpsauciens.) Kac

-

nāks tas laiks, kad vairs netrūks krediti zemes ban-
kām meliorācijai, kad netrūks krediti lauksaimniecī-
bas būvniecībai, kad nebūs jāmokāsar tādiem kredi-
tiem, kas lauksaimniekiem nav piemēroti, kad nebūs
jāmaksā 15% kurā katrā bankā par lauksaimnieku
kreditiem, jo tie zemniekam nav pa spēkam, tad mes
runāsim par pareizu saimniecisku politiku; tad mēs
teiksim, ka Saeimai ir labpaticis piegriezt vērību mūsu
lauksaimniecībai, ir labpaticis lauku_ ražošanu sek-
mēt. Šobrīd mēs to sacīt pilnā mēra nevaram, kaut
ari šinī gadā ir kaut kas darīts. Es būšu objektīvs
un gribu atzīt,- ka ir daudz kas darīts

^
priekš koppie-

notavu atvēršanas, priekš tam ir zināmi līdzekļi at-
vēlēti, lai tīklveidīgi šīs koppienotavas varētu atvērt.
Tomēr mums ir daudz trūkumu citā vietā, mums ir
lieli trūkumi agronomiskā palīdzībā, kredita politikā
un vispār lauksaimniecības nozaru attīstībā. Un šinī
ziņā es negribu ielaisties sīkumos pie budžeta, tas aiz-
ņems daudz laika, jopēc manis ir vēl daudzi runā-
tāji pieteikušies pie vārda. Bet es gribu tikai īsumā
sacīt, ka šis budžets mūs pilnā mērā nevar apmieri-
nāt. Tomēr, te nav sasniegts tas ideāls, pēc kā mēs
cenšamies, kur 80% no mūsu iedzīvotājiem dzīvo uz
laukiem un te dominējošai domai vajadzēja izteikties
no šo 80% laucinieku viedokļa. Jums, kungi, vaja-
dzēta to saprast, jo tie strādnieki, kas dzīvo uz lau-
kiem un kurus jūs sākāties aizstāvam, ari viņu lab-
klājība stāv atkarībā no Latvijas lauku labklājības.
Pie labākās gribas, ja lauksaimnieks atradīsies tukšu-
mā un postā, nospiestā stāvoklī, viņš nespēs palīdzēt
saviem strādniekiem. Tikai tad, ja uz laukiem pār-
vietosies labierīcība un labklājība, kura līdz šim gal-
venā kārtā ir piešķirta pilsētai, tikai tad, varbūt, uz-
labosies strādnieku stāvoklis, bet ja patiesi mēs gri-
bam uzlabot strādnieku stāvokli uz laukiem, tad saim-
niecisko dzīvi vajaga virzīt tanī virzienā, lai labklā-
jībabūtu tur, kur ļaudis dzīvo un ražo, proti, uz lau-
kiem. Tad nevajaga bremzēt lauku dzīvi, vai nu tā
izpaužas pašvaldību dzīvē, vai citā kādā jautājumā.
Tad vajaga šo dzīvi sekmēt un tur līdzekļus pielikt.
Mēs neesam vēl tik bagāti, lai varētu sākt dzīvot iz-
priecai un baudai, lai varētu sākt priecāties _par_kul-
turas sasniegumiem, kaut ari tie izpaužas mākslā vai
citās ļoti vēlamās parādībās. Vispirmām kārtām to-
mēr cilvēkam vajadzīgs maizi paēst, jaunsaimniekiem
vajadzīgs nokļūt zem jumta. Vispirms vajaga rasties
ražošanas spējām lauksaimniecībā un visā zemē uņ
tikai pēc tam var iestāties ziedu laiks un paši ziedi
un skaistums būs baudāmi, parkurierm varbūt, tagad
mēs nelaikā priecājamies. Mēs priecājamies, ka uz
ielām ir vakareiropējiska satiksme, skraida automo-
biļi, bet vai mēs šo pašu bencinu pumpējam no mūsu
purviem. Mēs esam pieraduši dzīvot pāri savām
spējām. Tas ir nepareizi. To izsauc pilsētu pārāk
lielā greznība un izšķērdība. Visnožēlojamākais ir
tas, ka tas notiek uz lauku dzīves rēķina. (Sauciens
pa kreisi: „Vai jūs ar automobili nebraucat?") Būtu
ļoti patīkami, ja es varēta braukt automobili, tā kā
brauc dažs labs kungs no jūsējiem, jo tur to direktoru
kungu nav mazums, kam automobiļi pieder. Man tās
izdevības nav. Būtu patīkami, ja mēs visu to varētu.
Es to varēšu tad, kad varēs visi zemnieki. Es stā-
dos sev priekšā, ka manai dzīvei jārit līdz visu pārē-
jo zemnieku dzīvei un pārējo zemnieku labklājībai.
Būta ļoti patīkami dzirdēt, jajūsu labklājība ietu līdzi
to labklājībai, kurus jūs te reprezentējat, proti, strad-

, nieku labklājībai. Bet jums šī strādnieku labklājība
ir kas cits un runāšana par to atkal kas cits. No jūsu
solījumiem un jūsu vārdiem lauku strādniekiem labāk

? nepaliek. Tāpēc, kungi, vajadzētu izbeigt šo vardu
? un solījumu spēli un pāriet no vārdiem uz darbiem,
i Tie darbi gul ierakstīti šinī biezā grāmatā, budžetā,
l tikai ierakstīti otrādi — priekš pilsētām pret laukiem.
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Reiz nāks laiks, kad mes, laucinieki, to sapratīsim un
kad mes piespiedīsim jūs ierakstīt vajadzīgos skaitļus
ta, ka mums nebūtu jānāk uz šī katedra un jāpārmet
Kopa saņemot sacīto, man jāteic, ka kaut ari šisbu-
džets nevar apmierināt zemnieku vajadzības, jo tās
tur nav ievērotas samērā ar to, kā mēs esam nākuši
pretim valstij un ka esam izpildījuši savus pienāku-
mus pret valsti — augstais nams nav respektējis mū-
su iesniegumus budžeta komisijā, tomēr mēs esam nā-
kuši pie ta slēdziena, ka mūsu valsts dzīvē nevar
vieglprātīgi spēlēties ar^varīgām lietām. Tomēr,
balsodami par budžetu, tanī pašā laikā mēs nevaram
palikt neaizrādījuši uz šī budžeta trūkumiem un_vien-
pusibu. Mans zemnieka pienākums bij nākt uz šī ka-
tedra (Balsis pa kreisi: „Un runāt nepatiesību!") un
pateikt jums to vaigu vaigā. Ja jums tas kož acīs,
tad neaizmirstat, ka ari tam zemniekam, kas plēš
celmus un cel savu jaunsaimniecību, acīs kož līduma
dūmi, ko vējš dažu reiz sasviež sejā, darbu darot,
un ja, varbūt, jums acis kož šie dūmi, kuri rodas šo
darbu darot tad, kungi, neņemat to ļaunā. Maize ne-
rodas bez līdumiem._ Nekas nevar laboties, ja zem-
nieku deputāti aizturēs savu muti, sēdēs kā mēmi ša-
jos krēslos un neizteiks to, ko es še patlaban izteicu.
Tapec, kungi, jums bija viss tas jādzird.

Priekšsēdētāja bjedrs J. Rancans: Vārdu lūdz
deputāts Nuroks. Vārds deputātam Nurokam.

M. Nuroks (žīdu frakcija, runā vāciski) *): Aug-
stais nams! Valsts budžeta apspriešana visos par-
lamentos uzskata kā tiesas, dienu. Mūsu jaunajam
parlamentam jauari piemīt šīs tradicijas. Tagad šeit
ir pacelts minoritatu jautājums, ar ko cer iegūt masu
labvēlību. Minoritatu jautājums pašlaik visās civi-
lizētās zemēs parādās kā demokrātijas barometrs.
Ja grib novērtēt kādas valsts demokrātiju, tad pie-
tiek iepazīties ar viņas minoritatu stāvokli.

Demokrātiskā centra priekšstāvis Breikša kungs
pasacīja no šīs augstās vietas svarīgo «demokrāti-
ska" centra atzinumu. Viņš sadala minoritātes Ka-
tegorijās,, uzticīgās un neuzticīgās, veikalniekos, kuri
raugoties pāri uz citām valstīm. Pie tam viņas pre-
tendējot uz_ „privileģijām". Pasaciņa par privilēģi-
jām ir vispār pazīstama. Mēs prasām līdzīgas tie-
sības un nekādas privilēģijas. Jaunās valstis ir tecē-
jušas pateicoties tautu pašnolemšanās lozungam,
kas līdz ar to_ p_aredz ari minoritatu tiesības. Par
veikaliem norūpējies ir taisni demokrātiskais centrs.
Mesesam 16 minoritatu priekšstāvji. Mūsu skaits
zemē ir vel ievērojamāki lielāks. Viena daļa bal-
soja par kreisajiem un daudzi ir vēl «ārzemnieki".
Demokrātiskam centram ir pavisam 2 deputāti. Bet
viņam tomēr ir priekšstāvji: Latvijas bankas pa-
dome, Valsts zemes bankā, centrālā zemes ierīcī-
bas komitejā, hipotēku bankā, viņam ir viens mi-
nistrs, viens ministra biedrs un daudzi silto amatu
posteņi. Minoritātēm nekur nav priekšstāvju, pat
ne projektējamā diskonto komitejā. Un tas, neska-
toties uz tt>, ka minoritātēm ir sevišķi nopelni mūsu
rūpniecības, importa un eksporta attīstībā un pacel-
šana, Latvijas ekonomiskās slavas nodibināšanai ār-
zemēs, mums nav ierēdņu nevienā resorā, izņemot
mušu skolotājus. Vai mums vēl vairāk jāilustrē
mušu «privilēģijas"? Tālāk netaisnīgais pavalstnie-
cības likums. _ Pēc jaunām starptautiskām tiesībām
vajadzēja dabūt pavalstniecību tiem, kas dzīvoja šeit
kara sākšanās vai Latvijas valsts proklamēšanas
dienā. Mūsu 1921. gada 7. oktobra likums prasa
pierādījumus par 20 gadu nodzīvošanu pirms kara
šeit Kas no vairākuma tautības to var pierādīt?
Sevišķi stipri tas aizskar žīdu minoritāti, kura vēl

*) Runātāja atreferējums.
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cieš no beztiesiskā cara laika atliekām. Lielākā
Latvijas daļa nepiederēja pie «apmešanās rajona" un
daudzi žīdiņi nevarēja dabūt šeit pases. Daudzi dzī-
voja kā 80-gadnieki, pateicoties Aleksandra III «aug-
stajai žēlastībai". (Starpsauciens no centra: «Un
Aleksandra no Maķedonijas?"). Aleksandrs no Ma-
ķedonijas jau 333. gadā pirms Kristus bija demokrā-
tiskāks kā šodien mūsu demokrātiskais centrs. To
viņš pierādījis pie savas ieiešanas Jerusalemē, ne-
skatoties uz to, ka žīdi bija palikuši uzticīgi viņa ie-
naidniekam — Pensijai. Tālāk Stolipina cirkulārs par
uzturēšanās tiesībām. 1915. gada 25. aprilī drau-
smīgais pazīstamais Nikolajs Nikolajevičs izsūtīja 24
stundās visus Kurzemes žīdus no viņu gadusimte-
ņiem vecām dzimtām vietām. Daudzi no viņiem,
pateicoties mūsu likumiem, nedrīkst atgriezties.
Ikdienas notiek sirdi satricinoši skati. Vecāki paliek
atšķirti no bērniem uz mūžību. Mūsu «demokrāti'"
izlieto šo Nikolaja Nikolajevica nežēlīgo rīcību. Ne-
būtu bijis izraidīšanas, tad viņi būtu bijuši Latvijas
pilsoņi. (N Maizels no vietas: «Vēršaries taču pret
savu labo koalīciju!"). Pagājušā gadā ari jūsu frak-
cijas biedri un referents Cielēns balsoja pret ārze-
mēs aiz ilgām bojā ejošoatgriešanos. Šinī ziņā krui-
sie un labie ir vienis pratis! Otrā «privilēģija" ir
autonomija. Skolu likums līdz šim bija labākais jau-
najās valstīs. Mēs, minoritātes, to' negribam noliegt.
To es apstiprināju ari starpparlamentariskājā konfe-
rencē Žeņevā 1925. gadā. Tagad mēģina pamazām
atkāpties. Mēs, minoritātes, prasām vispilnīgāko
iespēju mūsu kultūras un valodas kopšanai, mūsu
tautas dvēselei brīvu darbības lauku. Autonomijas li-
kumprojekta liktenis ir jau pazīstams. Neilgi atpa-
kaļ mēs visi dzīvojām zem kopēja jūga. Ari jūs to-
reiz bijāt mazākumā un prasījāt autonomiju. Šo-
dien jūsto esat vislielākā mērā sasnieguši, bet mūsu
prasība it kā neesot lojāla. Mūsu jaunā kaimiņu
valsts Igaunija ar savu minoritatu autonomiju zelta
burtiem ir ierakstīta vēsturē uz mūžību. Dodiet ari
jūs mums iespēju pašiem veidot mūsu nacionālo
dzīvi. Mēs gribam būt mēs paši, un ne uz vienu pusi
neasimiiēties. Žīdu minoritātei nav no agrākiem lai-
kiem sava pedagoģiska personāla. Bet zinātniskus
žīdu mācības spēkus no ārzemēm pedagoģiskam in-
stitūtam un vidusskolām neatļauj. Ekonomiskajā
laukā minoritātes nospiež kredita piešķiršanā, šeit
izšķirošā ir rubrika par tautību, un nevis atzītu so-
līdu firmu kredita spēja, kuras caur eksportu ceļ
.mūsu valūtu.

Par dziļu nožēlošanu man jākonstatē bēdīgais
fakts, ka šodien viens minoritatu deputāts pieslējās
demokrātiskam centram viņa minoritatu sadabšanā
kategorijās. Tas irkaitīgs un nepielaižams ceļš, kas
pārrauj minoritatu fronti, un savu minoritāti nostāda
kā lojālu. Ari Lietuvā kāds tās pašas minoritātes
dei>utats ir kaitējis. Ķīla mūsu kopējo centienu sek-
mēm atrodas mūsu stingrā vienībā. Mēs, Eiropas mi-
noritatu 40 miljoni,kas oktobrī bijām reprezentēti Že-
ņevā, zinām, kādu uzmanību piegriež T''utu Savienī-
ba, minoritatu tiesībām un aizsardzībai. M'īlbcrga
kungam es gribētu aizrādīt, ka vecticībnieku kareiv-
ju atsvabināšana svētku dienās nav nekāda labvē-
lība, bet tikai likums, kāds pastāvēja ari cara lai-
kos visu, konfesiju kareivjiem. Starp citu es nere-
dzu budžetā ienaidnieka nodarīto zaudējumuatlīdzī-
bu, kas mūsu līgumos ir ignorēta, jo tā pienākas mi-
noritātēm. Ir augšām cēlies vecais lozungs — ,,.rost -
no minoritātēm!" Nemierīgos vēsturiskos laikos
minoritātes pat aktīvi piedalījās kabinetā par īstu
labumu valstij. Mēs neprasām ministru portfeļus
To mēs atstājam «demokrātiskam" centram. Mēs
prasām saprašanu un cienīgu izturēšanos pret mūsu
taisnīgām prasībām. No tā mēs nekad neatsacīsi-
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mies. Kaļ ari plānus izretināt mūsu rindas ar pār-
grozītu velēšanu likumu. Mēs tomēr nebaidāmies.
Mes joprojarnsajutīsirn savu_ pienākumu bez politiski
veikalnieciskam kombinācijām. Tās atstājam 1mēs
demokrātiskam centram. Mēs, žīdi, balsojām ari
parunātas tarifu, neskatoties uz to, ka visi žīdu tir-
gotāji, vai pec Veckalna kunga iemīļotā izteieiera
«žīduspekulanti" smagi no tā cieta; mēs to darī-
jām tāpēc, ka mums sacīja, ka mūsu jaunā valsts ir
briesmās. Mēs ticam ari tagad, ka šinī momentā
valdības maiņa nenāktu par labu mūsu valstij. Tā-
pēc žīdu frakcija, lai gan viņai ir daudz iebilduma
pret valsts budžetu balsos par viņa pieņemšanu.
Bet minoritātes kopā ar visām Eiropas minoritātēm
turpinās savu lojālo, legālo un parlamentarisko cīņu.
Ja mes neatrastu nekādu saprašanos šeit, tad mēs
griezīsimies pie Tautu Savienības. Tikai tad var
but runā par mierīgu tautu sadzīvošanu Eiropā, kad
mušu prasības būs izpildītas. Mēs esam droši par
saviem galīgiem sasniegumiem, jo ar mums ir stiprā-
kais ierocis — taisnība!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kuķim.

K. Kūk»s (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Daži no- iepriekšējiem runātājiem
prasīja samazināt kara ministrijas budžeta, lai tādā
kārtā varētu apmierināt citas nepieciešamas vajadzī-
bas. Šo nepieciešamo vajadzību mums patiešām ir
ļoti,ļoti daudz. Ir tādas, vajadzības, kuras taisni brēc
pēc ātrākas apmierināšanas. Bet apskatīsim, vai
mēs varam un vai mēs drīkstam šīs vajadzības ap-
mierināt uz kāra ministrijas budžeta rēķina. Apska-
tīsim vispirms algu jautājumu. Virsnieku un virs-
dienesta instruktoru algas ir ļoti zemas. Tās ir tik
zemas, ka pat kara lietu komisijā, kurā ņem dalību
ari kreisie sociāldemokrāti,kā Bruno Kalniņš un Le-
jiņš, ir atzinuši algas par zemām un ka algas ir jā-
paaugstina. Ka algas ir zemas, to pierāda ari tas,
ka daudzie jaunievirsu!eki,kam ir iespējams savu dzī-
vi nodrošināt citur, aiziet no armijas. Ieiēdnim ir
daudz savādāki. Viņi savu darbu pabeidz karicleiā,
ieslēdz papīrus skapī, aiziet mājā un visu pārējo lai-

!ku
pavada mierīgi tur. Virsnieks, turpretim, ir aiz-

ņemts 24 stundas diennakti. Pabeidzis dienestu,
viņš aiziet mājās, bet tad pie viņa nāk
viens otrs kareivis ar savām vajadzībām
un prasībām, virsniekam šīs prasības ir jā-
uzklausa, jo disciplinārais reglaments prasa, ka
virsniekam ir tēvišķi jāgādā un jārūpējas par viņam
pa_dotiem kareivjiem. Tas, kungi, ja virsnieks aiziet
mājas, ari nav viņa atpūta, viņš nevar mierīgi atpū-
sties, ari tad viņš jr pie dienesta pienākumu izpildī-
šanas, jo viņam jāatbild par saviem apakšniekiem
pat ari tanī laikā, kad viņš guļ. Un ka tas tā notiek,
to pierāda incidents ar jūsu pašu deputātiem Lcjiņu
un Buševica kungiem, kad jūs prasījāt no manim par
to atbildību. Tā tad virsnieki 24 stundas diennaktī
aizņemti, viņiem jārūpējaspar saviem karavīriem,
Karavīru algas nevar pielīdzināt ierēdņu algām, vi-
ņu algām vajaga būt lielākām, Tādēļ nevar būt runa
par algu samazināšanu, bet ja mūsu līdzekļi atļauta,
tad virsnieku algas visādā ziņā vajadzētu palielināt.
Tālāk, armija mums nav liela, mēs neesam agresīvi,
mēs gribam mieru, bet tomēr, ja mēs mieru gribam
panākt, armija mums jāuztur pilnīgā kārtībā. Cik
slepeni mēs ari savus kara noslēpumus negribētu tu-
rēt, kaimiņu valstis tomēr to dabūs zināt un janu mās
būsim vāji apbruņoti, vāji sagatavoti, viņi ilgi neliks
gaidīt ar uzbrukumu un mums jābūt tāpēc gataviem
katrā laikā šo uzbrukumu atsist. Tagad visa mūsu
armija ir pietiekoši labi apgādāta, labi apmācīta un
apbruņota. Es jums kā virsnieks to varu teikt, ka
\iņas apgādāšana ir pietiekoša, bet tas nenozīmē un

nepierāda, ka nevarētu iet uzpriekšu. Tas, kas neiet
uz priekšu, tas iet atpakaļ. Daudz vēl kas vajadzīgs
un nedomājāt, ka armijā viss ir tik labi. Ir ari da-
žas lietas kritizējamas, un jāizlabo. Kad mēs runāsim
pie kara ministrijas budžeta, tad pie tāi lietas sīkāki
varēsim apstāties, bet tagad par armijas budžetu tu-
vāki nerunāsim. Tāpat jāsaka par apbruņošanu, ka
armijas apbruņošana ir pietiekoša, bet ka technika
iet uz priekšu, tad viss tas, kas šodien labs, tas rīt
nav derīgs.. Lai derīgo iegādātu,priekš tām jāparedz
līdzekļi, priekš tam vaja^īga nauda. Ja naudas
nebūs, armija paliks neapbruņota. Rudevica
kungs un ' citi teica, ka nepietlekot ar bru-
ņošanos un armijas apgādāšanu vien, esot va-
jadzīgsgars armijai. Patiešām, gars ir vajadzīgs ar-
mijai un tādēļ mēs armiju ne tikai apmācām, bet au-
dzinām. Kara laikā armijai jābūt ne tikai techniski
stiprai, tai jābūtari garīgi stiprai. Te tika aizrādīts,
ka savā laikā mūsu pusplikā un slikti apbruņotā ar-
mija aizdzina Bermondta un lielinieku armijas. Bū-
sim atklāti un teiksim, ka privātās sarunās mēs vi-
ņas nesaucām par armijām, bet par bandām. Ban-
das ir vieglāki sakaujamas nekā regulāras armijas.
Turpmāk mums, ja būs sadursmes, tad tikai ar regu-
lārām armijām, no kuras puses tās nenākta. Tāpēc
nedrīkstam teikt, ka mēs varam ielikt rokas klēpī un
to apstākli neredzēt. Ja mēs 1918. un 1919. gadā
būtu bijuši pilnīgāki un labāki apgādāti un apbruņoti,
tad mums to kritušo un ievainoto skaits nebūta bijis
tik liels, kāds viņš tagad ir un tad mums nebūtu jā-
apgādā tik daudz kara invalidu, nebūtu jāapgādā tie
tēvi un tās mātes,kuru dēli bij krituši karā. Tā tad,
ja mēs gribam ietaupīt uz apbruņošanās rēķina, tad
mēs ar to apdraudam ne tikai savu patstāvību, bet
apdraudam ari savu nākamo budžetu, jo tad nākamā
karā mums būs daudz vairāk kara invalidu, būs
daudz vairāk kritušo karavīru vecāku un piederīgu,
kas jāapgādā. Visdārgākais pasaulē ir cilvēku dzī-
vība. Tā ir jāciena katram, to dara katra tauta,
un tas jādara ari mums. Tāpēc, ja mēs mīlam savu
tautu, mums jāpiegriež vairāk vērības tam, lai ar-
mija būtu labi apgādāta un apbruņota. Ja armija
būs slikti apgādāta un apbruņota, tad mums to upuru
būs daudz vairāk, nekā līdz šimir bijis. Slikti apgā-
dāta un apbruņota armija ir tikai lielgabala gaļa un
to mums nevajaga. Par tiem jauniešiem, par tiem
dēliem un brāļiem, kas ies karā, par tiem mums jā-
rūpējas, un jārūpējaspar viņu dzīvībām. Ir jāgādā
par viņiem tāpat kā miera laikā, lai viss būtu kārtī-
bā. Te Rudevica kungs izteicās, ka dienesta laiku
vajagot samazināt. Kungi, jūs visi zināt, ka mēs savu
izglītību nevaram piemērot Francijas izglītībai.
Francijā obligatoriskais kara dienesta laiks ir divi
gadi. Pie mums gads un 6 mēneši. Un tad vēl kara
ministrim ir tiesība katru gadu vienu daļu no kareiv-
jiem atlaist pirms šo 18 mēnešu izdienas, kas ari
līdzekļu trūkuma dēļ tiek darīts. (A. Veckalns no
vietas: «Šveicē!"). Šveice nekad nav karojusi.
Viņa, varbūt, pierādīs nākamībā, uz ko viņa spējīga.
Tā tad jums, kungi, kas tagad sākuši kara gājienu
pret kara ministrijas budžetu, jāzin,ka mēs nevaram
dienesta laiku saīsināt, jo, saīsinot dienesta laiku, ro-
kam bedri mūsu piederīgiem, tautiešiemun paši sev.
Tā tad, kungi, kā redzams, kara ministrijas budžets
nav samazināms. Te jau Mīlberga kungs ļoti plaši
apskatīja to, kas karavīram jāmācās, tāpēc es to ne-
atkārtošu. Tikai es gribu pateikt: ja mēs samazinā-
sim kara ministrijas budžetu, tad mēs būsim paši
sev, saviem piederīgiem un savai zemei ienaidnieki.
Tāpēc kara ministrijasbudžets nav samazināms. Pil-
nīgi piekrītu, ka kara ministrijā ir defekti. Piekrītu
tiem defektiem, uz kuriem aizrādīja Bruno
Kalniņa kungs. Pie kara ministrijas budžeta ap-
spriešanas es tos vēl papildināšu, bet tagad par to
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nerunāsim. Tad, kā laucinieks, gribu pāris vārdus
teikt par laukiem. Piekrītu Lauvas kungam, ka mēs
par daudz rūpējamies par pilsētām, bet nepiegrie-
žam vērību laukiem. Jūs, pilsētaskungi, ejat uz lau-
kiem tikai tad, kad ir silta diena, kad spīd silta sau-
līte. Bet izejat uz lauku aukstā pavasara vai rudeņa
lietus diena. Tad jūs redzēsat, ka jaunsaimnieka,
sīksaimnieka puika vai meitene sēž pie divām go-
vīm ar basam kajāniun trīc. Kad prasa, kāpēc vi-
ņiem nav apautas kājas, tad atbild, ka tēvs nevar
pastalas nopirkt. (A. Veckalns no vietas: «Un Ul-
manis uzliek_ vēl lielāku muitu!"). Jūs šos laukus
apliekat ar vel lielāku nodokli, lai pilsētas varētu iz-
priecāties. Izejat rudenī, ziemā, vai ziemas vakarā
uz laukiem, tad redzēsat, ka tanīs apgabalos,
kur ir lielāka lauksaimniecības krīze, kur
nav satiksmes ceļu, kā Aizputē, Kuldīgā, un Vents-
pilī, tad redzēsat jaunsaimnieku mājās, ka tur nede-
dzina lampu, bet skalus, tāpat kā mūsu tēvi vos de-
dzinājuši. Vecāki vīri, kas te Saeimā sēž, to redzēja,
kadmes bijām puikas. Tas tagad atkārtojas. Šis
basas kājas un skali nepierāda, ka mūsu lauki būtu
bagāti, ka laucinieki bāztu naudu zeķē. Gluži otrādi,
tas liecina par laucinieku nabadzību. Tāpēc mums
vislielākā vērība ir jāpiegriež laukiem. Ja mēs to
darīsim, tad lauku jaunatne, laucinieki, nebēgs uz .
pilsētu un tur nepavairos bezdarbnieku skaitu. Bez-
darbnieki priekš valsts nav izdevīgi. Ja tas varētu
būt izdevīgi, tad tikai vienai partijai, kura- māk iz-
mantot tos bezdarbniekus un piespiež viņus balsot
par savu listi. Bet tomēr, kungi, es ticu, ka tik ļauns
iiO mums neviens nebūs un ka mās ievērosim vis-
pārējās valsts intereses. Mums ir jāgādā par lau-
kiem, jāgādā par to, lai lauki uzplauktu, tad būs
darbs un maize ari pilsētās amatniekiem, rūpniekiem
u. t t, tad visiem būs labi. Mēs redzam, ka lauk-
saimnieki ir maksāt nespējīgi un pilsētās ir vislielākā
krize. Tirgotāji, kā ari rūpnieki bankrotē viens pēc
otra. Tas ir tāpēc, ka pirmos Latvijas pastāvēšanas
gados Saeimā bija vairāk pilsētnieku nekā laucinieku
un pilsētu dzīvei tika piegriezta lielāka vērība. Tika
gādāts par pilsētu pabalstīšanu, bet lauki tika atstāti
novārtā. Turpmāk tas tā nedrīkstētu būt, mums
jāgādā vairāk par laukiem, kas atsauksies labi uz
mūsu dzimteni vispār.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds depu-
tātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mums jau vispārējas debates pie
budžeta velkas 7 sēdes, no kurām viena — šīs dienas
ir jau stipri gara. Noklausoties runās, kas šodien
te tika turētas, kā Mīlberga kunga runā, un it se-
višķi Grantskalna runā, tā ari Nuroka kunga runā,
kurš pakavējās pie Maķedonijas Aleksandra u. t t,
jāsaka, ka šīs runas liecina, ka viņām ir ļoti maz
kopsakara ar apspriežamo budžetu. Acīm redzot, šeit
ii vēlēšanās no koalīcijas partijas priekšstāvjiem,
vilkt laiku garumā, lai netiktu ātrāki pie budžeta no-
balsošanas. Te ir nepārprotami skaidrs no Mīlberga,
Grantskalna un Nuroka kungu runām zināms ob-
strukcijas paņēmiens, lai aizkavētu balsošanu. (Sau-
ciens pa labi: «No jums iemācījušies!") Man liekas,
ka iemācīties vajaga vienu ieroci pielietot labiem
nolūkiem. Obstrukciju izlietojusi sociāldemokrātiskā
frakcija pa visu Latvijas parlamenta pastāvēšanas
laiku divas reizes, sevišķi ārkārtīgos izņēmuma ap-
stākļos, aizkavējot Satversmes Sapulcē atlīdzības li-
kumu, likumprojekta par atlīdzības izmaksāšanu
muižniekiem, un atsitot uzbrukumu šinī Saeimā vēlē-
tāju, tautas plašo slāņu kabatām no Ulmaņa, Dubina
un Firksa kungiem. Es jautāju, kādos nolūkos ta-
gadējās koalīcijas runātāji izlieto obstrukcijas pa-
ņēmienus? (A. Klīve no vietas: «Lai pusdienas pa-

ēstu!"). Šie nolūki ir zināmi. Mēs zinām, ka šī
valdība atrodas mazākumā parlamentā jau no 15.
aprīļa. Pēc tam, kad demisionējuši Gailīša un
Aronieša kungi, kas notika šī mēneša vidū, drīz jau
būs pagājušas divas nedēļas un ministru prezidenta
kungs nejūt ne mazākās vajadzības iesniegt vienu
rakstu, ko sauc par demisijas rakstu. Katrā parla-
mentārā valstī katrs ministrs un ministru prezidents
saprot, ka valdība dibinājās vispirms uz atbildību par-
lamenta priekšā, uz atbildību parlamenta vairākuma
priekšā. Šinī gadījumā ministru prezidents, zinādams
pats, ka no tām 50 balsini, kuras viņam it kā bija
decembra 22. dienā, — faktiski bija tikai 48 balsis —
vēl nogājušas prom 5 balsis, tādā situācijā nejūt
atbildību pret Satversmi un pret parlamentu, —
neuzstāda nedz uzticības jautājumu, nedz ari demi-
sionē. Tas nozīmē — turēties pie valdības pretēji
mūsu Satversmes garam. Acīm redzot, vai nu
šeit...

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings (zvana): Es
lūdzu runātāju pieturēties pie apspriežama jautā-
juma.

F. Cielēns (turpina): Atvainojos, es negribu po-
lemizēt ar priekšsēdētāja kungu, bet Nuroka kungs
novirzījās pie Maķedonijas Aleksandra apstākļiem,
kam nebija nekāds sakars ar budžeta debatēm, par
ko es runāju. Es domāju, ka budžets taisni ir tā
vieta, kur jārunā par tb, vai valdībai ir jābūt atbil-
dīgai vai nē. Pēc dažām, minūtēm, vai ari pēc da-
žām desmit minūtēm šis jautājums nostāsies konkrēti
mūsu priekšā, tāpēc ari šim tematam ir tiešs sakars
ar budžetu. Ja mēs te redzam mēģinājumus aiz-
kavēt nobalsošanu, tad, Klīves kungs, paprasāt
Ulmaņa kungam, kāpēc viņš kavē šī momenta tu-
vošanos. Kuluāros mums visiem bija pietiekoši
daudz izdevības redzēt to uzbāzīgo deputātu
apstaigāšanu un aprunāšanos, kuru izda-
rīja tagadējais koalīcijas galva, lai par
šīm stundām mēģinātu atrast politisko kam-
paru, ar kuru tas varētu atdzīvināt savu mirstošo
vairākumu. Tāpēc šāda obstrukcija ir kompromi-
tējoša — tā kompromitē tagadējo valdību un līdz ar
to ari parlamentu, kurš tiek ievilkts gan politiskās,
gan ari nepolitiskās andelēs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Man
jāatvainojas cienījamiem deputātu kungiem, ka man
jāņem vārds un jāuzkavē jūs. Bet uz šosoli mani iz-
sauca ar saviem norādījumiem deputāts Nuroka
kungs, kurš savā runā uzbruka demokrātiskam
centram. Man jākonstatē fakts, kuru Nuroka kungs
nav ievērojis, t i. ka manas frakcijas priekšrunātājs
Breikša kungs nekur savā runā, neko nav tādu tei-
cis, kas liecinātu, ka viņš vēršas pret žīdu iedzīvo-
tājiem. Tāpēc dīvains ir Nuroka kunga uztraukums,
ja tas uztraucas par Breikša kunga runu. Jo vairāk
man jārunā tāpēc, ka Nuroka kungs nezināja robe-
žas savai runaj. Viņš nevarēja sevi savaldīt un šinī
uztraukumā pārmeta mums pat kopību ar Maķedo-
nijas Aleksandru. Es nu tiešām neizprotu, kāds sa-
kars mums var būt ar Maķedonijas Aleksandru.
Tāpat es neizprotu, kāds sakars demokrātiskam
centram var būt ar augsto priesteri Simonu, kuru
šeit Nuroka kungs pieveda. Man nekas nav pretim,
ja Nuroks sāktu savus jaunpiedzimušos pārkristīt
par Maigoņiem vai Ziedoņiem, tas man gluži vien-
alga, bet es neizprotu, kāpēc Nuroka kungs mēģināja
piepīt demokrātiskam centram šo augsto priesteri
Simonu. Tas, man šķiet, taču bija pilnīgi nevietā.
Tad tālāk, ļoti liels laika sprīdis šķir mūs no Nikola-
jaNikolajeviča. Ja Nikolajs Nikolajevičs ir sliktiap-
gājies ar ebreju iedzīvotājiem, vai tad mēs tagad
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par to esam vainojami. Mēs nekad neesamJMikolaju
Nikolajeviču par priekšzīmi ņēmuši. To mes nekad
neesam gribējuši, mums nekad nav tik lielas varas
bijis un tādu varu mēs ari nevēlamies. Tāda nevie-
tā runāšana ir pilnīgi lieka. Bet atgriezīsimies maz-
liet pie tās vēstures, kura nupat ir mūsu priekšā.
Kaut Nuroka kungs, uzkāpis uz šī katedra, būta savā
runā pievedis piemērus par to, ko minoritātes La-
tvijas labā darījušas. Ja šādus piemērus Nuroka
kungs pievestu, tad mēs varētu spriest un, varbūt,
teikt: pareizi, Nuroka kungam ir taisnība. Bet viņš
runāja pa gaisu, pa gaisu vien, un tas mus nevar
pārliecināt par viņa vārdu pareizību. Es Nuroka
kungu saprotu; viņš runāja šos vārdus, veda šo po-
lemiku ar demokrātisko centru saspīlēta stāvoklī,
nervu uztraukumā. Ja Jūs, Nuroka kungs, gribat
savu minoritāti izcelt, tad saucat tos kareivjus, kas
piedalījušiesmūsu atsvabināšanas un valstsnodibinā-
šanas cīņās, saucat visus savus labos darbus vārda,
kādus esat darījuši, tad mēs lietu sapratīsim. Kamēr
jūs tādus piemērus nesaucat, mes jus saprast neva-
rām, Nuroka kungs agrāk, sarunas ar mani. aiz-
rādīja, ka ārzemes ceļojumos, kur viņš piedalījies
dažādos kongresos, viņš devis visai labas atsauksmes
par Latviju. Viņš uzsvēra ari šīs dienas runā, ka
ārzemju kongresos ari citi kongresu dalībnieki ļoti
labvēlīgi atsaukušies par Latviju. _ Ja tas ta, Nuro-
ka kungs, priekš kam tad Jūsu liela uztraukšanas un
priekš kam Jūs saucat Nikolaju Nikolajeviču palīga,
kāpēc Jūs operējat ar Maķedonijas Aleksandru un
citiem lieliem vīriem? Jūs paši atzīstat, ka demo-
krātiskais centrs jums pārestību negrib darīt_ Jus
paši savu runu apgāzāt ar vēsturi, ar kuru Jus tik
plaši nodarbojāties savā runā. jJn paskatāties tikai
uz to, kas notiek citās valstīs, kādas tur ir attiecības
minoritātēm ar valdošo tautu. Tad _ Jus, Nuroka
kungs, atkārtosiet tos pašus savus vārdus, ko kād-
reiz esat teikuši, proti, ka Latvija minoritata lietā
vislabāki nostādīta. Jūs pievedat kādu arābu anek-
doti par nogrieztiem deguniem. _ Es ari esmu_maz-
liet lasījis par tām attiecībām, kādas ir_ Arabija, Pa-
lestinā u. t t. un izrādās, kā Palestina jūsējiem iet
vissliktāk! un tur laikam_ nav demokrātiska centra.
Jūs pārmetat mums ārkārtīgu rigorozitati pavalsj-
niecības likuma lietās. Ja,_ Nuroka kungs, to Jus
esat sev uzsvēruši un es vēlreiz uzsveru šeit Jums,
ka ir dīvaini, ka neviena cita minoritāte par šojietu
neuztraucas tā. kā jūs. Kāpēc citi ta neuzstājas?
Jums vajaga nākt un pateikt kapec tas ta notiek!
Es domāiu. ka laikam tāpēc, ka jūsu prasībai jāstāv
zosu pēdiņās. Un kamēr jus visur lietosiet zosu _pe-
diņas, tikmēr citādas attiecības mums nav iespēja-
mas. Jūsu attiecības pret valsti ir tādas, ka jūsu ro-
bežu pārnācēji nekādas atļaujas un neko citu ne-
prasa. ,Jūsu pārnācējiem lieta nokārtota tik labi, ka
viņi netur pat par vajadzīgu prasīt iebraukšanas at-
ļaujas. Jums šī lieta nostādīta kā vienkārša parska-
nēšanas lieta un nekas vairāk un ja nu šo lielo ne-
kautrību vienā vietā valdība aptur, vienucaurumu
aizbāž, jūs atrodat citu vietu, kur tikt iekša._Kapec
oar šo lietu nerunā citas minoritātes? Talpec gan
laikam, ka vaina būs meklējama nevis demokrātiska
centrā, bet pie jums pašiem. Jus sūdzaties par to.
ka notiekot pārestība pavalstniecības lietas, bet paši
apgalvojat, ka esat bijis viens_ no_ pēdējiem, kas at-
griezies atpakaļ Latvijā. Kāpēc jūs nebijāt viens_ no
nirmajiem. kā citi un nepiedalījāties brīvības kaujas?
Kāpēc jūsējie neoptēja agrāk pavalstniecību? Ta-
gad, kad mēs esam nodzīvojuši 8 gadus, kad pie
mums ir labklājība un laba_pārtika, tad nu mes visi
mīlam Latviju. Es nupat vēl vakar lasīju avīzes, ka
ir kāda lietā, tiesu iestādēs, kur dabūtās pases, pa-
teicoties viltotām apliecībām. Kādi vardi tur bija,

to jūs labi zināt, un janezināt, tad palasāties avīzes.
Tā lieta atkal nāca no jūsu minoritātēm. Talak ma-
nā laikā tieslietu ministrijā ir atklāta viena kukuļ-
lieta un tā bij atkal no jūsu minoritātēm. Redzat,
Nuroka kungs, es nespriežu teorētiski, nekalu teo-
rijas un nemēdzu tās pamatot ar skaļiem vārdiem,
bet spriežu no faktiem:. Un tie ir tādi, kas jumspar
labu nerunā. Ja demokrātiskais centrs ir ko darījis,
tad ir darījis tikai taisnu lietu. Par to jus varat ap-
prasīties savam līdzdeputatam Dubina kungam.
Man bija saruna ar viņu par to, ko es sliktu noda-
rījis. Dubins sacīja: «jūs esat taisns pret tiem, kas
dzīvo pie mums un taisa veikalus, taisa sudmalas
u.t.t, bet viņu dēli ir ārzemju pavalstnieki." Un pa-
reizi, tādas lietas lai nenāk mūsu priekša! Jus, Nu-
roka kungs, aizrādāt uz savu lielo lojalitāti, bet liela
runāšanā un prātošanā aizmirstat, ka rīkojaties
nelojali. Jūs paši pierādījāt šo nelojalitati, jo jus
darījāt Latvijas valsts iekārtu un darbību atkarīgu
no ārzemēm. Jūs sacījāt: mēs, minoritātes, esam
40.000.000, mēs turēsimies kopā pa visam zemēm un
mēs jums diktēsim. Tas, Nuroka kungs, nav vairs
lojāli. Es nesaprotu, par ko Nuroka kungs īsti
uztraucas. Mēs zinām, ka budžeta komisija pabalsts
minoritātēm pavairots par 190.000_ latu pret to, ko
pieņēma ministru kabineta. Ko jus vel gribat, es
nesaprotu. Tālāk jūs dabūjuši pabalstus, par kuriem
jūs neesat pat domājuši. Tos jus esat dabūjuši
budžeta komisijā. Centrs pie pabalstu piespriešanas
vai noraidīšanas savu vārdu gan nav teicis, tapec
ka mums tur nav priekšstāvja. Jus aizrādījāt uz
kara klausības likumu. Vai jus nezināt, ka kara
klausības likums toreiz, kad es biju kabineta lo-
ceklis, pateicoties ari demokrātiska centra vārdam,
nosacīja, ka ebreju tautības karavīri viņu svētku
dienās atbrīvoti. Jūs tālāk pārmetat mums, ka
centram Saeimā tikai divi vīri, bet mums esot liela
vara. Sakāt, Nuroka kungs, vai tas ir dibināts pār-
metums? Vai tas ir kāds ļaunums, ka cilvēku nav
daudz, bet ka viņi spējīgi ko darīt? Jūsu te ir
daudz un ja jūs nemākat iegūt varu, tadjvainojama
jūsu nemākulība. Nevainojat tos cilvēkus, kuri
valsts darbā aktivi pieliek savu rokuj tapec ka viņi
uzskata par pienākumu valsts darba pielikt aktivi
savu roku, nevis sēdēt un teorizet. Es šos nedau-
dzos vārdus sacīju kā repliku Nuroka kungam, labi
apzinādamies, ka tiem nav nekāda sakara ar bu-
džetu. Es jutos spiests aizkavēt jūsu uzmanību, lai
atbildētu Nuroka kungam. Ja Jūs, Nuroka kungs,
atcerētos, jeb atzīmētu to, ko jūsu minoritāte pa-
nākusi Latvijas valstī, kad Jūs būtu bezpartejisks
un nemeklētu to, ko darījis Nikolajs, ko darījis Ma-
ķedonijas Aleksandrs, ko darījis virspriesteris Si-
mous, tad man liekas, Jus atkārtotu Jūsu pārliecību,
kuru Jūs ne vienu vien reizi esat apliecinājis, ka
tomēr Latvijā ir vislabāki.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Es gribu te tikai maz vārdu teikt, un
teikt tos sakarā ar Cielēna kunga _ aizrādījumiem.
Cielēna kungs nosauca trīs runātājus: Mīlbergu,
Grantskalnu un Nuroku un nāca pie slēdziena, ka te
no koalīcijas puses tiek taisjta obstrukcija, ka no
koalīcijas puses grib novilcināt nobalsojumu par bu-
džetu. Man gribētos aizrādīt uz sekošo. Ja runāja
Mīlberga kungs, tad bija izmanāms, ka Mīlberga
kungs bija vienīgais, kas izsmeļoši runājapar mušu
kara ministriju un par mūsu aizsargiem, tā kā teikt,
ka te būtu nelietderība, nevarētu; sevišķi to neva-
rētu teikt sociāldemokrāti, jo es_ domāju,ka, objektllvi
spriežot, viņi nevarēs apstrīdēt, ka Mīlberga runa
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nebij mazāk satura, kā vienā otrā runā, komēs dzir-
dējām no kreisās puses. Tālāk, ja mēs pārejam uz
otru runātāju, uz Grantskalna kungu, tad ari Grants-
kalns runāja par tik svarīgiem jautājumiem,kādi ir
lauku ceļu labošanas jautājums un pašvaldību jau-
tājums, tā kā ari viņa runu nevar uzskatīt par ob-
strukcijas runu. Kas attiecas uz trešo runātāju, tad
jūs no Juraševska kunga dzirdējāt, kā viņšatspēko-
ja Nuroka kunga iebildumus un tāpēc uzskatīt, ka
Saeimas sekretārs te būtu runājis bez vajadzības,
ari būtu nevietā, jo parasti uz obstrukcijas runām,
kā jūs visi zināt, neatbild. Un tāpēc, ja te nāk Cie-
lēna kungs un saka, ka te tiek vesta obstrukcija, tad
tas ir pavisam nepareizi un tas ir jānoraida. Bet
ceļas jautājums, kāpēc Cielēna kungs to saka. Bi-
ja pienācis parastais laiks, kad pēc frakciju biroja
lēmuma sēdi slēdz, t. i. starp pīkst 1 un 2, tad ie-
nāca priekšlikums no zemnieku savienības puses sē-
di pārtraukt. Pats par sevi saprotams, ka deputāti
bija tā sagatavojušies, lai pēc šīs sēdes varētu sa-
nākt uz pēcpusdienas sēdi pīkst 5. Tad nāca taisni
no opozīcijas puses aizrādījumi par to, ka sēdi ne-
drīkst pārtraukt. Redzat, jūs, kungi, no opozīcijas
puses gribējāt izlietot starplaiku starp divām sē-
dēm, kad visi deputāti nevarēja būt klāt, lai izvesta
savus plānus. Koalīcijas grupas uz to neiegāja un
nostājās tam pretī. Tā tad te runa par obstrukciju
ir nevietā. Mēs uz to nemaz neiegājām. Varbūt,
viens otrs no runātājiem ir pateicis tagad tikai to,
ko viņš būtu izteicis pie attiecīgā resora budžeta,
bet runāt par obstrukciju nevar. Kas attiecas uz
šo lieto pēc kodola, tad te tika aizrādīts, ka mini-
stru prezidents it kā uzbāzīgi satiekoties ar vienu
otru deputātu un gribot runāt par valdības atbalstī-
šanas jautājumu. Jādomā nu gan, ka visdrošākais
šinī ziņā ir Cielēna kungs. Es gan nemaldīšos, ja
teikšu, ka pie Cielēna kunga ministru prezidents lai-
kam gan nav griezies. (A. Veckalns no vietas:
«Tas tik vēl trūka!") Ja ta, tad no tam, ka mini-
stru prezidents runājas ar deputātiem, taisīt slēdzie-
nu, ka viņš cenšas pierunāt deputātus pabalstīt val-
dību, tāds slēdziens ir lielākā mērā nevietā, sevišķi
ja tāds slēdziens nāk no opozīcijas. Tas tikai ra-
da, ka ministru prezidents ir vienmēr kopa ar de-
putātiem, neizvairās no tiem un runa ar viņiem vie-
nā vai otrā virzienā. Ja te kāds kungs grib uzstā-
ties par zināmu aizgādni, radīt zināmu aizgādniecī-
bu par zināmiem deputātiem, tad tas_ nav vajadzīgs.
Cielēna kungs te sāka spēlēt it kā tādu lomu. Man
liekas, ka katrs deputāts ir spējīgs atbildēt par sevi.
Tālāk Cielēna kungs aizrādīja, ka no 14. aprīļa di-
vas grupas esot izstājušas no koalīcijas un ta tad
valdībai neesot vairākuma. Taisni otrādi, 14._ aprī-
lis ir tā diena, kad nepārprotami ir dokumentēts uz
kreiso sociāldemokrātu pieprasījuma jnterpelacijas
veidā, ka valdībai ir vairākums, pretēji jūsu cerī-
bām. Izlasāt protokolus un paskatāties stenogra-
mas un jūs redzēsat, ka tur balsošana konstatēts, ka
tāds vairākums ir. Ja tagad apstākļi, varbūt, ir ci-
tādi, ja pa šo laiku daži deputātu kungi savus uzska-
tus ir grozījuši un ja patlaban opozīcija ir stiprāka
nekā koalīcija, tad nevis koalīcijas pienākums ir ie-
likt opozīcijai mutē sagremoto kumosu, bet pare to
lai opozicija izpaustos, jārūpējas opozīcijai pašai.
Priekš tam mūsu kārtības rullī ir paredzēts ne viens
vien ceļš, priekš tam mums ir daudz ceļu. Kuru
katru brīdi jūsvarat nākt un iesniegt interpelaciju un
pieprasīt, lai valdība dod atbildi, vai viņai ir vaja-
dzīgā uzticība, vai nav. To jus varat izdarīt. Bet
nevajaga pārmest, ka koalīcija ved_ obstrukciju pret
budžetu. Tas nav taisnība, tas norada vienīgi uz to,
it kā jūs vēlētos attaisnot savu agrāko darbību. Tā-
pēc, kungi, nepārejot nemaz uz tālākam lietam, mes

varam tūht mierīgi nobeigt budžeta debates bez kaut
kādiem pārmetumiem, it kā te būtu vesta obstrukci-
ja. Privātās sarunās mēs jau kreisiem sociāldemo-
krātu kungiem izteicāmies, ka mums nekas nav pre-
tim, jā šīs dienas pēcpusdienas sēde, t._i. pec pulksten
5 budžeta debates izbeigtu tādā veida, ka tie depu-
tāta kungi, kuri vēl gribētu savas runas turēt, va-
rētu tās pārnest pie attiecīgo resoru budžetu ap-
spriešanas. Līdz ar to būtu bijis iespējams nobal-
sotpar pāreju uz pantu lasīšanuunjumsnemaznevaja-
dzēja lietot tādu paņēmienu, kā jūs to tagad esat da-
rījuši, kur neatļāvāt izdarīt pārtraukumu starp abām
šādām un gribējāt par visu varu sedet, lai šāda vai
tādā kārtā izsistu sev politisku kapitālu. Sociāldemo-
krāta izteiktais pārmetums, par obstrukciju, man
katrā ziņā uz visnoteiktāko jānoraida.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vēl
vēlas deputāts Nuroks. Vārds deputātam Nuro-
kam.

M. Nuroks (žīdu frakcija, runā vāciski) *): Ju-
raševska kungs brīnās, kāpēc es pamatīgi izjirzaju
demokrātisko centru. Tapec, ka centrs iesaka_ ar
sadalīšanu kategorijās un runāja par privilēģijām.
Viņa sakarība ar Nikolaju Nikolajeviču pastāv iekš
tam, ka centrs grib iesist kapitālu, no šī tirāna iz-
sauktās asins un asaru juras. Par Latvijas atbrīvo-
šanu cīnījās ari žīdi. Marmora plāksne augstskola
atzīmē starp nedaudziem kritušiem studentiem ari
žīdu Eliezeru Freidbergu. Liepājas žīdu kapsēta at-
dusas 3 Bermondta cīņās krituši karavīri, kas no
kritušiem iztaisa lielu procentu. Mana runa nav pret-
runu: es slavēju veco skolu likumu un nopeļu pa-
valstniecības likumu. Jūsu ironizēšana par Palesti-
nu norāda, ka jūs nepārzinat_ jaunas starptautiskas
attiecības un mandatariju jautājumus. Acīm redzot,
jūs dzīvosat vēl vairākus gadu desmitus, kamēr par-
liecināsaties, cik nepamatotā bija jūsu ironizēšana.
Ja griešanos pie tautu Savienības jus apzīmējat kā
nelojalu, tad atkal demokrātiska centra politiķiem
vienkārši un saprotama Tautu Savienības būtība.
Paldies Dievam, žandarmērijas un M6jiafoHanē>K
hoctii" laiki ir zudušiuz neatgriešanos. Var but pilnīgi
lojāls pilsonis un pie tam likumīgā starptautiska ce-
ļā pieprasīt savas tiesības. Jo tikai tad valdīs īsts
miers starp tautām, kad izpildīs minoritatu taisnīgas
prasības, ne lūgumus. Ir vel jautājums, vai demo-
krātiskais centrs tikai pateicoties savam, spējam, ie-
ņem tik daudz amatus. Ls esmu tik nekautrīgs, lai
apgalvotu, ka ari minoritātes nav mazāk spējīgas
par viņu. Starp citu ievērojat: vienīgi kas mīlestību
sēj, var mīlestību pļaut

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates slēgtas. Vārds re-
ferentam Kalniņam.

Referents A. Kalniņš: Godātie deputātu kungi!
Beigu vārdā es gribētu aizrādīt tikai uz to, ka mušu
budžeta ienākumu skaitļi ir saskaņoti ar to, kas var
ienākt nākamā gadā valsts kasē. Varbūt, ka ne vi-
sā pilnībā šie skaitļi attaisnosies, bet tomēr tie bus
tuvi tiem, kas pieņemti tagadējā budžeta. Attiecī-
bā uz to, vai varētu ari kas vairāk ienākt par šo
budžetā atzīmēto skaitli, jāsaka, ka tas ir izslēgts.
Uz to aizrāda ari šī gada budžets. Šī gada budžets
devis 8.000.000 latu mazāk, nekā tas šī gada budže-
tā paredzēts. Skaitļi mums rāda, ka nākamā gada
ienākuma budžets būs augstāks nekā šogad un nav
ne mazākās cerības, ka šie ienākumi varētu pār-
sniegt uzdoto skaitli. Tādēļ lūgta deputātu kungus,
apspriežot atsevišķus budžetus, būt ļoti uzmanīgļem
un jaunus vispārējus izdevumus budžeta palielināju-
mus neizvesti

*) Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Nobalsoša-
nā nāk pāreja uz valsts budžeta 1926.127. saimniecī-
bas gadam lasīšanu pa pantipm. Es lūdzu tos depu-
tātus, kas būta pret pāreju uz atsevišķu pantu la-
sīšanu, pacelties. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par pāreju uz budžeta lasīšanu pa pantiem. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par budžeta caurskatīšanu pa at-
sevišķiem pantiem nodotas 45 balsis, pret to nodo-
tas 49 balsis, atturas 2. Tā tad valsts budžeta caur-
skatīšana pa atsevišķiem pantiem noraidīta un līdz
ar to noraidīts pats budžets 1926./27. saimniecī-
bas gadam.

Ienācis priekšlikums, parakstīts no Rozentāla,
Būmeistera un citiem, kurš skan:

„Liekam priekša pārtraukumu uz 15 minūtēm un liekam
priekšā noturēt frakciju biroja sēdi."

Šo priekšlikumu noņem.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums

par valsts darbinieku,atalgojumu. Re-
ferents Višņa. Vārds referentam Višņam. (Valdī-
ba atstāj savus sēdekļus. Saucieni: «Laimīgu ce-
ļu!").

Referents J. Višņa: Godājamie tautas vietnie-
ki! Pagājušo reizi, kad es sociālās likumdošanas
komisijas uzdevumā cēlu priekšā valsts darbinieku
algu likumu pieņemšanai, vairākas frakcijas ceļa
pret to iebildumus un beigu rezultātā Saeima node-
va sociālās likumdošanas komisijas izstrādāto valsts
darbinieku algu likumprojektu atpakaļ komisijai bez
kādiem norādījumiem. Komisija, otrreiz caurskatot
noraidīto likumprojekta, nevarēja pieturēties ne pie
kādiem augstā nama norādījumiem, un tamdēļ vis-
pirms izlēma principā jautājumu, vai paturēt likumā
agrāk paredzētās algu likmes jeb ievest jaunas lik-
mes. Vispirms attiecībā uz likuma techniskiem pan-
tiem komisijas vairākums atzina, ka tie nebūtu gro-
zāmi un tamdēļ ari šinī projektā, kuru man uzdots
celt priekšā no sociālās likumdošanas komisijas pur
ses, likumā techniskos pantos pārgrozījumi nav ne-
kādi izdarīti. Attiecībā uz algu likmēm komisijā bij
dažādi priekšlikumi. Vispirms bij priekšlikums gro-
zīt likmes, atstājot XX. kategorijai 60 latus un I.
kat. 600 latus. Tad nāca priekšlikums noteikt I. ka-
tegorijai 560 latus un XX. — 65 latus. Tālāk bij
priekšlikumus, neizšķirot pakāpes, vispār nāk ar atzi-
numu, ka zemākām kategorijām no XX.—X. algu
pielikumiem būtu asignējami no valsts līdzekļiem
1.000.000 latu. Visi šie dažādie priekšlikumi komisi-
jā balsu vairākumu nedabūja un beidzamā komisijas

sēdē atrada vairākumu tas pats projekts, kadupaga-
jušo reizi Saeima noraidīja. Komisija izteicas par
veco noraidīto projektu un par no augsta nama no-
raidītām algu likmēm un uzdeva man aizstāvēt XX.
kategorijai pamatalgu 70 latus ar kāpieniem līdz 560
latiem I. kategorijai. Nāca komisijā ari_ priekšli-
kums par ģimenes piemaksu grozīšanu tādā kārta,
ka vajadzētu paturēt līdzšinējas ģimenes piemaksas,
sākot no 12 latiem, bet ari šis priekšlikums balsu
vairākumu neatrada, un tika piepaturetas komisijas
pirmāprojektā paredzētās 20 latu ģimenespiemaksas.
Attiecība uz pārējiem komisijā paceltiem jautāju-
miem man vēl jāaizrāda, ka pie karavīru atalgoša-
nas likmēm nācis klāt viens jauns variants, kurš
pirmā projektā nebij. Bet tas ir sīks_ pārlabojums,
kurš nekādu sevišķu pārgrozījumu visā projekta ne-
ienes. Es jau teicu, ka pārējos šī likuma techniskos
pantos nekādi pārgrozījumi nav ienesti un tā tad ko-
misijas vārdā es ceļu priekšā to pašu reiz jau no
Saeimas noraidīto projekta, ar tiem nelieliem pārgro-
zījumiem, uz kuriem es še aizrādīju. Komisijā tika
pārrunāts ari līdzekļu jautājums. Pie šī jautājuma
apspriešanas piedalījās finansu ministrs un tautas
labklājības ministrs. Viņi norādīja, ka tādu līdzekļu,
kādus prasot šis projekts, valsts rīcībā neesot un
ka tādos apmēros, kādos komisijas projekts to pa-
redzot, finansu ministrs izdevumiem nepiekrītot.
Neskatoties uz to, komisijas vairākums atzina, ka
XX. kategorijas pamatalga nebūtu noteicama zemāk
par 70 latiem, kāpēc šīs komisijas uzdevumā es šo
projektu lieku augstam namam otrreiz priekšā un
esmu pārliecināts, ka šoreiz viņam radīsies vairā-
kums.

Priekšsēdētāja biedrs: A. Alberings: Tiek at-
klātas vispārējas debates pie likuma par valsts dar-
binieku atalgojumu. Vārdu neviens nevēlas? Lie-
ku uz balsošanu pāreju uz likuma lasīšanu pa pan-
tiem. Lūdzu pacelties tos deputātus, kas ir pret pār-
eju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas
42 balsis, pret to — 12 balsis, atturējies 31. Pāreja
uz pantu lasīšanu noraidīta un līdz ar to likums n o-
raidīts. Līdz ar to dienas kārtība izsmelta.

Lūdzu frakciju priekšstāvjus pēc sēdes slēg-
šanas ierasties frakciju biroja telpās uz frakciju ap-
spriedi.

Nākošā sēde piektdien pīkst 5 pēc pusdienas.
(Slēgta pīkst. 6.45 vakarā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; agrārās re-
formas likuma I. d. 3. panta d punkta papildinājumi
un pārgrozījumi; likums par karavīru *atvaļināšanu
no kara dienesta 1926. gadā; papildinājums civil- un
kriminālprocesa likumos; likums par nodokli no ne-
kustamas mantas pilsētās un miestos; likums par pa-
gasttiesu likumu dažu pantu pārgrozījumiem; kara-
spēka amatu saraksts; likums par svinamām dienām;
likums par dažās kara likumu kopojumu grāmatās un
vispārējos norēķinu likumos minēto sumu pārrēķinā-
šana latos; likums par likumīgā procenta lieluma pa-
augstināšanu; likums par mēriem un svariem; likums
par izlozēm; pārgrozījums likumā par alkoholu sa-
turošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu; papildinājums kara klausības likumā; likums

par sociālo apgādību; likums par aizsargu baku po-
tēšanu; pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
par strādnieku un citu algota darbinieki} nodrošinā-
šanu slimības gadījumos; likums par valsts satiksmes
ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobilizāciju kara va-
jadzībām,; pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apsti-
prināšanas kārtībā Latvijas apgabalos, kur pastāv
spēkā bijušās_Krievijas lik. kop. X. sēj. I. daļa; likums
par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latvi-
ju un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju.
Iebildumu pie dienas kārtības nav? Dienas kārtība
skaitās par pieņemtu.

Mēs pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumi. Prezidijs saņēmis rakstu
no ministru prezidenta, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.

Ņemot vērā, ka Saeimas š. g. 28. apriļa plenār-
sēde noraidīta pāreja uz valsts budžeta 1926./27. saim-
niecības gadam caurskatīšanu pa pantiem, un pamato-
joties uz ministru kabineta šīs dienas lēmumu, pagodinos
paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, savā
un pārējo kabineta locekļu vārdā, ka iesniedzam
demisiju. Ar patiesu cienīšanu K. Ulmanis.

Rīgā, 1926. g. 28. aprilī."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk Saeimas lo-
ceklis K. Kūķis lūdz piešķirt atvaļinājumu no 4. maija
uz vienu mēnesi ārstēšanas nolūkos. Prezidijs pie-
krīt šāda atvaļinājuma piešķiršanai. Iebildumu no
augstā nama puses nav? Atvaļinājums piešķirts.

Sociālās likumdošanas komisija piesūtījusi prezi-
dijam sekošu rakstu:

Sekretārs P. Juraševskis:
„Šaeimas prezidijam.

Caurskatot „Likumu par valsts darbinieku atalgo-
jumu", sociālās likumdošanas komisija nolēma griezties
pie Saeimas prezidija ar lūgumu, lai Saeima uzdotu
publisko tiesību un sociālās likumdošanas komisijai iz-
strādāt likumprojektu par augstāko valsts darbinieku
atalgojumu, nosakot, likumdošanas kārtībā Valsts Pre-
zidenta, valdības locekļu, Saeimas prezidija un deputātu
algas. Lūdzam virzīt šo likuma ierosinājumu uz Sa-
eimas kopsēdi. Priekšsēdētājs Nik. Kalniņš. ?

Sekretārs J. Breikšs.
Rīgā, 1926. g. 21. aprilī. Nr. 759."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk priekšlikums, kuru iesnie-
gusi sociālās likumdošanas komisija

_uzdot publisko tiesību un sociālās likumdošanas komisijai
izstrādāt likumprojektu par augstāko valsts darbinieku at-
algojumu.

Vārdu vēlas sociālās likumdošanas komisijas
priekšsēdētājs Nik. Kalniņš. Vārds deputātam Niko-
lajam Kalniņam.

Nikolajs Kalniņš (sociāldemokrāts): Augsti go-
. dātie deputātu kungi! Kad Saeimas sociālās likum-

došanas komisija skatīja cauri valsts darbinieku at-
algojumu likumu, tad starp citu, viens no komisijas
locekļiem nāca ar ierosinājumu, ka vajagot šinī pašā
likumā ievest ari noteikumus par deputātu algām.
Sakarā ar to izcēlās pārrunas vispārīgi par to valsts
darbinieku algām, uz kuriem šis likums nezīmējas, jo
runā esošais likums zīmējas tieši uz tiem darbinie-
kiem, kurus var uzskatīt par ierēdņiem, kalpotājiem,
kuri atrodas valsts dienestā. Saeimas deputātus, tā-
pat ministrus un prezidentus nevar uzskatīt par Ie-
rēdņiem, kaut gan viņi saņem atalgojumu no valsts
kases. Katru reizi, kad paceļas jautājums, kaut vai
par tām pašām deputātu algām, tad jūs, kungi, zināt,
kādus putekļus tas saceļ. Ja dzīves dārdzība ceļas,
ierēdņi itin dabīgi prasa algas pielikumu un tas šādā
vai tādā veidā tiek izdarīts. Bet ja tanī pašā laikā
aizkustina ari deputātu algas, vai ministru algas jau-
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tājumu, tad itin dabīgi tā vai cita partija izlieto šo
Jautājumu kaut kādiem blakus nolūkiem. Tāpēc nav
labi, ja mums šīs algas nosaka budžeta kārtībā, kā tas
Ir līdz šim. Algas samēram vajaga būt priekš visiem
tiem darbiniekiem, kas saņem no valsts kases līdze-
kļus, nosacītam reiz par visām reizēm ar likumu. Vai
tas samērs būtu šāds vai tāds, vai deputātu algas ap-
mēru pielīdzinātu tai vai citai valsts ierēdņu katego-
rijai, tas patlaban te nav no svara. To mēs neesam
pārrunājuši komisijā. Bet no svara ir, lai būtu viens
zināms samērs priekš ilgākiem laikiem, lai nebūtu tā,
ka vienā vietā kaut ko paceļ un otrā vietā tas radītu
lielas, garas debates, vai tur ari jāpaceļ. Jeb atkal,
ja tagad ierosinās likumprojektu par to, lai reducēta
Celmiņa valdības laikā paaugstinātās algas augstāko
kategoriju ierēdņiem, tad lai līdz ar to automātiski ari
pamazinātos algas ministriem un deputātiem. Ko-
misija šinī gadījumā nostājās uz tāda viedokļa, ka ar
likumu jānosaka, kādās attiecībās ar vispārējo valsts
ierēdņu atalgojumu atrodas augstāko valsts darbi-
nieku algas. Komisija neatrada par iespējamu ievie-
tot šos nosacījumus vispārējā ierēdņu atalgojuma li-
kumā, tāpēc ka ne deoutatus, ne ministrus, ne prezi-
dentus nevar uzskatīt par ierēdņiem tādā šaurā no-
zīmē. Tāoēc komisiia atrada oar vēlamu visiem šiem
darbiniekiem izstrādāt speciālu likumu, kurā būtu no-
teiktas algu attiecības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
likuma ierosināiumu

uzdot publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas un
?sociālās likumdošanas komisijām izstrādāt likumprojektu par
augstāko valsts darbinieku atalgojumu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Acim redzams vairākums. Likuma ierosinājums no-
dots publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas un
sociālās likumdošanas komisijām.

Pēc pārgrozījumu muitas tarifā pieņemšanas de-
putāts A. Bergs iesniedza sekošu pārejas formulu:

,,1926. gada 24. martā pieņemtie pārgrozījumi muitas
tarifā valdības iestādēm dod iemeslu attiecīgi erozīt jau no-
slēgtos līgumus, ja valdības iestāžu kontrahenti pierada, ka
salīgtie priekšmeti vai viņu sastāvdaļas ir apmaksātas pēc
1926. gada 24. martā Saeimā pieņemtām muitas likmēm."

Šī gada 26. marta plenārsēdē nodeva šopārejas
formulu tirdzniecības un rūpniecības, budžeta un juri-
diskās komisijas atsauksmei , pie kam minētām ko-
misijām bij uzdots dot savas atsauksmes parpārejas
formulu viena mēneša laikā. Tagad no visam trim
komisijām prezidijam ienākuši pazinoiumi. ka viņas
pārejas formulu apspriedušas un nolēmušas to atbal-
stīt Vārdu vēlas budžeta komisijas referents Bļod-
nieks. Vārds budžeta komisijas referentam Bļodnie-
kam.

Referents A. Bļodnieks: Godātie deputāta kungi!
Deputāts Berga kungs pie oārgrozījumiem muitas ta-
rifā, kuri pieņemti š. g. 24. martā, iesniedza pārejas
formulu, kuras uzdevums un nolūks biia regulēt at-
tiecības starp valdību no vienas puses un valdības
kontrahentiem, kā valdības dažādo saimniecisko re-
soru pasūtījumu izpildītājiem no otras puses. Bu-
džeta komisiia konstatēja, ka šie darījumi ar saimnie-
ciskiem resoriem , galvenam kārtām ar dzelzceļa virs-
valdi, kara ministriju un vēl vienu otru no saimnie-
ciskām nozarēm, ir biiuši ne visai daudz. Galvenam
kārtām varētu šī pāreias formula attiekties uz alumi-
uiia preču izstrādājumiem, kas pasūtīti un nodoti
kādam nznēmēiam no kara pārvaldes, tāpat ari daži
darīiumi no dzelzceļu virsvaldes un pāris citiem
saimnieciskiem resoriem. Tā tad Jākonstatē, ka visā
visumā šī pāreias formula oārāk lielu daļu kontrahen-
tus nevar aizņemt, pārāk lielas intereses šinī gadīiu-
mā netangētu. bet budžeta komisiia ?an vienojās, ka
šo pārejas formulu vajadzētu pieņemt, lai ievestu re-

gulējošo, izlīdzinošo taisnību, ka visi tie darījumi, kas
noslēgti no valsts kā izdevīgi, lai tie varētu tikt izpil-
dīti. Tādā kārtā, ja viņi saskaņā ar jauno muitas
grozījumu atmaksāti, tad valdība varētu vienā otrā
gadījumā līgumus grozīt. Izrādās, ka valdībai šādas
varas nav un te vajadzīgs Saeimas lēmums. Tāpēc
ari budžeta komisija no savas puses lūdz pieņemt šo
lēmumu steidzamības kārtībā un atzīst par pieņema-
mu to pārejas formulu, kādu licis priekšā deputāts
Bergs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās
komisijas referentam Krastkalnam'.

Referents A. Krastkalns: Juridiskai komisijai
nekādu juridisku iebildumu pret to formulu nav un
viņa to atbalsta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tirdzniecības un
rūpniecības komisijas referents vārdu nevēlas? Vēl '
vārdu vēlas deputāts Dukurs. Vārds deputātam Du-
kuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Jūs atcerēsaties, kad Berga kungs savu
pārejas formulu iesniedza, no mūsu frakcijas puses
tika izteikti daži norādījumi, ka šī pārejas formula
tādā veidā nebūtu vēlama, ka viņai varētu sekot ve-
sela rinda sarežģījumu. Tomēr augstais nams, ne-
skatoties uz mūsu iebildumiem, atrada par iespējamu
nodot šo pārejas formulu komisiju atsauksmei un no
komisiju puses tad ari vajadzēja noskaidrot, ko prak-
tiski pārejas formula varētu dot Kā mēs no refe-
rentiem dzirdējām, tad budžeta komisijā noskaidro-
jās, ka viņi nav varējuši konkrētus gadījumus atrast,
izņemot šeit vienu pieminēto gadījumu, pasūtījumu no
kara resora puses attiecībā uz alumīnija katliņiem.
Vairāk referents nevarēja konstatēt, ka uz kādu ga-
dījumu šī pārejas formula varētu attiekties. Ari bu-
džeta komisijā šo pārejas formulu apskatot tika iz-
teiktas pretējas domas un tās pastāvēja iekš tam, ka
Saeimā nebūtu vēlams ar šādu pārejas formulu radīt
stāvokli, ka valdība visos gadījumos, kur turpmāk,
pēc tam, kad esam pieņēmuši šādu pārejas formulu
sakarā ar pārgrozījumiem muitas likmēs, ka tas val-
dībai dod tiesības revidēt līgumus, kurus slēgusi
valsts no vienas puses un piedāvātājs no otras puses.
Pieņemot šādu pārejas formulu, tas nozīmētu, radīt
nevēlamas attiecības ar valdības kontrahentiem, kuri
no valsts saņēmuši pasūtījumus, jo nav ne mazāko
šaubu, ka visas tās pretenzijas, kādas varētu celties
tagad, tās tiks pamudinātas pat tanīs gadījumos, kur
līdz šim pats pasūtītājs neatrada par vajadzīgu uz-
stādīt savu prasību pēc līguma revīzijas. Ja Saeima
šādu pārejas formulu būs pieņēmusi, prasības un pre-
tenzijas tīri dabīgi varēs rasties tur, kur pie citiem ap-
stākļiem viņas nebūtu radušās. Mēs sacelsim kājās
tos pasūtījumu izpildītājus, kuri ar valsti saistījušies.
Vēl jo vairāk, mēs atrodam par nenormālu, ka pie ta-
gadējiem apstākļiem tas varētu radīt lielus sarežģī-
jumus resoriem attiecībā uz budžeta izpildīšanu, jo
nav nebūt izslēgts, ka zināma prasība var saistīties
ar lielākiem budžeta posteņiem un ja nu šāda iespē-
jamība būs -ar pārejas formulu radīta, resori atradī-
sies grūtā stāvoklī. Vēl no svara ir tas apstāklis, ka
līgumus, kurus valdība slēgusi ar dažādiem uzņēmē-
jiem, tā nav slēgusi caur Saeimu. Ja nu valdība no
vienas puses un privātie pasūtījumu izpildītāji no otras
puses var savstarpēji radīt zināmas prasības, tās ir
iespējams citādi nokārtot, ne caur Saeimas plenār-
sēdi. Vissliktākā gadījumā,ko mūsu frakcijas priekš-
stāvji budžeta komisijā pastrīpoja, ja valdība vai at-
tiecīgs resors nejustos kompetenti revidēt kāda lī-
guma saistību, tad viņš varētu griezties pie Saeimas
budžeta komisijas, kura jau ir līdzīgos gadījumos ta
vai citādi devusi attiecīgu sankciju pie zināmas sai-
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stību revīzijas. Bet pieņemt Saeimā pārejas formulu,
kura būtu saistoša, nerunājot par konkrētiem gadīju-
miem, neskatoties uz to, vai šis gadījums varētu but
strīdīgs vai ne, tas tikai grūtības vien varētu radīt
Mēs atzīstam, ka nebūtu nekādā vajadzība šādu pār-
ejas formulu pieņemt. Es domāju, ka ja būtu radu-
šies apstākļi, kur zināmas pretenzijas būs, tad budže-
ta komisija varēs konkrēti skatīt cauri katru līgumu
un dot vajadzīgos norādījumus attiecīgam resoram
vai valdībai. Es domāju, ari Berga kungs, kurš šo
pārejas formulu iesniedza, būtu darījis pareizi, ja viņš
to būtu noņēmis, jo cīnīties par vienu gadījumu, kurš
personīgi viņam vai viņa partijai stāv tuvu, nebūtu
nekāda vajadzība. Es domāju, ka to varēs budžeta
komisija nokārtot, kā atsevišķu konkrētu gadījumu,
nepieņemot nebūt kaut kādu ģeneralizējošupārejas
formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk no
manis nolasītā un savā laikā no deputātaA. Berga ie-
sniegtā pārejasformula, kuru atbalsta visas trīs komi-
sijas. Es lieku touz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kasbūta pret šīspārejasformulas pieņemšanu, Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par Berga iesniegto pārejas formulu nodotas 39 bal-
sis, pret — 44, atturas 2. Pārejas formula noraidīta.
No Cielēna, Višņas, Dēķena, Morica u,c. iesniegts se-
košs likumprojekts, kuru lūdzu sekretāru nolasīt

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam tālāk virzīt sekošu likumprojektu:
Steidzamība

Likums par valsts nodevēja Andrieva Niedras izraidīšanu no
Latvijas Republikas.

. 1. Latvijas valsts un tautas nodevējam Andrievam
Niedram atņemtas visas Latvijas pilsoņu tiesības.

2. Latvijas valsts un tautas nodevējs Andrievs Niedra
izraidīts no Latvijas uz visiem laikiem.

3. Ja pretēji šī likuma noteikumiem Latvijas
^

valsts un
tautas nodevējs Andrievs Niedra atgrieztos Latvijā, viņš so-
dāms ar ieslodzišanu cietumā uz visu mūžu.

4. Šis likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šo likumprojektu nodot publisko tiesību komisijai.
Vārdu pie šī likumprojekta lūdz deputāts Cielēns.
Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts,): Augsti godātie de-
putātu kungi! Ar Valsts Prezidenta rīkojumu, pa-
rakstītu no tieslietu ministra kunga, šī gada 29. marta
Andrievs Niedra tika apžēlots un, piemērojot 1922.
gada 12. janvāra noteikumus par soda nosacītu at-
laišanu, atsvabināts no apcietinājuma, paveļot Nie-
dram nekavējoties atstāt Latvijas valsts teritorijuhdz
turpmākam. Es te negribu pakavēties pie tas tie-
siskās formas un veida, uz kuru pamata Andrievs
Niedra izraidīts no Latvijas teritorijas. Pec mana ie-
skata nedz Valsts Prezidentam, nedz tieslietu mini-
strim nav kompetences izraidīt kādu Latvijas pilsoni
no Latvijas teritorijas. Izraidīt uz nenoteiktu laiku
pilsoni no Latvijas teritorijas uz 1917. gada 2. augusta
likuma pamata var iekšlietu un kara ministri uz ko-
pēja lēmuma pamata. Citu likuma noteikumu par
Latvijas pilsoņa izraidīšanu no Latvijas _ teritorijas
Latvijā nepastāv. Ja Andrievs Niedra velētos pārsū-
dzēt tieslietu ministra rīkojumu Latvijas senāta, tad
senātam tas būtu jāatceļ. Tapec Latvijas likumdeveļa
iestāde vienīgā var ar speciālu likumu, ja viņa to ve-
ļas, Andrievu Niedru izraidīt no Latvijas teritorijas.
Pēc sociāldemokrātiskās frakcijas ieskatiem šāds li-
kums ne tikai vēlams, bet pat nepieciešams. Es ne-
gribu pakavēties pie visas šis Niedras lietas, ap kuru
Latvijas tautā ir radies tik daudz pārrunu, tik daudz
pārdzīvojumu un tik daudz piedzīvojumu. Ari šinī
augstā namā mēs pietiekoši daudz esam nodarboju-

šies ar Niedras lietu. Mēs esam vairākkārt par šo
lietu runājuši, savā laikā esam pat lēmumus taisījuši.
Es negribu pie šīs lietas atgriezties visa visuma pec
viņas būtības. Es negribu_ atgriezties pie ta tiesas
sprieduma, kurš savā laikā bija tik mīksts iznests
Andrievam Niedram, es negribu atgriezties pec būtī-
bas pie šī apžēlošanas akta. Es domāju, ka Latvijas
tautas vietniekos', ja tikai viņi grib atspoguļot to tie-
sisko sajūtu, kāda valda latvju tauta šinī jautājuma,
kā ari turpināt to tradīciju nešanu un cienīšanu, kā-
das latvju tauta izpaudusi 1919. gada, tad augstam
namam šis likums ir jāpieņem. Atļaujat man tikai
pāris vārdu attiecībā uz šī likuma formu. Tuvāk par
to varēs runāt attiecīgā komisija, un, ja vajadzīgs vi-
ņu pārrediģēt un izrediģēt, no dažādiem viedokļiem
pie tā pieejot. Mums jau_ Latvijas prakse ir bijuši
precedenti, kur uz atsevišķam personām ir attiecināti
likuma noteikumi. Un ņemot vērā šī likuma politisko
svarīgumu, es domāju, ka Latvijas tautas.vietnieku
nams izteiksies p a r šī likuma nodošanu publisko tie-
sību komisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālā apvienība) : Augsti godātie
deputātu kungi! Es negribu augsto namu kavēt viņa
kārtējā likumdošanas darba, sīkāki iztirzājot to li-
kumprojektu, kuru aizstāvēja Cielēna kungs, kuru ie-
sniedza sociāldemokrāti. Es gribu paziņot, ka mes
ari balsosim par viņa nodošanu publisko tiesību un
valsts iekārtas komisijai, bet manjau tagad, jāpaziņo,
ka mēs nepiekrītam likumam tāda veida, ka viņš šeit
izstrādāts un kāds viņš šeit ierosināts. Lieta nav tik
vienkārša, viņa var pec sevis vilkt sarežģījumus tīri
starptautiskā ziņā, jo mēs no mūsu pilsoņa, kas iz-
braucis uz ārzemēm ar Latvijas pavalstnieka pasi,
nemaz nevaram tik viegli vaļa tikt Ja ta valsts, kur
viņš atrodas, nevēlas viņu paturēt, tad viņa to var at-
vest līdz mūsu robežai un viņš mums ir jāņempretim.
Šis jautājums, bez šaubām, ir sarežģītspar to var
strīdēties, un taisni aiz ta iemesla, ka mes šodien šo
diezgan nesagatavoto starptautisko jautājumu neva-
ram pareizi izšķirt, mums viņš jānodod noskaidroša-
nai publisko tiesību komisijai. Es tikai turēju par
savu pienākumu paziņot ka tas nenozīme, ka mes
piekrītam pašam ierosinājumam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
priekšlikums

nodot likumprojektu publisko tiesību komisijai.

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likumprojekts vien-
balsīgi nodots publisko tiesību komisijai.

Ienācis priekšlikums, parakstīts no deputāta Cie-
lēna, kurš liek priekšā:

„Uzdot publisko tiesību komisijai 2 nedēļu laikā skatīt
cauri likumprojektu par Andrieva Niedras izraidīšanu."

Vārdu pie šī priekšlikuma vēlās Cielēns, Vārds
deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Es tikai divos vārdos gribu augsta nama vē-
rību griezt uz to, ka šis likumprojekts tomerbutu stei-
dzams un ka tas būtu skatāms cauri visdrīzākā laika.
Es domāju, ka 2 nedēļas ir pietiekošs laiks,_lai šo li-
kumprojektu publisko tiesību komisija varēta caur-
lūkot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
Cielēna priekšlikums:

„Uzdot publisko tiesību komisijai 2 nedēļu _ laikā skatīt
cauri likumprojektu par Andrieva Niedras izraidīšanu."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par šopriekšliku-
mu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atta-
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ras. Par priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — 3,
atturas 36. Priekšlikums noraidīts.

Deputāts Višņa, Morics, Kalējs, Rozentāls, Bast-
jānis, Rudevics iesnieguši sekošu likumprojektu, kuru
es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Mēs, apakšā parakstījušies, liekam priekšā Saeimai pie-
ņemt sekošu likuma ierosinājumu:

Likums par valsts darbinieku atalgojumu.
Pirmā daļa.

1. Šī (1.) daļa attiecas uz visiem valsts civilresora darbi-
niekiem, izņemot valsts obligatorisko skolu mācības spēkus,
kuru atalogjumu nosaka sevišķs likums un tos darbiniekus, kuri
saņem algu uz sevišķu līgumu vai nosacījumu pamata. Šīs
daļas noteikumi piemērojami otrās daļas 33. p. minētiem ties-
lietu un kara resora darbiniekiem, ciktāl tas paredzēts šī
likuma otrā daļā.

_ 1. nodaļa.
Vispārējie noteikumi.

2. Darbinieku algas, atkarībā no viņu amatam valsts
civildienestā amata saraksta paredzētās kategorijas un attie-
cīgā darbinieka izdienas pakāpes, ir sekošas:

Kategorija. La'os rr.ēnesī.
I. — 480—
II. — 400—
III. — 340—
IV. — 300—
V. — 270—
VI. — 250—
VII. — 230—
VIII. — 194—
IX. — 172—.
X. — 146—
XI. — 130—
XII. — 112—
XIII. — 102—
XIV. — 94—
XV. — 87—
XVI. — 80—
XVII. — . 74—
XVIII. — 69—
XIX. 64—
XX. — 60—

3. Darbinieka alga, kamēr viņš paliek tanī pašā algas
kategorijā, paaugstināma, ievērojot turpmāko pantu nosacī-
jumus, ik pa trīs gadiem, līdz tas sasniedz attiecīgās katego-
rijas augstāko izdienas pakāpi.

14.
Pēc 3. pantā minēto trīs gadu notecējuma nākošās

augstākās pakāpes algu darbiniekam izmaksā sākot ar nākošā
kalendāra mēneša pirmo dienu, bet ja darbinieks attiecīgā
kategorijā ieskaitīts kalendāra mēneša 1. dienā,_ tad nākošās
pakāpes algu viņam izsniedz pēc 3 gadu notecējuma jau ar
tā paša mēneša 1. dienu.

Piezīme. Ja tiesība uz algu pēc-augstākās pakāpes
darbiniekam sākas laikā, kad sakarā ar ievadītu iz-
meklēšanu par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinar-
pārkāpumu darbinieks atstādināts no amata pienākumu
izpildīšanas, tad atalgojuma paaugstināšana uz izdienas
pamata pagaidām atliekama līdz lietas izlemšanai. Ja
lieta beidzas ar darbinieka atcelšanu no amata, tad
ieturētais atalgojuma paaugstinājums darbiniekam nav
izsniedzams.

5. Izdienas laiku, kurš jānokalpo katrā pakāpē, skaita
ar 6., 7., 8., 9., 10. un 11. pantā paredzētiem izņēmumiem no
tās dienas, kad darbinieks iecelts attiecīgās kategorijas amatā,
sakaņa ar likuma par civildienestu 2. un 3. pantu, resp. at-
tiecīga resora citiem noteikumiem (civildienesta lik. 41. p.)
vai kad viņš pieņemts kā amata vietas pagaidu izpildītājs
saskaņa ar minētā likuma 4. pantu. Brīva līguma darbiniekam,
kurš ieņem saskaņā ar valsts amatu sarakstu atalgojamu
amatu, _izdienas laiku skaita no tās dienas, kad viņš pieņemts
dienesta ar algu pēc attiecīga amata kategorijas.

L_

Piezīme 1. Civildienesta likuma nosacījumi par
ierēdņu iecelšanu vai pieņemšanu piemērojami izdienas
pakāpes noteikšanai ari kalpotājiem, kuri minēti pie-
zīmē pie likuma par civildienestu 2. panta (Lik. kr.
papild. 53.).

Piezīme 2. Laiks, kuru darbinieks kalpojis valsts
autonoma uzņēmuma, kurš vēlāk pārvērsts par neauto-
nomu valsts uzņēmumu,_ ieskaita darbiniekam izdienā
tanī gadījuma, ja šis uzņēmums savā laikā darbojies kā
neautonoms un attiecīgais darbinieks uzņēmuma auto-
nomijai izbeidzoties nāk tanī pašā kategorijā, kurā viņš
bijis izņēmuma autonomizēšanas brīdī, vai ja viņš nāk
vel zemākā kategorijā.

6. Ja algu pēc attiecīga amata kategorijas nosaka darbi-
niekam, kurš uz brīva līguma resorā jau kalpo, tad viņam
attiecīgā kategorijā izdienā ieskaita to laiku, kuru viņš līdz
ieskaitīšanai kategorijā nokalpojis tai pašā resorā, saņemdams
algu ne zemāku par viņa jaunā amata pirmās pakāpes normu
un izpildīdams pienākumus,, kuri pēc iecēlēja _ atzinuma pec
sava rakstura pielīdzināmi darbinieka jaunā amata pie-
nākumiem.

7. Ja darbinieks pāriet uz citu _resoru līdzīgā dienesta
nozarē, tad viņam jaunā dienesta vietā ieskaita izdienā laiku,
kuru viņš nokalpojis iepriekšējā dienesta vietā tanī pašā vai
augstākā algas kategorijā.

8. Ja pēc dienesta pārtraukuma ne ilgāka par trīs ga-
diem darbinieks atgriežas valsts dienestā tanī pašā vai rad-
niecīgā dienesta nozarē un nāk tanī pašā vai zemākā katego-
rijā, tad ar resora vadītāja piekrišanu izdienā viņam var ie-
skaitīt

^
to laiku, kuru viņš pirms pārtraukuma nokalpojis šinī

nozarē, ieņemdams tās pašas vai augstākas kategorijas amatu.
9. _ Ja darbinieku, kurš skaitās otrā vai augstākā pakāpē

iecel kādā augstākā kategorijā, vai ja ieņemamo amatu pa-
augstina kategorijā, tad darbinieks šinī augstākā kategorijā
saņem algu par tik pakāpēm zemāk, par cik kategorijām viņš
ticis paaugstināts, bet ne zemāk par jaunā amata pirmās pa-
kāpes algu.

Jaunā pakāpē tāds paaugstināts darbinieks, kamēr viņš
ieņem tās pašas kategorijas amatu, paliek pilnus 3 gadus, iz-
ņemot gadījumu, kad palikdams savā_ agrākā amata katego-
rija, viņš, pārejot nākošā izdienas pakāpē, būtu varējis saņemt
jau pirms 3 gadu notecējuma lielāku algu, kā tagadējā augstākā
kategorijā. Šādā gadījumā viņš ari savā jaunā kategorijā pār-
iet uz_nākošo izdienas pakāpi jau no tā laika, kad, paliekot
agrākā kategorijā, alga viņam būtu pienākusies augstāka nekā
jaunā kategorijā.

10. Ja darbinieku pazemina kategorijā, tad viņam ze-
māka kategorijā _viņa izdienāierēķina ari to laiku, kuru viņš
nokalpojis augstākā kategorijā.

_ Piezīme. Pēc šī panta nosacījumiem ar šī likuma
speķa stāšanas dienu noteicama algas pakāpe un iz-
diena ari tiem darbiniekiem, kuriem uz 1925. g. 7. jūlija
atalgojuma noteikumu 9. panta pamata (Lik. kr. 133)
pie pazemināšanas amata piešķirta augstāka pakāpe, nekā
viņiem pienākas pēc šī (10.) panta tagadējās redakcijas.

11. Jadarbinieks pēc 1921. g. 1. aprīļa attiecīgā resorā
ieņēmis dažādu kategoriju amatus resp. ja viņš pēc notikušas
pazemināšanas no jauna nak augstākā kategorijā, tad viņam
izdiena_ ieskaita ari to laiku, kuru viņš nokalpojis šinī resorā
tai paša vai augstākā kategorijā; bet ja attiecīgo nozari vēlāk
parzin cits resors, tad darbinieka izdienā ierēķina to laiku,
kuru viņš agrāk kalpojis šinī nozarē, ieņemdams līdzīgas vai
augstākas kategorijas amatu.

12. Brīva līguma darbinieki (Likumā par civildienestu
10. p. un piezīme pie 8. p.), kuri ieņem saskaņā ar valsts amatu
sarakstu atalgojamus amatus,_ saņem algu pēc izdienas uz vis-
pārējiem nosacījumiem.

^
Pārējiem brīva līguma darbiniekiem,

ari nesagatavotiem speķiem un kalpotājiem pie viegliem un
neatbildīgiem pienākumiem, atalgojumu nosaka resora vadītājs
vai viņa pilnvarota amatpersona.

13. Ja VI.—XVIII. kategorijas darbiniekam ir pabeigta
augstskolas izglītība, tad, ja ta ir piemērota atiecīgai dienesta '
nozarei, viņš saņem algu par divām pakāpēm augstāk, nekā
viņam pienākas pec šīs (1.) nodaļas vispārējiem noteikumiem.
Kamēr darbinieks nav 30 gadus vecs, šo tiesību viņš bauda
ne agrāk, ka pec 5 gadiem pēc augstskolas beigšanas.

Bij. Krievijas augstskolu sarakstu izsludina izglītības
ministrs; darbinieki, kas beiguši ārzemju augstskolas citur,
bauda šinī pantā paredzētās tiesības tad, ja Latvijas universi-
tāte, Mākslas akademij _a vai Konservatorija šīs augstskolas at-
zīst par augstākām mācības iestādēm.

PiezīmePar izglītību piešķirtās divas pakāpes nav
ņemamas vēra pakāpi noteicot, ja atiecīgais darbinieks
pariet uz tādu amatu, kuram pakāpes paaugstināšana
uz izglītības pamata nav paredzēta.

14. _ Darbinieks, kam uzdots pagaidām Sapildīt citu: amatu,
saņem tādu atalgojumu, kāds viņam pienācās viņa pastāvīgā
amata, bet ja darbinieks izpilda atalgojuma ziņā augstāku
amatu, tad, ja tāds amats ir vakants, viņš saņem tūlīt atalgo-
jumu, kāds viņam pienāktos, ja būtu iecelts resp. apstiprināts
šinī amatā. Ja darbinieks pagaidām izpilda augstāku neva-
kantu amatu, tad viņš saņēmi augstākam amatam paredzēto
atalgojumu sākot ar 7. nedēļu.

Piezīme. Ja amata pagaidu izpildīšana beidzas ar dar-
binieka iecelšanu tās kategorijas amatā, kurā ietilpst
pagaidām izpildāmais amats, tad attiecīgo laiku, par
kuru viņš saņēmis paaugstinātu algu, darbiniekam
ieskaita izdienā šinī amata, kategorijā; ja turpretim
vietas izpildītāju atvieto atpakaļ uz viņa pastāvīgo
amat^ tad.citas vietas izpildīšanas laiks ierēķināms
izdienā darbinieka pastāvīgā amatā.

15._ Rīkojumā resp. pavēlē par darbinieka iecelšanu citā
amata jāuzrada viņa izdienas _pakāpe, bet ja darbinieku amatā
ieceļ pirmo reizi, un viņam kāds nokalpots periods izdienā ie-
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skaitāms ar šī likuma 6., 7. un 8. pantu, tad attiecīgā rīkojumā
resp. pavēlē jābūt ari noraidījumam, kāds laiks viņam izdienā
jau skaitās.

Piezīme. Ja darbinieks atrod, ka viņa izdiena vai algas
pakāpe aprēķināta nepareizi, tad par to padotības
kārtībā ziņojams iecēlējam rakstiski ne vēlāk ka
viena mēneša laikā, pretējā gadījumā darbinieks ne-
var prasīt par pagājušo laiku atalgojuma starpību,
kura radusies viņa izdienu nepareizi noteicot.

16. Darbiniekiem, kas iecelti amatā pirms šī likuma spē-
kā stāšanās, izdiena un alga nosakāma sekošā kārtībā:

1) Noteikumi par izdienas laiku un algas pakāpes ap-
rēķināšanu attiecināmi ari uz iepriekšējo dienesta
laiku, sākot ar 1921. g. 1. aprili.

2) Dienesta laiku starp 1918. gada 18. novembri un 1921.
g. 1. aprili ieskaita darbiniekam izdienā tanī kate-
gorijā, kuru viņš ieņēmis 1921. g. 1. aprilī, bet tikai
tai gadījumā, ja viņš 1925. gada 23. jūlijā kalpoja vēl
tanī pašā resorā, kura dienestā viņš bijis pirms 1921.
g. 1. aprīļa, vai gadījumos, kad attiecīgā nozare pie-
vienota citam resoram, ja- viņš kalpo' tai pašā nozarē.

3) Darbiniekiem, kuriem 1925. g. 23. jūlijā jau bija tie-
sība saņemt papildalgu 10% apmērā uz 1920. g. 31.
marta likuma par civildienestu 17. panta pamata
(Lik. kr. papi-ld. 53) un kuriem pēc šī likuma pie-
nāktos zemāks atalgojums, patur_ to atalgojumu,
kādu viņš saņēmis 1925. g. 31. martā tik ilgi, kamēr
viņam pēc šī likuma nosacījumiem nepienāktos lī-
dzīgs vai lieiāks atalgojums.

Piezīme. -Tiesība uz šinī punktā paredzēto atal-
gojumu beidzas, ja darbinieks nāk zemākā ka-

_ tegorijā.
4) Ja kādam darbiniekam pec šī likuma izdiena un al-

gas pakāpe būtu aprēķināma citādi, nekā saskaņā
ar 1925. g. 7. jūlija noteikumiem par valsts darbi-
nieku atalgojumu, tad iestādei, kurā tāds darbinieks
strādā, jāpaziņo viņam divu mēnešu laikā no šī li-
kuma spēkā nākšanas minētā darbinieka algas pa-
kāpe un no kura laika viņam šinī pakāpē skaitās
izdiena. Attiecībā uz izdienas aprēķināšanu darbi-
nieks var celt iebildumus 15. panta piezīmē pare-
dzētā laikā un kārtībā.

17. Darbiniekam, kas saņem algu pēc attiecīgam amatam
noteiktas kategorijas, izsniedz ģimenes piemaksu — 20.—? la-
tus mēnesī par sievu un katru bērnu, ja šos savus ģimenes lo-
cekļus viņš apgādā (18. un 19.).

(

Pa slimības laiku ģimenes piemaksu darbiniekam izsniedz
Pilnā apmērā tik ilgi, kamēr viņš skaitās dienestā, kaut ari algu
viņš saņemtu samazinātā apmērā, vai nemaz nesaņemtu.

Ģimenes piemaksu izsniedz darbinieka sievai tieši uz vi-
ņas pieprasījumu par-viņu un, ja bērni dzīvo pie sievas, tad
ari par bērniem.

Piezīme. Pārstāvniecību darbinieki ārzemēs saņem ģi-
menes piemaksu par sievu un par katru bērnu 10%
apmērā no attiecīga darbinieka algas un konjunktū-
ras piemaksas. Ārlietu ministra rīcībā ieskaitītie
darbinieki saņem ģimenes piemaksu pēc vispārīgiem
noteikumiem.

18. Par bērniem ģimenes piemaksu izsniedz līdz pilniem
16 gadiem, bet ja bērns apmeklē Latvijā pilntiesīgu skolu —
līdz 18 gadiem. Par apgādājamiem bērniem uzskatami ari pa-
bērni un tie, kas pielīdzināti laulībā dzimušiem vai adoptēti.

Piezīme. Pārstāvniecību darbinieki ārzemēs saņem ģi-
menes piemaksu par bērniem līdz pilniem 18- gadiem
ari tad, ja bērni apmeklē skolu ārzemes.

19. Par sievu ģimenes piemaksu neizsniedz, ja viņa ie-
ņem atalgojamu vietu valsts vai pašvaldības dienestā, pie kam
sievas nodarbošanās par atlīdzību, kura mazāka par pusi no
20. kategorijas pamatalgas, par atalgojumu vietu neskaitās.

20. Ģimenes piemaksu izsniedz sakot ar to dienu, kad
tiesības uz minēto piemaksu radušas, bet ne vairāk ka par di-
vām nedēļām atpakaļ, skaitot no attiecīgo pierādījumu, ie-
sniegšanas.

Tiesība uz ģimenes piemaks_u beidzas, ja darbinieks pa-
liek dienestā, ar tā kalendāra mēneša notecējumu, kura tiesī-
ba uz dzimtas piemaksu izbeidzas saskaņā ar iepriekšējo (18.
un 19.) pantu nosacījumiem.

(

Piezīme. Ģimenes piemaksu par vienu un to pašu ģime-
nes locekli var saņemt tikai viens darbinieks un ti-
kai vienā vietā.

21. Atlīdzību par virsstundām ārpus noteikta darba lai-
ka saņem X.—XX. kategorijas darbinieki, ja viņu virsstundu
darbu izsaukuši ārkārtēji apstākļi un darba steidzamība. Jau-
tājumu, vai virsstundu darbs radies sakara ar ārkārtējiem ap-
stākļiem un darba steidzamību, katrā konkrētā gadījumā iz-
šķi r starpresoru komisija _ (28.). Virsstundu atlīdzība aprēķi-
nāma par pirmām 2 stundām 50% un par turpmāko laiku 100%,
bet par darbu svinamā dienā 75% augstāk nekā atalgojums par
kārtējo darba stundu. Kārtējās darba stundas atalgojumu ap-

rēķina, dalot attiecīgās kategorijas un pakāpes mēneša pamat-
algu ar 150, ja darbinieka normālais darba laiks ir 6 stundas
dienā, bet darbiniekiem, kuru darba laiks ir 8 stundas, ar 200.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz tiem darbiniekiem, ku-
riem virsstundu atlīdzību nosaka sevišķi noteikumi.

22. Par piedalīšanos komisijās, kurām pēc 28. pantā mi-
nētās starpresoru komisijas atzinuma parasti jānotiek ārpus
noteikta darba laika un kurām ir ilgstošs vai pastāvīgu iestāžu
raksturs, darbinieki, ja viņiem par komisijas locekļu pienāku-
miem nav noteikta alga, resp. sevišķa atlīdzība, saņem sēžu
atlīdzību 4 latu apmērā par katru sēdi, kura ilgst ārpus darba
laika vismaz 2 stundas.

Ja komisijas sēdes pēc darba laika notiek ārpus iestā-
des, kur darbiniekam ir pamatviela un ilgst 1—2 stundas, tad
darbinieks saņem sēžu atlīdzību 3 latu apmērā par katru sēdi.

Piezīme 1. Tiem komisijas dalībniekiem, kuri nav valsts
dienestā, bet piedalās kā lietpratēji, nereprezentējot
jautājumu izšķiršanā ieinteresētu grupu, vai organi-
zāciju, atlīdzību nosaka resora vadītājs, saziņa ar
tautas labklājības ministri.

Piezīme 2. Klātesošie komisijas dalībnieki parakstās
sēdes sākumā un beigās, tie, kuri nepiedalās sēdē
visu sēdes laiku, atlīdzību nesaņem:.

23. Slimnicu un patversmu atsevišķiem darbiniekiem,
kurus pienākumi saista pie darba vietas ārpus noteiktā darba
laika, resora vadītājs var piešķirt uzturu par brīvu, kā atlī-
dzību par sevišķi ilgu darba laiku.

24. Dzīvokļa naudu, 13. mēneša algu, pārcelšanas pa-
balstu un citas papildu atlīdzības darbinieks saņem uz sevišķu
likumu vai ministru kabineta izdotu noteikumu pamata. Šīs
atlīdzības aprēķināmas pēc attiecīgas pakāpes algas.

Piezīme. Diplomatiski-konsularā dienesta 1.—7. katego-
rijas (ieskaitot) darbinieki ārlietu ministrijas centrālā
iestādē saņem sevišķu reprezentācijas piemaksu 10%
apmērā no attiecīgas pakāpes, algas.

25. Atalgojumu izmaksā vienreiz mēnesī, mēneša 23. die-
nā par tekošu kalendāra mēnesi, bet ja minētā diena ir svina-
ma, tad iepriekšējā darba dienā. Resoriem, kuriem ir plašs
vietējo iestāžu tīkls, ir tiesība izdarīt uz vietām algas izmaksu
laikā no 21.—26. mēneša dienai. Darbiniekiem ir tiesība sa-
ņemt ne agrāk kā mēneša 15. dienā uz algas rēķina avansu
līdz pusmēneša atalgojuma apmēram,_kurš atvelkams tuvākā
algas izmaksas dienā. Darbinieka nāves gadījumā viņa pie-
derīgiem izmaksā mirušā darbinieka atalgojumu par 3 mēne-
šiem uz priekšu, skaitot no darbinieka nāves dienas.

Piezīme 1. Ja mirušā darbinieka piederīgiem' pienākas
pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai uz cita li-
kuma pamata no valsts līdzekļiem, tad pabalsts at-
rēķināms no iepriekš minētā 3 mēnešu atalgojuma.
Kādiem piederīgiem atalgojumu var izmaksāt, pirms
mantinieku apstiprināšanas, nosaka kreditu rīkotājs.

Piezīme 2. Aprēķinot atalgojumu par nepilnu mēnesi
resp. atsevišķām dienām, mēneša atalgojums dalāms
ar 30 un reizināms ar to dienu skaitu, cik tanī ka-
lendāra mēnesī darbinieks dienestā skaitījies.

_ 26Darbiniekiem, kuriem padarītā darba daudzumu var
aprēķināt noteiktas vienībās, par darbu virs noliktās caurmēra
normas var piešķirt darba ražības prēmijas gadījumos, kad
šāds atalgojuma veids no valsts līdzekļu ekonomijas viedokļa
ir lietderīgs; darbiniekiem, no kuru tiešās rīcības atkarājas
lielākā vai mazākā valsts līdzekļu ekonomija, var piešķirt pa-
pildu atlīdzību ietaupījumu prēmiju veidā atkarībā no tiem ie-
taupījumiem, kādi valstij radušies no attiecīgo darbinieku liet-
derīgas rīcības.

27. Prēmiju izsniegšanas noteikumus apstiprina ministru
kabinets

^
Prēmiju lielumu un darba vai ietaupījuma normas

pārbaudāmasreizigadā28. 21. un 22. pantā minētos jautājumus izšķir starpresoru
komisija pie tautas labklājības ministrijas, kura sastāv no tau-
tas labklājības jninistra, finansu ministra un valsts kontroliera
pilnvarotiem pārstāvjiem. Komisija izšķir visus jautājumus ar
vienkāršu balsu vairākumu,. Ja komisijas lēmums neapmierina
ieinteresētos resorus vai valsts kontroli, jautājumu izšķir mi-
nistru kabinets.

II. nodaļa.
Mācības spēku atalgojums.

29. Zemāk minētie mācības spēki, pasniedzot normālo
stundu skaitu, kuru nosaka sevišķi noteikumi, saņem sekošas
algas.

Algu pakāpes darbiniekiem ar praksi
līdz 5 g. 5—10 g. 10—15 g. 15 g. un ilgāk

1) Profesori 400— — — —
2) universitātes um mākslas 340.— — — —

akadēmijas vecākie docen-
ti, konservatorijas vecāko

klašu vadītāji .... _....
3) universitātes un mākslas

akadēmijas docenti, māk-
slas akadēmijas vecāko
klašu vadītāji, universitātes
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Algu pakāpes darbiniekiem ar praksi,
līdz 5 g. 5—10 g. 10-15 g. un ilgāk.

prožektori, konservatorijas
jaunākie speciālo klašu va- ,
dītāji _ ? • 30°.— — — —

4) konservatorijas un mākslas
akadēmijas klašu vadītāji . 260.— — — —

5) vecākie asistenti, instrukto-
ri I. šķiras, lektori I. šķiras,
mākslas akadēmijas un kon-
servatorijas skolotāji .... 210.— — — —

6) asistenti 180.— " — —. —
7) pilntiesīgi vidusskolu skolo-

tāji ar augstskolas izglītību
un zemāko arodskolu sko-
lotāji ar augstskolas izglītī-
bu, lektori II. šķiras, in-
struktori II. šķiras, demon-
stranti 160.— — — —

8) jaunākie asistenti ? 160.—- — — —
9) pilntiesīgie vidusskolu sko-

lotāji bez augstskolas izglī-
tības ._ 160— — — —

10) skolotāji kandidāti vidus-
skolās 130.— — — —

11) zemāko arodskolu skolotā-
ji bez augstskolas izglītības
un skolotāju vietas izpildī-
tāji vidusskolās 112.— — — —

12) rokdarbu skolotāji paraugu
darbnīcās 102.— — — —

Piezīme. Konservatorijas mācības spēkiem, faktisko algu
par gada stundu noteic ministru kabinets, ievērojot
šinī pantā minētās nominālās algas normas.

30. Prakses gados ieskaita, atmetot dienesta pārtraukumus,
kuri garāki par pusgadu: 1) profesoriem: a) laiku, kad viņi dar-
bojušies kā profesori kādā augstskolā Latvijā vai ārpus tas, b)
laiku, kad viņi darbojušies a punktā minētās augstskolas ka
docenti vai privātdocenti ar zinātnisku grādu, kas viņiem de-
vis tiesību tanī augstskolā ieņemt profesora vietu; 2) univer-
sitātes un mākslas akadēmijas docentiem, konservatorijas un
mākslas akadēmijas vecāko klašu vadītājiem, universitātes
prožektoriem un konservatorijas jaunākiem specialo _klasu va-
dītājiem laiku, kad viņi darbojušies šajos amatos kādā augst-
skolā Latvijā vai ārpus tās; 3) pārējiem augstskolu

^
mācības

spēkiem — laiku, kad viņi darbojušies kā mācības spēki kādā
augstskolā Latvijā vai _ārpus_ tās. Par prakses gada aprēķi-
nāšanu citiem 29. pantā minētiem mācības speķiem sevišķus
noteikumus izdod ministru kabinets.

31. Pārejot no 29. panta 2. un 3. pkt. minētiem amatiem
uz augstākiem, darbinieks jaunā amatā nāk tanī algas pakāpē,
kura pēc algas normas ir nākošā augstākā, salīdzinot ar viņa
agrāko algu un, paliekot attiecīgā amatā, atalgojumu pēc mi-
nētās pakāpes saņem nākošus 5 gadus, bet, ja paliekot agrāka
amatā viņš būtu saņēmis lielāku algu, jaupirms minēto 5
gadu notecējuma, tad ari savā augstākā amatā viņš pāriet uz
nākošo pakāpi jau no ta laika, kad paliekot agrāka amata, vi-
ņam būtu pienākusies augstāka alga, nekā viņš saņem: jaunā
amatā.

32. Uz 29. pantā minētiem mācības spēkiem attiecas šī
likuma 24. un 25. pants. Tāpat ģimenes piemaksu visi saņem uz
vispārējiem noteikumiem ne vairāk par 20'.— latiem mienesī_par
katru ģimenes locekli, proporcionāli valsts mācības iestādes
pasniedzamo stundu skaitam. Ģimenes piemaksu mācības
spēkiem izsniedz tā iestāde, kur darbiniekam ir pamatviela.

Otrā daļa.
Tiesu darbinieku atalgojums.

33. Zemāk minētiem tieslietu un kara resora darbinie-
kiem, atkarībā no ieņemamā amata grupas un darbinieku iz-
dienas pakāpes, noteiktas sekošas algas.
A™ta Amatu nosaukumi Attiecīgas pakāpes ^algas

a) Tieslietu resorā.

1. Senāta apvienot, sapulces priekš-
sēdētājs, senāta departamenta
priekšsēdētājs 580 — — — —

2. Senators, senāta virsprokurors,
tiesu palātas priekšsēdētājs .... 580 — — — —

3. Tiesu palātas prokurors, tiesu_ pa-
lātas departamenta priekšsēdētājs 480 — — — —

4. Senāta virsprokurora biedrs, ap-
gabaltiesas priekšsēdētājs ..... 460 — — — —

5. Tiesu palātas loceklis,' apgabaltie-
sas priekšsēdētāja biedrs, tiesu
palātas prokurora biedrs, apga-
baltiesas prokurors 400 — — — —

6. Apgabaltiesas kameras prokurora
biedrs, apgabaltiesas loceklis, ze-
mes grāmatu nodalās priekšnieks,

£££ Amatu nosaukumi Attiecīgas pakāpes algas
grupa 1 l o 4 5

vecākais notārs, sevišķi svarīgu
lietu izmeklēšanas tiesnesis, se-
nāta virssekretars 340 — — — —

7. Apgabaltiesas prokurora biedrs,
svarīgu lietu izmeklēšanas ties-
nesis, miertiesnesis 300 — — — —

8. Vecākā notāra palīgs, zemes grā-
matu nodaļas priekšnieka palīgs,
izmeklēšanas tiesnesis 260 — — — —

9. Papildu miertiesnesis 210 — — — —
b) Kara resorā.

1) I. variants — Kara virsprokurors
(kara tiesu pārvaldes priekšnieks),
kara virstiesas priekšsēdētājs . . . 470 — — — —
II. variants — Kara virsproku-
rors (kara tiesu pārvaldes priekš-
nieks), kara virstiesas priekšsē-
dētājs

2. Kara tiesu priekšsēdētājs 400 — — — —
3. Kara virsprokurora palīgs (kara

tiesu pārvaldes priekšnieka pa-
līgs), kara virstiesas pastāvīgie
locekļi, kara prokurors 370 — — — —

4. Kara tiesas pastāvīgie locekļi . . . 340 — — — —
5. Sevišķi svarīgu saimniecības lie-

tu kara izmeklēšanas tiesnesis,
kara prokurora palīgi 300 — — — —

6. Kara izmeklēšanas, tiesnesis . . . 260 — — — —

34. 33. pantā minēto darbinieku izdienas pakāpe nosa-
kāma saskaņā ar pirmās daļas 3., 4., 5., 6., 7., 8.,. 9., 10., 11_.
un 15. panta nosacījumiem, tikai gadījumos, kur iepriekšēja
daļā runāts par darbinieka amata kategoriju, ar to jāsaprot
tiesu darbinieku amata grupa. Tāpat uz minētiem darbinie-
kiem' attiecas I. daļas 14., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 25., 26.
un 27. pants un 16. panta 3. un 4 pkt.

35. Tieslietu resora darbinieki, kuri minēti 33. panta 7.,
8. un 9. grupā, kā ari kara resora darbinieki, kuri minēti 33.
panta 5. un 6. grupā, saņem atalgojumu par divi pakāpēm
augstāk, nekā viņiem pienākas pēc šīs (II.) daļas vjsparejiem
noteikumiem, ja viņiem ir pabeigta augstākā juridiskā izglītība.
Kamēr darbinieks nav 30 gadu vecs, šo tiesību viņš bauda ne
agrāk kā pēc 5 gadiem, skaitot no augstskolas beigšanas.

36. Šīs (II.) daļas nosacījumi par izdienas laika un algas
pakāpes aprēķināšanu attiecināmi ari uz 33. pantā minēto dar-
binieku līdzšinējo dienestu ar 1921. g. 1. oktobri sākot, ieskai-
tot laiku, kuru attiecīgie darbinieki nokalpojuši 33. pantā mi-
nētos amatos no 1918. g. 18. novembra tā amata izdienā, kuru
darbinieks ieņēmis 1921. g. 1. oktobrī. ?

Trešā daļa.
Kara resora darbinieku atalgojums.

37. Kara resorā attiecīgo amatu kategoriju algas un iz-
dienas pakāpes ir tās pašas, kādas 2. p_antā noteiktas civilre-
sora darbiniekiem. Bez tam kategorijās ierindotie karavīri
saņem kareivjiem piešķirto devu, pie kam ierindu dienesta ka-
ravīriem devu izsniedz par brīvu, bet no ārrindu dienesta ka-
ravīriem par devu ietura pusi no devas vērtības.

Piezīme 1. Kara ministrim ir tiesība atļaut karavīriem
saņemt devas vērtību resp. pusi no tās, naudā.

Piezīme 2. Tāpat kādu karaspēka daļuštābu, pārvalžu
un iestāžu karavīriem' alga izmaksājama pēc ierin-
das, un kādu — pēc ārrindas normām, noteic kara
ministrs.

38. Darbinieka alga, kamēr viņš paliek tai pašā algas
kategorijā, paaugstināma, ievērojot turpmāko pantu nosacīju-
mus, ik pa 3 gadiem, līdz sasniedz attiecīgas kategorijās aug-
stāko izdienas pakāpi.

Piezīme. 1. Šie nosacījumi par atalgojuma paaugstinā-
šanu pēc nokalpotiem' gadiem neattiecas uz tiem
virsdienesta instruktoriem, kuri saņem izdienas pie-
maksu pēc 1925. g. 11. apriļa likuma par virsdie-
nesta karavīriem, bet ja viņi nāk citos amatos, tad
virsdienestā pavadītais laiks ieskaitāms izdiena pec
vispārējiem 1 noteikumiem^

Piezīme. 2. Ja darbinieks pāriet tās pašas kategorijas
amatā no ierindas daļas ārrindā vai otrādi, tad mai-
nās tikai viņa algas norma, bet izdienas pakāpe pa-
liek agrākā un šinī pakāpē agrākā nozarē (ierindā
vai ārrindā) nokalpoto laiku ieskaita jaunās nozares
dienestā; ja turpretim pārejot no ierindas uz arrindu
vai otrādi, viņš nāk citā kategorijā, tad jāaprēķina,
kādā pakāpē viņš būtu ieskaitāms, ja naktu tas
pašas nozares citā kategorijā; šinī pakāpē viņš ie-
skaitāms ari citā nozarē.

39. Pēc 38. pantā minēto 3 gadu notecējuma algu pēc
nākošās augstākās pakāpes normas darbiniekam izmaksā, sā-
kot ar nākošā kalendāra mēneša pirmo dienu, bet ja darbinieks
attiecīgā kategorijā ieskaitīts kalendāra mēneša 1. dienā, tad
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nākošas pakāpes algu viņam izsniedz pec 3 gadu notecējuma
jau ar ta paša mēneša 1. dienu.

40. Izdienas laiku, kurš jānokalpo katrā pakāpē, skaita
ar 41., 42., 43., 44. un 45. pantā paredzētiem izņēmumiem no
tās dienas, kad darbinieks ar pavēli vai rīkojumu iecelts at-
tiecīgas kategorijas amatā vai štata amatā ieskaitīts uz brīva
līguma pamata. Tanat izdienas laiku aprēķina ārpus štata brī-
va liguma darbiniekiem, kuri ieņem, saskaņā ar karaspēka
amatu sarakstu, atalgojamus amatus.

Piezīme. Vietas pagaidu izpildītājiem, kuri izpilda aug-
stāku amatu, pagaidu vietas izpildīšanas laiks ie-
skaitāms izdienā izpildāmā amata kategorijā, ja vie-
tas pagaidu izpildīšanai seko darbinieka iecelšana iz-
pildāmā amatā.

41. Ja darbinieku dienesta labā pārvieto no civilresora
uz kara resoru, tad viņam kara resora izdienā ieskaita laiku,
kuru viņš nokalpojis iepriekšēja dienesta vietā tās pašas vai
augstākas kategorijas amata.

42. Ja darbinieks pēc dienesta pārtraukuma ne ilgāka par
3 gadiem, atgriežas kara resorā tai pašā vai radnieciskā amatā
un nak tai pašā_vai zemākā kategorijā, tad ar kara ministra
piekrišanu izdiena viņam var ieskaitīt to laiku, kuru viņš pirms
pārtraukuma nokalpojis, ieņemdams tās pašas vai augstākas
kategorijas amatu.

43. Ja darbinieku, kas skaitās II. vai augstākā pakāpē
ieceļ kāda augstāka kategorija, vai ja ieņemamo amatu paaug-
stina kategorijā, tad_ darbinieks šinī augstākā kategorijā saņem
algu par tik pakāpēm zemāk, par cik kategorijām viņš ticis
paaugstināts, bet ne mazāk par jaunā amata kategorijas 1. pa-
kāpes algu.

Jaunā pakāpē tāds paaugstināts darbinieks, kamēr viņš
ieņem tas pašas kategorijas amatu, paliek pilnus trīs gadus, iz-
ņemot gadījumu, kad, palikdams savā agrākā amata kategorijā,
viņš, pārejot nākošā izdienas pakāpē britu varējis saņemt jau
pirms 3 gadu notecējuma lielāku algu, kā tagadējā augstākā
kategorijā. _ Šādā gadījumā viņš ari savā jaunā kategorijā
parietuz nakošo _ izdienas pakāpi jau no tā laika, kad paliekot
agrākā kategorijā, alga viņam būtu pienākusies augstāka nekā
jaunā kategorijā.

44. Ja darbinieku pazemina kategorijā, tad viņam ze-
mākā kategorijā izdienā ierēķina ari to laiku, kuru viņš no-
kalpojis augstākā kategorijā.

Piezīme. Pēc šī panta nosacījumiem ar šī likuma spēkā
stāšanās dienu noteicama algas pakāpe un izdiena
ari tiem darbiniekiem, kuriem uz 1925. g. 7. jūlija
atalogojuma noteikumu 42. panta pamata'(Lik. krāj.
133.), pie pazemināšanas amatā piešķirta augstāka
pakāpe, nekā viņiem pienākas pēc šī (44.) panta ta-
gadējās redakcijas.

45. J_a darbinieks pēc 1921. g. 1. aprīļa kara resorā ie-
ņēmis dažādu kategoriju amatus resp. ja viņš pēc notikušās
pazemināšanas no jauna nāk augstākā kategorijā, tad viņam
Jzdienājeskaita ari to laiku, kuru viņš nokalpojis kara resorā
tai pašā vai augstākā kategorijā; bet ja attiecīgo nozari vēlāk
parzin cits resors, tad darbinieka izdienā ierēķina to laiku,
kuru _viņš agrāk kalpojis šinī nozarē, ieņemdams līdzīgas vai
augstākas kategorijas amatu.

46. Ja VI.—XVIII. (ieskaitot) kategorijas darbiniekam ir
pabeigta augstskolas izglītība, tad, ja tā ir piemērota attiecīgai
dienesta nozarei, viņš saņem algu par divi pakāpēm augstāk
nekā viņam pienākas pēc šī likuma pārējiem nosacījumiem.
Kamēr darbinieks nav 30 gadus vecs, šo tiesību viņš bauda ne
agrāk kā pēc 5 gadiem, skaitot no augstskolas beigšanas.

Bij. Krievijas civilo augstskolu sarakstu izsludina izglī-
tības ministrs, bet augstāko ārzemju kara mācības iestāžu sa-
rakstu — kara ministrs.

Darbinieki, kas beiguši ārzemju civilās augstskolas citur,
bauda šinī pantā paredzētās tiesības tad, ja Latvijas univer-
sitāte, mākslas akadēmija vai konservatorija šīs augstskolas
atzīst par augstākām mācības iestādēm,.

Piezīme. 1. Šī panta nosacījumi neattiecas uz darbinie-
niekiem, kuru algu kategorijas noteiktas uz izglītības
cenza pamata (ārsti, inženieri, agronomi u. c), vai
kuru dienesta noteikumos tiek prasīta augstskolas
izglītība.

Piezīme. 2. Par izglītību piešķirtās divas pakāpes nav
ņemamas vērā pakāpi noteicot, ja attiecīgais darbi-
nieks pāriet uz tādu amatu, kuram pakāpes paaug-
stināšana uz izglītības pamata nav paredzēta.

47. Iepriekšējā (46.) pantā paredzēto tiesību darbinieks
iegūst sākot ar to dienu, kad viņš iesniedzis vajadzīgos pierā-
dījumus savai daļai vai iestādei.

Jautājumu, kāda izglītība uzskatāma par piemērotu attie-
cīgai dienesta nozarei (46. p.) vai kādiem amatiem alga no-
teikta uz izglītības cenza pamata, izšķir, ciktāl tas nav pare-
dzēts likumos vai noteikumos, kara ministrs, vienojoties ar
valsts kontroli, bet gadījumos, kur šāda vienošanās nav pa-
nākta, jautājumu izšķir 28. pantā minētā starpresoru komisija.

^
Krājumā Saeimas Stenografiskā ,
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

48. Rīkojumā resp. pavēlē par darbinieka iecelšanu citā
amatā jāuzrāda viņa izdienas pakāpe, bet ja darbinieku amatā
ieceļ pirmo reizi un viņam kāds nokalpots periods izdienā ie-
skaitāms saskaņā ar šī likuma 41. un 42. pantu, vai ja darbi-
niekam augstāka izglītība (46. p.), tad attiecīgā rīkojumā resp.
pavēlē jābūt ari norādījumam, kāds laiks izdienā viņam jau
skaitās un kāda pakāpe viņam pienākas pēc izglītības cenza.

Piezīme. Ja darbinieks atrod, ka viņa izdiena vai algas
pakāpe aprēķināta nepareizi, tad par to padotības
kārtībā ziņojams ne vēlāk kā viena mēneša laikā,
pretējā gadījumā darbinieks nevar prasīt par pagā-
jušo laiku atalgojuma starpību, kura radusies viņa
izdienu nepareizi noteicot.

49. Darbiniekiem, kas iecelti amatā pirms šī likuma spēkā
stāšanās, izdiena un alga nosakāma sekošā kārtībā:

1) noteikumi par izdienas laiku un algas pakāpes aprē-
ķināšanu attiecināmi ari uz iepriekšējo dienesta laiku,
sākot ar 1921. g. 1. aprili;

2) Latvijas armijā pavadītais laiks starp 1918. g. 18.
novembri un 1921. g. 1. aprili ieskaitāms izdiena tanī
kategorijā, kuru darbinieks ieņēmis 1921. g. 1. aprilī.
Obligatoriskā dienesta (Karakl. likuma 8. pants) no-
kalpotais laiks izdienā nav ieskaitāms;

3) ja kādam darbiniekam pēc šī likuma izdiena un algas
pakāpe būtu aprēķināma citādi, nekā saskaņa ar
1925. g. 7. jūlija noteikumiem par valsts darbinieku
atalgojumu, tad karaspēka daļai vai iestādei, kura
tāds darbinieks kalpo, jāpaziņo viņam 2 mēnešu laika -
no šī likuma spēkā stāšanās minētā darbinieka algas
pakāpe un no kura laika viņam šai pakāpē skaitās
izdiena. Attiecībā uz izdienas aprēķināšanu, darbi-
nieks var celt iebildumus 48. p. piezīmē paredzētā
laikā un kārtībā.

50. Sanitarvirsnieki un kara ierēdņi, kuri neieņem štatos
paredzētus amatus, saņem algu par 3 kategorijām zemāk, nekā
viņi saņēmuši pēdējā štata amatā un pakāpē, bet ne mazāk par
14. kategoriju, pie kam pakāpe šinī gadījumā noteicama sa-
skaņā ar šī likuma 44. pantu.

51. Atalgojumu izmaksā vienreiz mēnesī mēneša 23. die-
nā par tekošu kalendāra mēnesi, bet ja minētā diena ir svinama,
tad iepriekšējā darba dienā. Izņēmuma gadījumā, kur ap-
stākļi to prasa, atalgojumu uz vietām var izmaksāt ari laika
no 21.—26. mēneša dienai. Darbiniekam ir tiesība saņemt ne
ātrāk, kā mēneša 15. dienā uz algas rēķinu avansu pusmē-
neša atalgojuma apmērā, kurš atvelkams tuvākā algas iz-
maksas dienā.

Piezīme. 1. Darbinieka nāves gadījuma viņa piederīgiem
izmaksā mirušā darbinieka atalgojumu p_ar 3 mēne-
šiem1 uz priekšu, skaitot no darbinieka nāves dienas.
Kādiem piederīgiem šo atalgojumu var izsniegt pirms
mantinieku apstiprināšanas, nosaka kreditu rīkotājs.
Ja mirušā darbinieka piederīgiem pienākas pabalsts
apbedīšanas ? izdevumu segšanai uz cita likuma pa-
mata no valsts līdzekļiem, tad pabalsts atrēķināms
no iepriekš minētā trīs mēnešu atalgojuma.

Piezīme. 2. Aprēķinot atalgojumu par nepilnu mēnesi
resp. atsevišķām, dienām, mēneša atalgojums dalāms
ar 30 un reizināms ar to dienu skaitu, cik tanī ka-
lendāra mēnesī darbinieks dienesta skaitījies.

Piezīme. 3. Ja darbinieks kautkādu iemeslu dēļ atstājis
dienestu pēc mēneša 23. dienas, tad no viņa uz
priekšu par tekošām mēneša dienām izmaksāta alga
nav atprasāma.

Virsnieki, sanitarvirsnieki un kara ierēdņi, kuri pagaidām
izpilda augstāku amatu vairāk kā vienu mēnesi, sākot ar otru
mēnesi saņem augstākam amatam paredzēto atalgojumu pē_c
tās pakāpes, kādā viņi nāktu, ja tiktu iecelti izpildāma amata.

53. Piekomandētie saņem tādu algu, kādu tie saņēmuši
savās daļās pirms piekomandēšanas, bet ne ilgāk kā vienu mē-
nesi, skaitot no piekomandēšanas dienas, ja likumos vai notei-
kumos nav paredzēts cits laiks.

54. Virsnieki, saniitarvirsnieki un kara ierēdņi saņem
ieročus, uzkabes priekšmetus, apģērbu, apavus un veļu no
valsts pret samaksu pēc pastāvošiem noteikumiem par iegādā-
šanās, cenām. Iestājoties dienestā, viņiem izsniedz vienreizēji
bez maksas pastāvošos noteikumos uzrādīto apģērbu, uzka-
bes, apavus, veļu un gultas veļu.

Virsdienesta karavīriem izsniedz apģērbu, apavus, veļu,
kaujtērpu un ieročus saskaņā ar likumu par virsdienesta ka-
ravīriem. (Lik. krāj. 1925. g. 69.).

55. Amatpersonas, kas ieņem resora amatu sadalījumā
minētos virsnieku, sanitarvirsnieku un kara ierēdņu amatus un
saņem atalgojumu pēc 37. pantā minētām normām, dabū ap-
kurināšanas periodā malku uz atevišķu noteikumu pamata,
kurus izdod kara ministrs.

Piezīme. Amata personas, kurām piešķirti dzīvokļi un
apkurināšana (Lik. krāj. 1925. g. 164.) nebauda, šinī
pantā paredzēto tiesību saņemt malku.

„
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56. Darbiniekiem', kas saņem algu pēc attiecīgam, ama-
tam noteiktas kategorijas, izsniedz ģimenes piemaksu Ls 20.—
mēnesī par sievu un katru bērnu, ja viņš šos ģimenes locekļus
apgādā (57. un 58. p.).

Ģimenes piemaksu izsniedz sievai tieši uz viņas piepra-
sījumu par viņu un, ja bērni dzīvo pie sievas, tad ari par
bērniem'.

Piezīme. Militarpārstāvjii: (kara aģenti) ārzemes saņem
ģimenes piemaksu par sievu un par katru bērnu 10%
apmērā no attiecīga darbinieka algas un konjunktū-
ras piemaksas.

57. Par bērniem ģimenes piemaksu_ izsniedz līdz pilniem
16 gadiem, bet ja bērns apmeklē Latvijā pilntiesīgu skolu —
līdz 18 gadiem. Par apgādājamiem _bērniem uzskatāmi ari pa-
bērni, adoptēti un tie, kas pielīdzināti laulībā dzimušiem.

Piezīme. Militarpārstāvji (kara aģenti) ārzemēs saņem
ģimenes piemaksas par bērniem līdz pilniem 18 ga-
diem ari tad, ja bērni ārzemēs apmeklē skolu.

58. Par sievu ģimenes piemaksu neizsniedz, ja viņa ie-
ņem atalgojamu vietu valsts vai pašvaldības dienestā, pie kam
sievas -nodarbošanās par atlīdzību, kura mazāka par pusi no
20. kategorijas civilresoru darbinieku pamatalgas, par atalgo-
jamu vietu neskaitās.

59. Ģimenes piemaksu amata kategorijās minētiem ka-
ravīriem un brīva līguma darbiniekiem, kā ari obligatoriskā
dienesta karavīriem (60. p.), izsniedz, sākot ar to dienu, kad tie-

. sības uz minēto piemaksu radušās, bet ne vairāk kā par divām
nedēļām atpakaļ, skaitot no attiecīgo pierādījumu, iesniegšanas.
Tiesība uz ģimenes piemaksu beidzas, ja darbinieks paliek die-
nestā, ar tā kalendāra mēneša notecējumu, kura tiesība uz'ģi-
menes piemaksu izbeidzas saskaņā ar 57. un 58. panta nosa-
cījumiem, i : : i I I I !

Piezīme. Ģimenes piemaksu par vienu un to pašu ģi-
menes locekli var saņemt viens darbinieks un tikai
vienā vietā.

60. Obligatoriskā dienesta karavīri saņem Ls 10— mē-
nesī par katru ģimenes locekli; tiesību saņemt šo ģimenes pie-
maksu bez sievas un bērniem bauda vēl:

a) vecāki, sākot ar pilniem 60 gadiem, ja viņiem vai pa-
šam iesauktam nav sava uzņēmuma vai saimniecības,
no kuru ienākumiem vecāki var pārtikt, vai ja pēdē-
jiem nav cita apgādnieka;

b) darba nespējīgi vecāki ari jaunāki par 60 gadiem, ja
viņi trūcīgi un ja kara dienestā iesauktais bijis viņu
vienīgais apgādnieks;

c) iesauktā karavīra brāļi un māsas līdz pilniem 16 ga-
diem, ja viņi trūcīgi un ja iesauktais bijis viņu vienī-
gais apgādnieks.

Piezīme. Ģimenes piemaksas piešķir un izmaksā ģime-
nes locekļiem tautas labklājības ministrija tieši, vai
caur vietējām' pašvaldībām.

61. Virsnieki, sanitarvirsnieki, kara ierēdņi un precēju-
šies virsdienesta instruktori, kuru karaspēka daļas novietotas
atsevišķi no pulka štābiem mazāk apdzīvotās vietās (sādžās
un ciemos) bez jau 64. un citos pantos minētām piemaksām,
saņem papildu dzīvokļu naudu: virsnieki Ls 20.— un virsdie-
nesta instruktori Ls 10.— mēnesī. Kādās vietās izmaksājama
šeit minētā papildu dzīvokļa nauda, katrā atsevišķā gadījumā
noteic kara ministrs.

_ 62. Kara ministrs var prasīt virsstundu darbu iestādēs,
kurās darba laiks normēts, ja to izsauc ārkārtēji apstākļi un
darba steidzamība. Virsstundu darbu miera laikā atalgo sa-
skaņā ar noteikumiem, kādi pastāv priekš civilresora darbi-
niekiem (I. daļas 21. p.).

63. Par piedalīšanos ārpus parastā darba laika komisi-
jās, kurām ilgstošs vai pastāvīgu iestāžu raksturs, darbinieks
saņem sevišķu atlīdzību, saskaņa ar noteikumiem-, kādi pastāv
priekš civilresoru darbiniekiem (I. daļas 22. p.).

64. Dzīvokļu naudu, 13. mēneša algu, pārcelšanās pa-
balstus, un citas papildu atlīdzības darbinieks saņem uz sevišķu
likumu vai ministru kabineta izdotu noteikumu pamata. Šīs
atlīdzības aprēķināmas pēc attiecīgas pakāpes algas.

65. Karaspēka daļu augstākie priekšnieki saņem sevišķu
piemaksu izdevumu segšanai, kas saistīti ar ieņemamo amatu:

a) I. variants — armijas komandiers Ls 800.— gadā;
II. variants — armijas komandiers Ls 340.— gadā;

b) I. variants — galvenā štāba priekšnieks un viņa pa-
līgs, armijas komandiera staba priekšnieks, artilērijas
inspektors, juras eskadrus komandiers un divīziju
komandieri Ls 340.— gadā;
II. variants — galvenā štāba priekšnieks un viņa pa-
līgs, armijas komandiers un viņa štāba priekšnieks,
artilērijas inspektors, jūras eskad'ras komandiers un
divīziju komandieri Ls 340.— gadā;

c) pulku komandieri un armijas štāba operativas daļas
priekšnieks Ls 240.— gadā;

d)' pārējo atsevišķo ierindas daļu priekšnieki un armijas
komandiera štāba operativas daļas III. nodaļas priekš-
nieks Ls 160.— gadā.

Piezīme. 1. Kādu daļu komandieriem izsniedzama se-
višķa piemaksa, noteic kara ministrs. _

Piezīme. 2. Komandiera prombūtnes gadījumos, ja tāda
ilgst vairāk kā divas nedēļas, sevišķo piemaksu par
attiecīgo laiku saņem faktiskais komandiers, t. i. vie-
tas pagaidu izpildītājs.

66. Darbiniekiem, kuriem padarītā darba daudzumu var
aprēķināt noteiktās vienībās, par darbu virs noteiktās caur-
mēra normas var piešķirt darba ražības prēmijas gadījumos,
kad šāds atalgojuma veids no valsts līdzekļu ekonomijas vie-
dokļa ir lietderīgs; darbiniekiem, no kuru tiešas rīcības atka-
rājas lielāka vai. mazāka valsts līdzekļu ekonomija, var pie-
šķirt papildatlīdzību ietaupījumu prēmiju veidā atkarībā no tiem
ietaupījumiem, kādi valstij radušies no attiecīgo darbinieku liet-
derīgas rīcības.

67. Ja darbinieks līdztekus saviem kārtējiem valsts die-
nesta uzdevumiem izpilda valsts dienestā vēl otru amatu, tad
atalgojumu par otru amatu viņš var saņemt no valsts līdzekļiem
ne vairāk kā pusi no pamatamata algas un tikai sekošos gadī-
jumos: 1) ja atalgojamo amatu savienošana paredzēta likumā;
2) ja otra amata atalgojums viņam piešķirts ar ministru kabi-
neta lēmumu.

Piezīme. Šī panta nosacījumi neattiecas uz augstskolu
mācības spēku atalgojumu.

Ceturtā daļa.
68. Instrukcijas par šī likuma piemērošanu izdod ministru

kabinets.
Tāpat ministru kabinets, līdz valsts amatu saraksta resp.

karaspēka amatu saraksta vai šī likuma 29. un 33. panta pa-
pildināšanai nosaka grupu tanīs gadījumos, kad attiecīgais-
amats radies pēc šī likuma vai amatu sarakstu izdošanas un
tāds amats tanīs nav paredzēts.

69. Ar šī likuma, spēkā nākšanu atcelti:
1) 1925. g. 7. julija „Noteikumi par valsts darbinieku at-

algojumu" ar 1925. g. 20. augusta pārgrozījumiem un
1925. g, 20. oktobra papildinājumu (Lik. krāj. 133.,
148., 182.);

2) likuma par civildienestu 14., 15., 16., 17., 18., 20. un
21. pants (Lik. kr. papild. 53.);

3) noteikumi par papildu atalgojumu augstskolu mācības
spēkiem par nokalpoto laiku (Lik. krāj. 1925. g. 4.);

4) noteikumi par ģimenes piemaksu izsniegšanu valsts
uzturamo un subsidējamo pašvaldību vidus un arodu
skolu skolotājiem (Lik. krāj. 1922. g. 242.);

5) sekosi pārvaldes kārtībā izdotie atalgojumu noteiku-
mi: Lik. krāj. 1923. g.25., 29., 30., 31., 106. un 147., Lik.
krāj. 1924. g. 46. un 126. un Lik. krāj. 1925. g. 3.

70. Atalgojums pēc šī likuma nosacījumiem' izmaksājams
sākot ar 1926. g. 1. janvāri.

Gadījumos, kad uz līdz šim pastāvošu noteikumu pamata
darbinieks saņēmis lielāku atalgojumu, nekā tam pienākas pēc
šī likuma, starpība nav atprasāma.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā otrā daļa
deputātu kungiem ir jau zināma, tad es domāju,
ka to nolasīt nevajadzēs. (Balsis': „Nav izdalīts!")
Vai deputātu kungi, vēlas, lai to nolasītu? Neviens
neveļas, lai otro daļu ari nolasītu. Pie šī likuma ie-
rosinājuma vārdu vēlas deputāts Višņa. Vārds de-
putātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godāti tautas
vietnieki! Pēc tam, kad pagājušā Saeimas sēdē tika
noraidīts sociālās likumdošanas komisijas izstrādā-
tais likums par valsts darbinieku atalgojumu, ir radies
ļoti nenormāls stāvoklis priekš zemākiem darbinie-
kiem no X.—XX. kategorijai, uz kuriem pastāvošais
1925. gada 7. julija likums neattiecas. Šis likums ir
vel spēkā. Saeimas projekts par zemāko darbinieku
algu paaugstināšanu turpretim ir noraidīts. Mūsu
frakcija jau pašā sākumā, tiklīdz parādījās Celmiņa
valdības izdotais likums, ieņēma noteikti noraidošu
stāvokli pret šo likumu. Mēs paziņojām, ka pēc mūsu
frakcijas domām, ja valstij ir līdzekļi tikai vienas da-
ļas valsts darbinieku algu paaugstināšanai, tad jābūt
ari līdzekļiem un šie līdzekļi jāgādā, lai algas varētu
paaugstināt ari zemākiem darbiniekiem. Ja šo lī-
dzekļu nav un ja aiz taupības motiviem nevar pa-
augstināt algas visiem, tad, bez šaubām, jāatturas no
algu paaugstināšanas augstākiem darbiniekiem līdz
tam laikam, kamēr valstij neradīsies līdzekļi, lai va-
rētu atalgot visus valsts darbiniekus vienādi. Tāpēc
ari, kad Saeimā ienāca valdības izdotais projekts,
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musu taktika un mūsu pozīcija Saeimas sociālās li-
kumdošanas komisija šinī ziņā bij tāda, ka mēs cen-
tāmies panākt, lai Saeima izlabotu šo Celmiņa valdī-
bas izdarīto netaisnību. Mēs pielikām visas pūles,
visus spekus, _ lai varētu atrast vajadzīgos līdzekļus
un lai Saeima rastos vairākums par to projektu, koizstrādāja sociālas likumdošanas komisija. Pēc tam,
kad divas reizes komisijas izstrādātie algu paaugsti-nājumu projekti noraidīti,_mums nav ne mazākās ce-rības, ka pec tam augsta namā vēl varētu rasties
vairākums, kurš gribētu paaugstināt algas visiem
valsts darbiniekiem. Ja mēs tagad nākam ar jaunu
ierosinājumu, kas jaktiski iziet uz vecā algu likuma
restaurēšanu, uz ta likuma atjaunošanu, kurš pastā-
vēja hdz 1925. gada 7. jūlijam, tad mēs darām to tā-pēc, lai labotu no Celmiņa valdības nodarīto netai-snību valsts darbiniekiem. Mēs neuzskatām ierosi-
nāto projektu par kādu labu izeju no tā kļūmīgā stā-vokļa, kura Saeima un ari valdība ir nostādījusi valstsdarbinieku atalgojuma jautājumu. Bet ja pie šī algu
likuma apspriešanas nospiedošais vairākums kā pirmo
reizi un tāds neliels vairākums pagājušā sēdē, no-raidīja šo projektu, motivējot ar līdzekļu trūkumu, aiztaupības motiviem, tad mes domājam, ka taupībaskonsekvence un taisnības princips prasa, ka ja nevaralgas pagaidām visiem valsts darbiniekiem paaugsti-nāt, tad ar šo jautājumu ir jānogaidaun jānogaida tikilgi, kamēr valstij rāsies līdzekļi, lai algu paaugstinā-
šanu varētu izvest visiem valsts darbiniekiem. Šeit
mums teica, ka līdzekļu nav un to teica kā finansu mi-
nistrakungs komisija, tāari pilsonisko partijupārstāv-
jiSaeima. Un mes tapec gribamar šo ierosinājumu pa-
nākt, lai taupības princips tiktu pielietots vienlīdzīgi
priekš visiem valsts darbiniekiem tik ilgi, kamēr ra-
dīsies līdzekli priekš algu paaugstināšanas visām ka-
tegorijarm Musu ferosinajums iziet uz to, lai restau-
rētu to stāvokli, kāds pastāvēja līdz šo noteikumu iz-došanai, t. i. līdz 1925. gada 7. julija noteikumu izdo-
šanai,kuri tagad ir faktiskuspeka un kuri grozīja algu
attiecības no 1:6 uz 1:10. Tāpēc mēs šo ierosinā-
jumu iesniedzam un turam par vajadzīgu dot vēl se-
košus paskaidrojumus. Ir taisnība, ka- kategoriju
pargrupejumam izdotas zināmas sumas no tiem
5.500.000 latu, ko Saeima asignēja. Šo kategoriju
pargrupejumu tagad nevajadzētu nemaz atcelt. Viņš
varētu palikt speķa, tapec ka viņš proporcionāli at-
tiecas gandrīz uz visam valsts darbinieku kategori-
jām ar nelieliem izņēmumiem. Tāpēc ari šis mūsu
projekts algu kategoriju pargrupejumu atstāj spēkā,
bet iziet vienīgi uz to, lai algu likmes pagaidām tiktu
atstatas tādas, kādas tasbija līdz 1925. gada 7. julija
likuma izdošanai. Es vēlreiz pastrīpoju, ka mūsu
frakcija neuzskata to par sevišķi labu izeju, neuzska-
ta par labu valsts darbinieku algu jautājuma atrisinā-
šanu, bet ja reiz vairākums šeit Saeimā teica, ka nav
līdzekļu, lai varetu_ paaugstināt algas visiem valsts
darbiniekiem, tad mes domājam,ka šisvairākums būs
spiests balsot līdz ar mums. Ja tiešām mūsu finansu
apstākļi ir tik slikti, tad nevar būt runa ari par pārējo
valsts darbinieku algu paaugstināšanu. Tāpēc es
esmu pārliecināts, ka šoreiz par mūsu ierosinājumu
balsos ari tas frakcijas, kuras pagājušā sēdē balsoja
par sociālas likumdošanas komisijas projekta norai-
dīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Vladislavs Rubulis. Vārds deputātam Vladisla-
vam Rubulim.

VI. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Šis
likuma ierosinājums patiesība nav nekas, jauns. So-
ciālas likumdošanas komisija no latgaliešu deputā-
tiem bija ierosināts priekšlikums, atcelt 1925. gada
7. julija likumu un atgriezties pie vecām algām, bet
tad šis priekšlikums nedabūja vajadzīgo vairākumu
un tika pieņemts kreiso sociāldemokrātu priekšli-

kums, noteikt ka minimālo algu 70 latu, un kā mak-
simālo — 560 latu, kas prasītu no valsts 13.000.000
latu jaunu piemaksu. Tas projekts, kurš patlaban
ierosināts un kura_mērķis ir atcelt 1925. gada 7. ju-

. lija Skumu, dibinās uz daudziem' nepareiziem da-
tiem. Tapec es gribu pāris vārdos apgaismot, kā-
das sekas būtu, ja atgrieztos pie- tā stāvokļa, kurš
bija līdz pagājuša gada 7. jūlijam'. Proti, aizrāda,
ka 7. julija likums zīmējoties tikai uz augstākiem ie-
rēdņiem. Tas nav pareizi. Viss likums ir prasījis no
valsts 5.700.000 latu par gadu. Pagājušā gadā šī
suma sadalījušos sekoša kārta: 750.000 latu izdoti
tikai augstāko ierēdņu atalgošanai, 1.150.000 latu iz-
doti mācības speķ iem. 200.000 latu tiesnešiem,
600.000 latu kara resoram, 2.000.000 izdoti izdienas
piemaksām un 1.000.000 latu kategoriju pārgrupēša-
nai. Pēdējas divas sumas, izdienas piemaksu suma
un kategoriju pārgrupēšana, attiecas galvenā kārtā
uz zemākam kategorijām. Tad pirmo sumu —
750.000 latu ari nevar uzskatīt par tādu, kas izdota
tikai augstakam_kategorija:m._ No šīs sumas tikai V*
krīt uz augstākam kategorijām, kas augstākas par
10. kategoriju, bet pārejas 3/4 attiecas uz zemākām
darbinieku kategorijām. Ir nepareizi apgalvot, ka
zemāko kategoriju darbinieks saņem tikai, 60 latu
mēnesī. Ta ir tikai pamatalga. Bez pamatalgas
katrs darbinieks vel saņem dažādas papildu piemak-
sas, 13. mēneša algu, ģimenes piemaksas un citas,
kas kopa sastāda nevis 60 latu, bet no 90—100 la-
tiem. Tad ir ari daudzas citas nepareizības, kuras
parasti tiek pievestas, lai pamatotu, ka 1925. gada
7._ julija likumprojekts ir netaisnīgs. Man nav ne-
kādu iebildumu, ka šis ierosinājums tiktu nodots ko-
misijai un tiktu apspriests, bet man jāsaka, ka jaat-
celtu tagad 1925. gada 7. julija likumu, tomēr visi
5.760.000 lati netiktu valstij ietaupīti. Tās sumas,
kuras tikušas izdotas piemaksām un kategoriju
pārgrupēšanai, tās nebūtu iespējams' ietaupīt,
jo pec agrāka likuma, kurš pastāvēja līdz 7. jūlijam,
izdienas piemaksas tika dotas pēc katriem 5 gadiem
un pec jauna— pec katriem trīs gadiem, tā kā visa
suma, apmēram 2.000.000 latu, kas izdoti izdienas
piemaksām, būtu ari šogad jāizdod, jbizdienas pie-
maksām vajadzētu griezties atpakaļ, kas- prasītu ari
jaunas sumas tiem, .kuriem izdienas piemaksas jau
tika pārtrauktas izrēķināšanā sakarā ar 7. julija li-
kuma izdošanu. Ja kreiso sociāldemokrātu ierosi-
nājums par likuma atcelšanu pašlaik tiek iesniegts,
nav izprotams, kapec nevarēja pieņemt ari sociālās
likumdošanaskomisijā to priekšlikumu, ko bij iesnie-
gušas latgaliešu grupas._ Bet aiz šādiem: vai citā-
diem iemesliem tagad tāds ierosinājums nāk. Pēc
mana ieskata par viņu var balsot, bet būs jāparedz
sekas, kas celsies sakarā ar 1925. gada 7. julijano-
teikumu atcelšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Augsti godātie deputāti! Ievērojot to, ka
81. panta kartība izvestais algu paaugstinājums ne-
ienesa ierēdņu saimē izlīdzinošu .taisnību, jo pirmās
Saeimas atļautā suma paredzēta tikai augstāko ie-
rēdņu algu paaugstināšanai, mūsu frakcija atbalstīs
iesniegto priekšlikumu, kas pazemina augsto ka-
tegoriju ierēdņu algas.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Bachmanis, Vārds deputātam Bachmanim.

K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība) : Aug-
sti godātie deputātu kungi! Jaunzemnieku frakcija
sava laika jau paziņoja, ka, ievērojot valsts grūto
saimniecisko stāvokli, frakcija nevar piekrist nevie-
nam likumam, kurš iziet uz algu paaugstināšanu.
Frakcija jau agrāk balsoja pret likumiem, kuri pa-

12*
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augstināja valsts darbiniekiiemalgas un ir paziņojusi,
ka viņa, stāvēs par to, lai algas atstātu tādā stāvoklī,
kādā tas bija pirms 1925. gada 7. julija noteikumiem.
Tāpēc jaunzemnieku frakcija ari atbalstīs šo iesnie-
gumu, kurš iziet uz to, lai algas paliktu tādā stāvo-
klī, kādā tās bija pirms 1925. gada 7. julija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Mums ilgāku laiku, nodarbojoties ar
ierēdņu algu likumu, vienmēr nācies runāt par to, ka
mes gribam algas paaugstināt. Tas tādā veidā ap-
skatīts ari budžeta komisijā un par to runāts. Pāris
reizes izstrādātais likumprojekts nācis Saeimāun
abas reizes noraidīts. Cik redzams no šī ierosināju-
ma, tad tas iziet uz-algu pamazināšanu. Man liekas,
ka ir pareizi, ka mēs, ievērojot grūtos apstākļus, da-
rām visu, ko varam, lai panāktu ietaupījumus. To-
mēr no viena ektsrema mesties otrā, cik tas re-
dzams no ierosinājuma, pazemināt ierēdņiem algas,
nav tas pareizais veids, ko mēs varam tagad darīt.
Es saprotu, ka mums jāmēģina samazināt kopsumā
tie izdevumi, kurus valsts patērē priekš ierēdņiem
un samazināt tādā kārtā, ka samazinātu ierēdņu skai-
tu. Bet mēģināt panākt ierēdņu, algu samazināša-
nu, ta ir mešanas no viena ekstrēma otrā. Tikko
gribēja algas paaugstināt, bet nu iet uz pazeminā-
šanu. Tas nav pareizais solis un mēs no šī iesnie-
guma atbalstīšanas atturēsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Klīves kungs var-
būt nav gluži pareizi saklausījis to, ko sociāldemo-
krātiska frakcija liek priekšā. Es sapratu no Klīves
kunga runas, ka viņš nevar balsot par mūsu priekš-
likumu tapec, ka sociāldemokrātu frakcija it kā lie-
kot priekša algas samazināt. Tas ir taisnība tikai
pa daļai. Sociāldemokrātiskā frakcija tiešām liek
priekša algas samazināt, bet tikai tiem, kuriem Cel-
miņa kunga_ valdība algas paaugstināja, nepaaugsti-
not tanī paša laika algas vairumam ierēdņu, bet tikai
mazai daļai — augstākām _kategorijām. Tikai tiem:,
kuņ saņēmuši paaugstinātas algas, tad, kad zemākie
ierēdņi tādas nesaņēma, mēs liekam priekšā tās sa-
mazināt. Un mums liekas, ka Saeimai tam jāpiekrīt,
jo citādi atrisināt šo jautājumumēs nespēsim. Te ir
viena daļa ieinteresētu
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kunga likums, bet zemākie ierēdņi ir visu laiku ne-
miera. Viņiem ir nodarīta pārestība, un lai šo pāre-
stību novērstu, mes citādi nevarēsim, kā atceļot šo
likumu._ Tad varētu izstrādāt jaunu algu likumu tā,
Iai_ nebūtu zemākaskategorijas aizmirstas un ari aug-
stākam kategorijām tad varētu izvest algu pieli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! No sociāldemokrātu puses arvien
Ieskaidro Celmiņa likumu tā, it kā tikai augstākām
kategorijām būtu paaugstinātas algas. Tas nebūt tā
nav! Man jau pagājušo reizi bija tas gods norādīt,
ka tas ir nepareizi, un ja to sociālās likumdošanas
komisijas_ loceklis neatrod, tad tas ir dubulti neparei-
zi^ Lielāka daļa

no šīs sumas ir izgājusi 1uz pārgru-
pejumiern un pargrupējumi attiecas uz visām
kategorijām. Bet ne tikai uz pārgrupējumiem,
bet ari uz izdļenam! Tur lielākā daļa atvē-
lēto līdzekļu aizgājuši. Tikai 750.000 latu augstākām
kategorijām, sakot no X. kategorijas, ir nācis klāt, kā
algu paaugstinājums. Tas ir taisnība, bet tas ir ari
taisnīgUapec, ka mums jāatalgoaugstākie valsts ie-
rēdņi pec viņu kvalifikācijas un jašis sadalījums tiktu
izdarīts citādi, ar tādiem maziem līdzekļiem, tad tas

nāktu tikai par ļaunu mūsu ierēdņu un musuvalsts
darbinieku kvalitātei, jo ja mēs paskatāmies tas pie-
teikšanāsrakstu kaudzes, kas ir uz zemākam vietām
un tas, kas ir priekš augstākiem amatiem
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redzam, ka uz zemākiem amatiem ir ārkārtīgi liels
pieplūdums, bet uz augstākiemamatiem nekādu kan-
didātu nav, taisni otrādi, spējīgākie beg "prom un
mums tie jāsaista. ? Mēs viņus varam saistīt tikai
tad, ja tos labi atalgojam. Es domāju, ka apakšējā
kategorijā, kur ir pa lielai daļai vienkārši dienas
strādnieki, pilnīgi nekvalificēti, tie salīdzinot ar vis-
pārējo darba tirgu jau tagad pelna vismaz pusotras
reizes vairāk nekā ir darba tirgus cena. Tādēļ terunāt
par itkā nodarītu pārestību, navpareizi! Sevišķi ne-
var teikt to, ka zemākāskategorijas nebūtu dabūjušas
atalgojuma paaugstinājumu caur Celmiņa likumu. Pēc
manām domām šis likuma ierosinājums iziet uz to:
lai saceltu tikai vēl lielāku sajukumu šinī jautāju-
mā, lai saceltu vēl lielāku traci un nemieru. Tādēļ
mēs nevaram balsot par šī likuma ierosinājuma no-
došanu komisijām, jo mēs redzam, ka te nav nopiet-
na griba palīdzēt ierēdņiem.. Sociāldemokrātiem jau
bija iespēja atrast kompromisu šinī lietā sociālās li-
kumdošanas komisijā, bet to viņi negribēja. To lika
priekšā mazinieku priekšstāvji un uz to> mēs varē-
jām vienoties. Jūs to negribējāt! Tur bija patiešām
panākams paaugstinājums visām kategorijām, kamēr
šis ierosinājums iziet tikai uz to, lai celtu naidu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J„ Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Mūsu frakcijas ieskats ir tas, ka zemākiem
valsts darbiniekiem ir nodarīta pārestība. Mēs ne-
gribam nostāties uz tā viedokļa, ka vajadzētu valsts
darbiniekiem algas pazemināt. Tāpēc mēs balsosim
par šo ierosinājumu aiz citiem motiviem, tas ir, lai
sociālās likumdošanas komisija, kur šis priekšlikums
tiek virzīts, vēlreiz mēģina panākt to, ka zemākiem
valsts darbiniekiem algas «uzlabotai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vladislavam Rubulim.

V. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Es gri-
bēju atbildēt tikai pāris vārdus Morica kungam. Mo-
rica kungs apgalvo, ka šis priekšlikums neizies uz
ierēdņu algu pazemināšanu. Tas. nav pareizi. Kat-
rā ziņā šeitbūs algas pazemināšanaun ne tikai aug-
stākiem ierēdņiem, bet visiem ierēdņiem. Es ie-
priekšējā runā teicu, ka augstākie ierēdņi no visas
šīs 5.700.000 latu lielās sumas dabūjuši tikai 750.000
latu, t. i., ļoti niecīgu daļu no visas sumas. Pārējā
suma_ — un tieši 3.350.000 latu, ir aizgājusi tāmkate-
gorijāim kas_ zemākas par desmito kategoriju. Varu
ari minēt, kādas sumas tām aizgājušas. No izdienas
piemaksas sumas, kurai izdoti divi miljoni latu, ze-
mākām kategorijām no X.—XX. kategorijai! izdoti
1.400.000 latu. Pie ierēdņu kategoriju pārgrupēša-
nas visi e m darbiniekiem izdots viens miljons la-
tu, tā tad ari zemākām kategorijām. Bez tam pēc
pagājuša gada 7. julija likuma skolotājiem piešķir-
tam paaugstinājumam zemākām kategorijām no X.—
XX._kategorijai izdoti 750.000 latu. Apmēram viena
treša daļa no visām piemaksām, kas izdotas kara-
vīriem^

un kas sastāda 20.000 latus, ari aizgājuši tikai
zemākam kategorijām no X.—XX. kategorijai. Tā
tad no kopsumas 5.760.000 latiem vairāk kā puse —
3.350.000 latu aizgājuši tieši zemāko kategoriju no
X.—XX. piemaksām dažādā veidā, ne tieši, bet iz-
dienas piemaksu, kategoriju pargrupejumu vai ci-
tāda veidā. Tāpēc būtu pilnīgi nepareizi apgalvot,
ka šis ierosinājums attiektos absolūti tikai uz augstā-
kam kategorijām. Zināma algu pazemināšana attie-
cas ari uz zemāko kategoriju ierēdņiem:. Ne vienu
reizi vien aizrādīts, ka ja algu paaugstināšanuir da-
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būjušas ari zemākās kategorijas, tad nesamērīgi lie-
lu personīgo algu paaugstinājumu ir dabūjušas tikai
pirmās desmitkategorijas. Tas ir pareizi. Takā aug-
stāko kategoriju ierēdņi patiesi ir dabūjušisamērā lie-
lāku personīgo paaugstinājumu, bet vispārīgais zem-
nieku stāvoklis nav tāds, ka viņi spētu nest kauit-
kadu algu pielikšanu vai pat uzturēt spēkā tagadē-
jas algas, latgaliešu frakcija balsos ari par algu pa-
zemināšanas projektu, ko iesniedza sociāldemokrāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Aug-
sti godātie deputātu kungi! Klīves kungs aizrādīja,
ka varētu ieverot taupību, jasamazinātu valsts darbi-
nieku skaitu. Tāpat Reinharda kungs bij tanīs do-
mas, ka musu zemākie ierēdņi ir tikai strādnieki un
ka viņus varētuari izslēgt, nokategorijām. Man šķiet,
ka musu tagadējā laikā ne viens, ne otrsuzskats nevar
but attaisnojams. Pirmais iziet uz to, lai atlaistu lie-
lāku skaitu mazāko darbinieku un caur to dabūtu lī-
dzekļus, ar ko maksāt lielākasalgas augstākiemi dar-
biniekiem. Tas nav valsts taupības princips. Caur
to izdevumi nesamazinās. Tas būtu ļoti netaisns
solis. Mēs skaidri zinām, ka zemākie darbinieki
tagad ir pie šī sava darba pieķērušies kā plet vienīgā
glābiņa, jo patreizējos apstākļos ir grūti atrast kādu
nodarbošanos. Mūsu tirdzniecības un rūpniecības
iestādes ir pārpildītas ar citu tautību darbiniekiem,
tikai ne ar latviešiem. Latviešiem pašiem ir vēl
maz veikalu un uzņēmumu. Ja nu mēs nevaram' at-
rast piemērotu citu nodarbošanos mūsu inteliģentai
jaunatnei, tad mēs nevarētu nekādā ziņā tagad atlaist
lielāku skaitu zemāko ierēdņu, lai caur to iegūtu lī-
dzekļus nevis valstij, bet augstāko kategoriju algu
paaugstināšanai. Tāpat ari nevarētu piekrist uz-
skatam, ka mūsu zemākos darbiniekos ir ierēdņi ar
zemu inteliģenci. Man šķiet, ka tas nav pareizs
uzskats. Mums taču tagad mūsu studējošā jaunatne
ir taisni tā, kas ieņem zemākās kategorijas, lai tādā
kārtā kaut ko piepelnītu un varētu turpināt savu iz-
glītību. Ja nu jūs tagad jaunatni atlaidīsat... (starp-
sauciens pa labi.) Jūs sakāt, ka tikai strādniekus
jāatlaiž. Bet, kungi, ja mēs atlaidīsim strādniekus,
pie kam vēl lielāku skaitu no viņiem,, lai ietaupītu
naudu augstāko ierēdņu algām, tad mēs tādā kārtā
nedabiskā ceļā palielināsim bezdarbnieku skaitu,
kui;š jautā mums ir liels. Pa tādu ceļu ejot mēs va-
rētu nonākt katastrofiskā stāvoklī. Tāpēc man šķiet,
ka Klīves kunga priekšlikums nebūtu pieņemams.

Bet man ir vēl jāapgaismoviens cits jautājums.
Jāaizrāda, ka taisni šinī laikmetā, šinīs pāris gados
mums ir strauji jāizved visas reformas, lai panāktu
zemes koroboraciju, zemes uzmērīšanas, novērtēša-
nas un citus darbus. Šie darbi ir lieli darbi, un būtu
jāpasteidzina. Un ja nu mēs paskatāmies, kas tagad
notiek zemes grāmatu nodaļās: Rīgas zemes grā-
matu nodaļā, Liepājas un Jelgavas zemes grāmatu
nodaļās u. t. t., tad redzam!, ka tur guļ akti nekorobo-
rēti, tur ierēdņi nodarbināti cauru dienu, tā kā pat
dienas gaismuneredz, joviņi ir pārāk apkrauti ar dar-
biem, un tomēr akti guļ ilgu laiku nekoroborētL Tā-
dos apstākļos, man šķiet, ka nekur nevarētu samazi-
nāt darbiniekus šinī lielā darba gaitā. Ievērojot visu
to, šie aizrādījumi, ko mums cēla priekšā Klīves
kungs un Reinharda kungs, kaut ari tie, varbūt, bija
labi domāti, tagadējā brīdī nebūtu pieņemami. Jaun-
zemnieku frakcija stāv par zemes koroborēšanas pa-
steidzināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputā-
tam Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu partija): Aug-
stais nams! Mūsu frakcija pastāvīgi ir bijusi pret
katru algas paaugstinājumu. Savā laikā mūsu frak-

cija bija ari pret to, ka augstākiem- ierēdņiem izveda
algu paaugstinājumu. Tas izdarīts pretēji mūsu gri-
bai. Mums stāv priekšā tuvākā nākotnē jautājums
par zemāko ierēdņu algu paaugstinājumu. Tagad
sociāldemokrāti nāk ar priekšlikumu, augstākām ka-
tegorijām pazemināt un zemākām paaugstināt. Šķiet,
ka to skaldīšanas politiku, kura jau tik neizdevīgi iz-
vesta no Celmiņa valdības puses, to nevajadzētu
turpināt un nevajadzētu radīt vēl lielāku plaisu starp
augstākiem un zemākiem valsts ierēdņiem. Šķiet,
ka šinī ziņā sociāldemokrātu frakcijas ierosinājums
ari neko praktisku nedos, bet ievērojat to, ka zemā-
ko ierēdņu algu paaugstinājums noraidīts, mēs bal-
sosim par šī ierosinājuma nodošanukomisijai, lai tad
budžeta un sociālās likumdošanas komisijas kopīgi
vienreiz to darbu varētu skatīt cauri, galīgi reiz no-
kārtot algu pārkārtošanu uz visiem laikiem un tāpēc
mēs balsosim par šī ierosinājuma nodošanu komi-
sijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Bachmaņa kungs izaicināja mani
vēl pāris vārdus teikt. Es gribu Bachmaņa kungam
aizrādīt, ka, nupat iesniegtais likuma ierosinājums ir
tas pats likums, kuru nesen noraidījām. Šinī iero-
sinājumā tikai citādā veidā tas pats teikts:
(Saucieni: „Tas ir tas galvenais!") Šinī iero-
sinājumā paliektie paši pārgrupējumi pēc kategori-
jām un pārgrupējumi pēc izdienas. Uz šiem pārgru-
pējumiem pēc kategorijām zemākās kategorijas vi-
sas ir pelnījušas un dabūjušas paaugstinājumus. Loti
daudzas no viņām paceltas par vienu kategoriju un
pat par divām kategorijām, daudzi ierēdņi ir nākuši
uz augšu. Uz to apmēram: izgājis 2.0O0.000 latu vai
pat vēl vairāk. Bez tam izdienas bij ik pa 5 gadi,
tagad ik pa 3 gadi. Tas atkal nāk klāt. Nu vēl iz-
nāk pēc Celmiņa likuma, ka pēdējām kategorijām
ir daudz lielāka alga,, nekā brīvā darba tirgū ir Un
tāpēc ir tāda parādība, ka uz amatiem apakšējās
kategorijās pieteicas ļoti daudz kandidātu un ir ar
mieru strādāt, teikdami: „maksājat mums pusi, mak-
sājat — 2U, tikai pieņemat". Bet kad viņi vietā jau
irpieņemti, tad saka, ka algas ir par mazu! Tas at-
kārtojas vienmēr. To jūs, kungi, varat novērot. Bet
ko tas pierāda? Tas pierāda, ka tirgus cena ir
daudz zemāka, bet valsti uzskata par to, no kuras
katrs var plūkt, ka tā ir tāda govs, no kuras var
slaukt bez apstājas. Ja tas tā ir, tad Bachmaņa kun-
gam vajadzēja gan to saprast, ko es paskaidroju, ja
viņš ir iepazinies ar to likumu, ko mēs nesen norai-
dījām. Bet ja viņš ar to nav iepazinies, tad nevar
ņemt ļaunā, ka viņš ari šo nepazīst. Bet ja viņš sa-
ka, ka es esot teicis, ka ierēdņiem algas ir jāpaze-
mina, tad tas tā nav nebūt. Pēc Celmiņa kunga lik-
mēm, ierēdņiem algas ir pāaugstliinātas. Taisnība!
Bet ir par daudz ari paaugstināt visiem tiem, kas par
ierēdņiem nevar skaitīties! Vai jūs, Bachmaņa
kungs, moderi skaitāt par ierēdni? Vai sētas puisis
ir ierēdnis? Vai durvju sargu var saukt par ie-
rēdni? Vai strādnieku — malkas zāģētāju var
saukt par ierēdni? Viņi taču nav nedz
zemes ierīcības komitejā, nedz mērniekos, tie
taču ir no XIV. kategorijas. Lūdzu, paskatāties, kās
ir XIX. un XX

^
kategorijā, tad jūs redzēsat, kas tur

ir iekšā._ Ja jūs nostājaties uz tā viedokļa, ka visi
tie ir ierēdņi, kas strādā kaut kādu darbu valsts uz-
devumā un kuram ir jādabū atlīdzība no valsts, ka
tas ir ierēdnis, tad Juims ir taisnība. Bet tad nebrī-
nāties, par sekošo: mums ir 42.000 ierēdņu. Jūs nu
redzēsat, ka drīz pienāks laiks, kad vajadzēs viņus
pensionēt. Tad pienāks vēl otri 42.000 klāt. Mums
ir 1.800.000 iedzīvotāju. Cik nu iznāk uz katru iedzī-
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votāju? Mums iznāks drīz, ka katram Latvijas ie-
dzīvotājam sēdēs viens ..ierēdnis" uz sprandas! Vai
mēs to varam panest? Jūs, Bachmaņa kungs, ari to
nepanesīsat. Es. neesmu pret ierēdņiem, bet es-
mu pret to, ka mēs ievedām kategorijās vienkāršus
darba strādniekus, pilnīgi nekvalificētus, jo tirgus
cena priekš tiem ir citāda. (K- Bachmanis no vietas:
„Tie nav kategorijās!"). Lūdzu, paskatāties XX.
kategoriju, tad jūs redzēsat, kas tur ir iekšā. Man
nav pie rokas grāmata, tad es jums parādītu. Tur
ir visi strādnieki, sētnieki, durvju sargi, moderes un
lopu meitas u. t. t. Ko Jūs vairāk gribat?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Evanam.

A. Evans (Bezpartejisko sabiedrisko darbinieku
grupa): Augsti godātie deputātu kungi! Mūsu frak-
cija nebūt neveļas panākt augstāko ierēdņu algu pa-
zemināšanu, bet līdz ar to mēs atzīstam, ka zemāko
kategoriju valsts darbinieku materiālais stāvoklis ir
pārak grūts. Tāpēc mūsu frakcija balsos par iesnieg-
to ierosinājumu, izsakot cerību, ka Saeimai tomēr
izdosies rast tādus ceļus, ka varēs saskaņot likumu
par ierēdņu atalgojumu un panākt ari zemāko
ierēdņu stāvokļa uzlabošanu.

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Ierosinājums par
valsts darbinieku atalgojumu nododams sociālās li-
kumdošanas un budžeta komisijām, bet saskaņā ar
kartības ruļļa 137. pantu viņš var tikt nodots
šīm komisijām tikai tādā gadījumā, japar šo priekš-
likumu izsakās 2/3 no visiem deputātiem. To mēs
noskaidrosim caur balsošanu. Lūdzu pacelties, tos,
kasbutu par šī likuma ierosinājuma nodošanu so-
ciālās likumdošanas un budžeta komisijām'. Par
nodotas tikai 55 balsis. Priekšlikums noraidīts. Līdz
ar to pirmais dienas kārtības .punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz 2. dienas kārtības, punktu —
agrārās reformas likuma I. daļas 3.
panta d punkta papildina jum! i un pār-
grozi j u m i. Referents A. Alberings. Lūdzu no-
lasīt šī likumprojekta d punkta I. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„d) Zemes un muižas, kuras pieder pilsētām, miestiem,

apriņķiem, pagastiem un sādžām uz šādu noteikumu pamata:
1) pilsētām piederoša, līdz 1926. gada 23. aprilim ar ga-

līgu līgumu nepārdotā zemnieku zeme, ciktāl tā at-
rodas ārpus pilsētu administratīvām un pilsētas do-
mes un valdības apstiprinātām izbūves robežām un
nav nepieciešama pilsētu izbūves un citām agrārās
reformas likuma 35. un 36. pantos paredzētām va-
jadzībām, uz_ šīs zemes tagadējo nomnieku pieprasī-
jumu ieskaitāma valsts zemes fondā apmaiņas ceļā
uz līdzvērtības pamata pret vēl nepiešķirtu fonda

?zemi, pilsētu administrativās un izbūves robežās, ne-
aizskarot pie tam, agrārās reformas likuma 43. p. ie-
guvēju tiesības. Tādā pat kārtībā uz tagadējo nom-
nieku pieprasījumu likvidējamas ari pilsētām piede-
rošas lauksaimnieciski izmantotās kvotu mājas, kuras
atrodas ārpus pilsētu administratīvām un izbūves ro-
bežām un nav nepieciešamas agrārās reformas likuma
35. un 36. pantā paredzētām vajadzībām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. nodalījumā
vardu veļas deputāts Alberings. Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Šis 1. nodalījums patiesībā, var sa-
cīt, ir gandrīz izsmeļošs priekš visa šī d punkta.
Šinī 1. nodalījumā, kā es, kā referents jaupagājušo
reizi pastrīpoju, ir atzīts, ka pilsētām piederošās
zemnieku zemes tiek apmainītas uz līdzvērtības pa-
mata pret pilsētu izbūves un administrativās robe-
žās atrodošamles fonda zemēm. Te starp citu nav
paredzēts, kā ir ar tām zemēm, kuras nepieder pie
burtiskā uzskaitījuma, t. i. pie vāku zemēm, bet kuras
tiek atzītas kā kvotu un muižu zemes. To es jaupa-
strīpoju un to pa daļai atzinusi ari agrārā komisija,
ienezdama papildinājumu, ka šis likums attiecas ne
tikai uz vāku zemēm, bet ari uz kvotu zemēm. Bla-

kus kvotu zemēm mums ir ilggadīgas rentes un mui-
žu zemes. Ta tad ir skaidrs, ka te ir jāieved tas
pats_ari par rentes objektiem, kuri atrodas uz muižu
zemēm. Te nav runa par pašām muižām kā tādām,
par tam nāks otrs likums, bet tikai, ka tie ilggadī-
gie rentnieki un tagadējie nomnieki, kuri dzīvo tik-
lab uz vāku, kā ari uz kvotu un muižu zemēm, ka
tie savus zemes gabalus var apmainīt. Tā tad pantā
ir jāparedz, ka ari šie zemju nomnieki tiktu par īpaš-
niekiem:. Otrkārt, šinī likumā ir paredzēts, ka viņš at-
tiecastikai uz tāmpilsētām, piederošām zemēm, ku-
rasatrodasārpus administratīvām resp. izbūves robe-
žām.Agrārās reformas likuma I. d. 3. panta d punktā,
kurš pastāv spēkā jauno 1920. gada 2. oktobra, nav
tāda stāvokļa, kas šķirotu zemes, kas atrodas ār-
pus izbūves robežas no tām, kas atrodas admini-
stratīvas un izbūves robežās. Ka tas tā ir un ka te
tiešam mums jāienes_papildinājums, to pierāda ari
tas, par ko es jauminēju, ka ari tiesu iestādes ir at-
zinušas d. punkta piemērošanu ne tikai uz vāku, bet
ari uz kvotu un muižu zemēm. Pagājušo reizi šeit
un ari komisija jautājumu nostādīja tā, ka tiesu ie-
stādes šīs lietas līdz šim 1esot gājušas tikai caur
pirmo instanci, bet galīga lēmuma vēl neesot. Es
atļaušos paziņot no šī katedra, ka uz Rīgas pilsē-
tas valdes priekšstāvja Buševica iesniegtās sūdzī-
bas pamata_ 22. aprilī ticis apstiprināts no tiesu pa-
lātas un stājies spēkā apgabaltiesas lēmums, ar ku-
ru atzīta d punkta piemērošana uz attiecīgiem ob^
jektiem. Ja mēs tagad šīs mājas izslēgtu, tad mēs
ne tikai to būtu papildinājuši, bet gan stipri vien
sašaurinājuši šo d punktu. Tā tad te jāieved iekšā
ari tas, ka likums, jāattiecina ne tikai uz ārpus iz-
būves robežām atrodošām saimniecībām, bet ari uz
izbūves un administrativās robežās esošām saimnie-
cībām. Varētu celt vienu iebildumu, ka zemes, ku-
ras atrodas tuāki pie Rīgas, ir daudz vērtīgākas un,
varbūt, nebūtu racionāli piešķirt visu objektu, kādu
viens otrs nomājis izbūves un administrativās ro-
bežās, viņam par īpašumu. Pārrunājot šo jautāju-
mu ar pašiem zemju lietotājiem, ir nākuši pie slēdzie-
na, ka šos objektus, ja viņi ir pārmērīgi lieli, varētu
sašaurināt. Tomēr grūti šinī likumā ir ievest kādu
normu, jo te nav noteiktu robežu par kādu noteiktu
attālumu. Vienā vietā mājas ir tuvāk, otrā tālāk no
Rīgas. Vienā vietā saimniecības ir vērtīgākas, otrā
rnazāk_ vērtīgas. Tā tad tur,kur saimniecības ir ma-
zāk vērtīgas un tās atrodas tālāk no pilsētas, bez
šaubām, viņas varētu piešķirt lielākas. Tā kā mums
ir viena iestāde — centrālā zemes ierīcības komite-
ja, kura pārzin zemes piešķiršanas jautājumu un no-
saka atsevišķos gadījumos objekta lielumu, tad ari
šeit to pilsētai piederošo māju, kuras atrodas izbū-
ves robežāsun kūjas ar šo likumu nonāktu viņu
lietotāju rokās, varētu uzticēt atsevišķo vienību pla-
tības noteikšanu centrālai zemes ierīcības komite-
jai. Treškārt, vēl šinī agrārās komisijas teksta 1.
nodalījumā nav paredzēts, ka no fonda zemēm, ku-
ras_ domāts atdot pilsētai, varētu būt vajadzība pa-
turēt kādu daļu valsts nepieciešamām vajadzībām,
vai nu ostas vajadzībām;kā še Rīgas tuvumā, vai ci-
tām_vajadzībāmJa to neparedzētu likumā, tad mēs
varētu nonākt tādā stāvoklī, ka pēc tam, kad šī ze-
me būs atdota pilsētai, valsts būs spiesta pirkt to
atpakaļ. Tāpēc no šīm zemēm jāizņem ārā tās ze-
mes, kas nepieciešamas valsts vajadzībām. Kas at-
tiecas uz šo pēdējo priekšlikumu, izņemt laukā tās
zemes, kas nepieciešamas valsts vajadzībām, reizē
ar to man ir tas gods paziņot, kā agrarpolitikas ko-
misijas referentam, ka tas ir agrarpolitikas komisi-
jas vienbalsīgs lēmums. Ari agrarpolitikas komisija
lūdz izņemt šīs zemes rio tām zemēm, kas piešķira-
mas pilsētai. Tāpēc iesniedzu šopriekšlikumu agrar-
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politikas komisijas vārdā. Personīgi mans priekšli-
kums, kura ietilpst ir agrarpolitikas komisijas priekš-
likums, ir tas, par ko es runāju, skan sekosi: „Pir-
mo nodalījumu atvietot ar sekošu jaunu tekstu:
Pilsētām piederošā, līdz 1926. gada 23. aprīlim ar
galīgu līgumu nepārdota zemnieku zeme, kā ari kvotu
un muižu mājas, ciktāl tās nav nepieciešamas pil-
sētu^ tiešam vajadzībām, uz šo zemju un māju ta-
gadējo zemnieku pieprasījumu, ieskaitāmas valsts ze-
mes fondā, apmaiņas ceļā uz līdzvērtības pamata, pret
vel nepiešķirto fonda zemi pilsētu un administrati-
vās izbūves robežās, neaizskarot pie tam agrārās
reformas likuma 43. pantā paredzēto ieguvēju tiesī-
bas un izslēdzot no apmaiņas tās fonda zemes, ku-
ras_ nepieciešamas valsts vajadzībām1. Minēto pil-
sētām piederošo apmaiņai padoto zemju un māju
atsevišķu vienību platību pilsētu administrativās ro-
bežās katrā atsevišķā gadījumā, nosaka centrālā ze-
mes ierīcības komiteja." Nākamam piektam nodalī-
jumam būs paredzēta speciāla piezīme. Savā priekš-
likumā es paredzēšu, ka nav jāatdod Rīgai tās fonda
zemes, uz kurām ir virsū ilggadīgie nomnieki. Ši-
nī pantā tas nav vajadzīgs, bet nākošā pantā tas būs
paredzēts. Lūdzu augsto namu neaizskart ari to
ilggadīgo nomnieku prasības, kas dzīvo pilsētas ap-
būves rajonā un atļaut centrālai zemes ierīcības ko^
mitējai taisīt slēdzienu, cik plašos apmēros, cik lie-
lus gabalus Rīgas tuvumā var piešķirt. Cik es
esmu noskaidrojis, tad pret šādu tekstu, kurā būtu
centrālai zemes ierīcības komitejai paredzētas tie-
sības, administrativās robežās esošo māju pamatpla-
tību sašaurināt, ari Rīgas pilsēta nopietnus iebildu-
mus necels. Tāpēc ņemot vērā to, ka Rīgas admi-
nistrativās un tāpat izbūves robežās šo māju nav
daudz, es liktu priekšā augstam namam, ievērojot ne
tikai šo māju ieguvēju intereses, bet tieši viņu di-
binātās prasības, šos pārlabojumus pieņemt. Ja
mans priekšlikums tiks pieņemts, tad atkritīs agrar-
politikas komisijas priekšlikums, bet ja mans priekš-
likums netiks pieņemts, tad nobalsošanā nāks agrar-
politikas komisijas variants.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
rirksam.

V. Firkss (vācu baltiešu frakcija, runā vā-
ciski)*): Deputātu kungi! Vācu frakcija apsveic
Alberinga kunga ienesto priekšlikumu, jo ar viņu
būs novērsta tā netaisnība, kas valda mums priekšā
esošā likumprojektā. Dabīgi nav pielaižams, ka ar
patvaļīgi novilktu apbūves robežu pilsētu zemju nom-
niekus sadalītu divās kategorijās, no kurām viena
dabūtu savas normas zemes gandrīz par velti, ka-
mēr otra paliktu pilnīgi bešā. Nevaram piekrist
Lindiņa kunga apgalvojumam,_ka zemes nomnieku
tiesības būs pietiekoši aizsargātas ar Jau. izstrādā-
jamo pilsētu zemju likumu, un ka tāpēc šinī mums
priekšā esošā likumā viņu intereses nemaz nebūtu
aizskaramas. Es nedomāju, ka mēs apbūves robe-
žās esošo zemes nomniekiem varētu likt _gaidit uz
pavisam nenoteiktu termiņu, kad, varbūt, notiks
kaut kāda viņu tiesību un pienākumu regulēšana.
Tas vēl var vilkties ļoti ilgi, kamēr Saeima vienojas
par pilsētu zemju likuma principiem1.

Es gribu vēl aizrādīt uz vienu priekšā esošo li-
kumijrojekta punktu, kas tagadējā redakcijā varētu
izsaukt pārpratumus. Šeit ir sacīts, ka apmaiņai
jāpievelk visu vēl nepiešķirto fonda zemi. To va-
rētu saprast tā, ka ari tanīs gadījumos, kur aiz kaut
kādiem iemesliem kādā muižā vēl nav ierādīta ne-
atsavināmā daļa, visa vēl nepiešķirtā fonda zeme
pārietu pilsētas īpašumā un neatsavināmās daļas
īpašnieks' paliktu tukšā. Tāds gadījums ir jau Jaun-

* ) Runātāja atreferējums.

Milgrāvī ar Rīgas biržas komiteju. Protams, tāds nav
likumdevēja nolūks un mēs būtu pateicīgi, ja refe-
renta kungs mums paskaidrotu, ka ar šo likumu
netiek ierobežotas tiesības, kādas paredz pilsoņiem,
šinī gadījumā speciāli neatsavināmo daļu īpašnie-
kiem, agrārais likums.

Vācu frakcija balsos par Alberinga kunga priekš-
likumu, kurš iziet uz to, lai pievilktu apmaiņā ari
zemnieku nomas zemi pilsētas apbūves un admini-
stratīvās robežās, bet viņa atrod, ka ir ieturēts pā-
rāk plašs formulējums un robežas novilktas par tā-
lu, caur ko eventueli var aizķert pilsētu, šinī gadī-
jumā Rīgas dzīvības intereses. Tāpēc viņa patur
tiesības ienest pie 3. lasījuma attiecīgus papildinā-
jumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Attiecībā uz Albe-
ringa pārlabojumu, ka valstij dodamas tiesības pie-
prasīt sev neiJieciešamo zemi pilsētu robežās, nebū-
tu nekas ko iebilst. Šādas tiesības valstij ir jādod,
bet gan ne tādā veidā, kā to liek priekšā Alberinga
kungs savā pārlabojumā, un ko ari pieņēmusi agrar-
politikas komisija, jo šis priekšlikums savā gala kon-
sekvencē nebūs pilsētām pieņemams, un proti, aiz
sekošā iemesla. Ja nebūs noteikts termiņš, cik ilga
laikā valsts var pieprasīt sev nepieciešamo zemi,
tad valsts var novilcināt pilsētu zemju reformu uz
vairāk gadiem. Pie tam valsts var šīs zemes pie-
prasīt tik plašos apmēros, kā tas viņai, varbūt, būtu
vajadzīgs tikai pēc daudziem desmitiem gadiem.
Tāpēc tādā veidā Alberinga priekšlikums nebūtu pie-
ņemams. Šādas tiesības mēs varam dot valstij, bet
tad ir jātaisa attiecīgs pārlabojums pie 5. nodalījuma,
un proti, ka šīs tiesības valstij tiek dotas tikai līdz
šī likuma spēkā stāšanās dienai. Ja tas nebūs liku-
mā teikts, tad valsts varēs aizkavētar savām pra-
sībām pilsētu izbūves plānu izstrādāšanu uz ilgiem
gadiem.

Attiecībā uz Alberinga pārlabojuma otro pusi,
mana frakcija izsakās noteikti pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Albe-
ringa ienestie pārlabojumi pie pirmā nodalījuma mani
nevar apmierināt. Kā apakškomisijas priekšsēdētā-
jam, kur projektu pieņēma un caurskatīja, man pret
Alberinga pārlabojumiem ir sekošais iebildums. Jau
kādu sēdi atpakaļ pie vispārējām debatēm pie šī pro-
jekta norādīja, ka šinī projektā runa ir tikai par tām'
zemēm, kuras atrodas ārpus pilsētas administratīvām
un izbūves robežām. Par citām zemēm, ārpus minē-
tām robežām, ir otrs likumprojekts. Alberinga kunga
priekšlikums izslēdzpēdējo un runā par visām zemēm,
tā tad iejauc ari tās zemes, kuras atrodas iekšpus iz-
būves un administratīvām robežām. Tāpēc es nevaru
piekrist Alberinga pārlabojumam. Cita lieta ir teksta
papildināšana ar vārdiem „kvotu un muižu mājas".
Pret pēdējo iebildumu nevar būt. Priekšlikums papil-
dina projektu ar zemju kategorijām, kuras mēs esam
piemirsuši. Tāpat man nav iebilduma pret Alberinga
kunga priekšlikumu, ka no izmaināmām zemēm, ku-
ras valsts dod pilsētām, valsts var paturēt savām va-
jadzībām vajadzīgās zemes, kas izteikts ar sekošiem
vārdiem: „izslēdzot no apmaiņas tās fonda zemes,
kuras nepieciešamas valsts vajadzībām". Patiešām,
mes p«,m aizmirsuši šo noteikumu ievest projektā.
Un būtu aplami, ja izdotu likumu, lai valsts atdod
prom visas zemes, kuras atrodas pilsētas izbūves un
administrativās robežās. Šim pārlabojumam var pie-
krist un mums, apakškomisijas locekļiem, par to ir
bijusi runa. Mēs tam piekrītam, bet visā visumā pār-
labojumam piekrist nevaram.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens
nav pieteicies. Vārds referentam.

Referents A. Alberings: Godātie deputātu kungi!
Te Firksa kungs runājapar tām vēl nepiešķirtām' fon-
dā ieskaitītām zemēm, kuras būtu tiesība dabūt kā
neatsavināmo daļu bijušam: īpašniekam. Agrarko-
misijā par to nav ticis runāts, bet es domāju, ka uz to
viņiem tiesība ir un par to nevar būt runa, ka tās vi-
ņiem nebūtu piešķiramas. Kaut gan komisijā nav par
to ruriāts. Ja tas būtu vajadzīgs, tad varētu par to
vai nu komisija, vai attiecīgi deputāti painteresēties
un papildināt.

Kas attiecas uz iebildumiem, ko te cēla deputāts
Juraševska kungs, tad man gan ir jānorādatik daudz,
ka mēs negribējām sašaurināt agrārās reformas li-
kuma d punktu, bet viņu tikai papildināt tādā veidā,
kā viņš būtu pareizāki saprotams, d punktā nav šķi-
rotas izbūves un administrativās robežās esošas ze-
mes no pārējām. Ja viņas tagad izmet, tad ar šo li-
kumu tiesības, kuras piešķir d punkts, zemniekiem
tiktu atņemtas. Tā tad tie nomnieki caur šī likuma
pieņemšanu tikai zaudētu to, ko viņiem dod d punkts.
Tas, bez šaubām, ir, jo tur nav teikts par izbuve_s un
administratīvām robežām, tur ir teikts par pilsētām
vēl piederošām zemēm. Tomēr neskatoties uz to,
agrarkomisijā mans priekšlikums, kā es to lieku
priekšā, nav ticis apspriests un agrarkomisijas vārdā
es par savu priekšlikumu atsauksmi nevaru dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts papildinā-
jums no agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu ko-
misijas pie 3. panta d punkta I. nodalījuma:

«Agrārreformas likuma I. daļas 3. panta d punkta I. no-
dalījuma 9. rindiņā pēc vārdiem .,43. p. ieguvēju tiesības" likt
„'," un ienest sekošus vārdus: „kā ari izslēdzot no apmaiņas
tās fonda zemes, kuras nepieciešamas valsts vajadzībām"."

Otrs priekšlikums iesniegts no deputāta Albe-
ringa, ar kuru tiek atvietots viss pirmais nodalījums
pie d punkta, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„I. nodalījumu atvietot ar sekošu jaunu tekstu:
Pilsētām piederošu, līdz 1926. gada 23. aprīlim ar galīgu

līgumu nepārdota zemnieku zeme, kā ari kvotu un muižu mā-
jas, ciktāl tās nav nepieciešamas pilsētu tiešām vajadzībām,
uz šo zemju un māju tagadējo nomnieku pieprasījumu ieskai-
tāmas valsts zemes fondā apmaiņas ceļā uz līdzvērtības pa-
mata pret vēl nepiešķirtu fonda zemi pilsētu administrativās
un izbūves robežās, neaizskarot pie tam agrarās_ reformas li-
kuma 43. p. paredzēto ieguvēju tiesības un izslēdzot no ap-
maiņas tās fonda zemes, kuras nepieciešamas valsts vaja-
dzībām.

Minēto pilsētām piederošo apmaiņai padoto zemju_un māju
atsevišķu vienību platību pilsētu administrativās robežas, katrā
atsevišķā gadījumā nosaka centrālā zemes ierīcības komiteja.

A. Alberings."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība

būs sekoša: vispirms es likšu uz balsošanu deputāta
Alberinga iesniegto jauno pirmā nodalījuma tekstu,
kurā ietilpst ari agrarpolitikas un lauksaimniecības
lietu komisijas pārlabojums. Ja šo jauno tekstu pie-
ņems, tad atkritīs komisijas pirmā nodalījuma teksts
un agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijas
pārlabojumi pie šīpirmā nodalījuma. Ja to noraidīs,
tad es likšu vispirms uz balsošanu pārlabojumu pie
komisijas pirmā nodalījuma teksta un pēc tam pašu
pirmo nodalījumu. Nobalsošanā nāk vispirms no se-
kretāra nolasītais deputāta Alberinga 1. nodalījuma
jaunais teksts. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos,kas atturas. Tādu nav. Par Alberinga
priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret — 38, atturēju-
šos nav. Jaunais teksts pieņemts. Līdz ar to atkrīt
komisijas teksts un agrarpolitikas un lauksaimniecī-
bas lietu komisijas pārlabojums. Lūdzu nolasīt d
punkta 2. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Uz šī likuma pamata apmaināmo pilsētas zemjunomnie-

kiem, kuri vēlas zemi iegūt īpašuma vai dzimtsnoma, jāiesniedz
līdz 1926. gada 1. oktobrim1 attiecīgs pieprasījums pilsētas val-
dei, kura ne vēlāk par 1926. gada 31, decembri lietu skata cauri
un pieprasījumu kopā ar atsauksmi par savu piekrišanu vai ne-
piekrišanu zemes apmaiņai piesūta centrālai zemes ierīcības
komitejai izlemšanai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošanā nāk 2. nodalījums. Ludzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 2. nodalījuma pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 2. nodalījums vienbal-
sīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt d punkta 3. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Piekrītot pieprasītas zemes apmaiņai, pilsētas valde kopā

ar atsauksmi iesniedz centrālai zemes ierīcības komitejai ne-
pieciešamas ziņas par apmaināma objekta atrašanas _vietu,
raksturu,, platību un nosaukumu, līdz ar norādījumu, kura vieta
(un ja iespējams, kādias robežas) pilsēta veļas iegut_ apmaiņas
ceļā fonda zemi, bet apmaiņu noraidot pilsētai jāuzrada norai-
dīšanas motivi."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošanā nāk d punkta 3. nodalījums. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu pret šī nodalījuma pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. nodalījums
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pilsētas piesūtītos apmaiņas priekšlikumus _centrala ze-

mes ierīcības komiteja skata cauri parasta jcartība, pārbaudot,
vai fonda zemes apmaiņai pilsētas noradīta vieta un robežas
nav likumīgu šķēršļu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk d
punkta 4. lodalījums. Es lūdzu pacelties tos,kas būtu
pret d punkta 4. nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. d punkta 4. nodalījums vienbal-
sīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt d punkta 5. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Apmaināmo zemju novērtēšanu izdara likumā par valsts

zemes fondā piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un
pārdošanu dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimtsnorna (Lik. kr.
1923. g. 49.) 7. un 11. pantos paredzētās zemes vērtēšanas ko-
misijas, ar noteikumu, ka zemes vērtēšanas vīrskomisiju pie šeit
minēto apmaināmo zemju vērtēšanas lietas izspriešanas papil-
dina ar vienu iekšlietu ministrijas pārstāvi, vienu Rīgas pilsē-
tas pārstāvi un vienu pilsētu un miestu kongresa ievelētu pār-
stāvi ar balsstiesībām;

Piezīme. Rīgas pilsētai piederoša apmaiņai padota zem-
nieku un kvotu zeme (Agr. ref. lik. I. d. 3. p. d punkts
I. nodal.) ieskaitāma valsts zemes fonda bez se-
višķas vērtēšanas apmaiņas ceļā pret visu pilsētas
administrativās un pilsētas domes 1924. gadā 8. maijā
apstiprinātas izbūves robežās esošo vel nepiešķirto
fonda zemi, izslēdzot no pēdējās vienīgi zemi, kura
piešķirama uz agrārās reformas likuma II. daļas
43. panta pamata."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī nodalījuma
vārdu vēlas deputāts Alberings. Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godāti de-
putātu kungi! Ar to, ka mēs pieņemam pārgrozīju-
mu jaupie 1. nodalījuma, ari te vajadzīgs piezīmē ie-
nest dažus pārgrozījumus. Kas attiecas uz visām
pilsētām, te nav paredzēts par Rīgas pilsētu. Te 5.
nodalījumā nav minēts par tām kvotu un muižu ze-
mēm. Bez šaubām te nebūs neviena iebilduma, ka
rentniekiem uz muižu zemēm jāpiešķir tās pašas tie-
sības, ko mēs devām pārējiem. Tāpēc piezīmes bei-
gās jāieved vārdi: „kā ari rentes mājas uz muižu ze-
mes".

Tad te ir paredzētas tās zemes, kādas paredzētas
agrārās reformas likuma 43. pantā, bet mums ir vēl
zemes, kuras ja nevar uzskatīt par obroka zemēm,
tomēr ir tādas, kuras jau apbūvētas, kur rentnieki uz-
cēluši mājas un uz savas zemes nosēdušies. Tādu
nav daudz, bet viņi tomēr ir. Viņus izcelt laukā būtu
liela pārestība. Tāpēc mans priekšlikums būtu dot
šīs tiesības ari tiem ilggadīgiem rentniekiem, kuri uz
savas zemes jau paspējuši uzcelt ēkas un tur nosē-
sties. Tāpēc es nāku ar priekšlikumu, ka agrārās re-
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formas likuma 1. daļas 3. panta d punkta papildinā-
jumu un pārgrozījuma 5. nodalījuma piezīmes beigās
punkta vietā likt komatu un papildināt ar vārdiem:
„vai kura atrodas ilggadīgo nomnieku lietošanā, kā
ari zemes, kuras nepieciešamas valsts vajadzībām".
Ja tas atkristu, tad es ienestu priekšlikumu, papildi-
nāt ar vārdiem: „kā ari tās zemes, kuras nepiecie-
šamas valsts vajadzībām. Es ceru, reiz mēs esam
vienojušies pie 1. punkta, ka konsekventi tas mums
jāievedari te un ceru, ka augstais nams manu priekš-
likumu pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pie vispārējām de-
batēm man jau bija iespēja pāris vārdus teikt pie šī
likumprojekta. Tagad es tikai gribu norādīt, ka ja
zemnieku savienība tik stingri iestājās par pilsētu
tiesību ierobežošanu attiecībā uz zemes apmaiņu, uz
pilsētu zemes likvidēšanu un uz nomnieku stāvokļa
nodrošināšanu, tad, bez šaubām, ari mūsu frakcijai uz
priekšu būs jābūt aktīvākai nekā līdz šim attiecībā
uz to rentnieku stāvokļa nodrošināšanu, kuri atro-
das uz zemnieku zemēm. Šierentnieki samērā ar
pilsētu rentniekiem atrodas desmitkārtīgi sliktākā
stāvoklī un viņi vārda pilnā nozīmē tiek izmantoti no
tagadējiem zemes īpašniekiem' tik tāļu, ka viņi vairs
nesaņem atmaksu par savu darbu un ir spiesti ļoti
bieži savus ietaupījumus grasi pa grasim atdot sa-
viem izmantotājiem, tiem, kuri viņus laiž virsū uz
savas zemes. Bez šaubām, taisnība prasa, lai šie
apspiestie dabūtu savu gandarījumu. Ja šie pārla-
bojumi tādā veidā izies cauri attiecībā uz pilsētu
zemēm, tad mums būs jābūt aktīvākiem un jānāk
pretim šai ļoti spiedošai vajadzībai, nodrošinot zem-
nieku zemju nomniekus viņu tiesībās. Ilgāki piē-
paturēt šo stāvokli, kur lauku saimnieki zemi izrentē
par 1000 rubļiem pūrvietā un pie tam vēl pilnīgi ne-
apstrādātu un atmatās esošu zemi, laikam gan nebūs
iespējams. Attiecībā uz 5. nodalījumu, man jāsaka,
ka še vajadzīgi attiecīgi pārlabojumi. Nav apšau-
bāms, ka valstij ir tiesība pieprasīt sev nepiecieša-
mo zemi savām vajadzībām, vai nu tas būtu ostu iz-
būvei, vai kādām citām vajadzībām. Pret to iebil-
dumus nav ko celt. Bet tādā gadījuma ir jāpieņem
priekšlikums, kuru es iesniedzu pie šī 5. nodalījuma
piezīmes, ka valstij ir tiesība tikai līdz noteiktam
laikam pieprasīt zemi pilsētas robežās, Valsts, pra-
sības var iet pārāk tālu. Ņemsim tepat Rīgas pilsē-
tas Spilves pļavas. Valsts var pieprasīt visas šīs
Spilves pļavas savām vajadzībām. Tagad tur ir ae-
rodroms un viņa tālākai izbūvei varbūt kādreiz bus
vajadzīgas visas Spilves pļavas. Tādā kārtā šīspra-
sības var iet pārāk tālu un pilsētai no šīs apmaiņas
var ari nekas pāri nepalikt. Apmaina var iznākt fik-
tīva, jo pilsētai nāksies atdot visu fonda zemi_nom-
niekiem un valstij, tā kā _pilsēta savās robežas ne-
dabūs neko. Pēc tiem pārlabojumiem, ko iesniedza
Alberinga kungs un ko viņš laikam vēl iesniegs, valr
iznākt, ka valsts pieprasa sev vai visu fonda zemi.
Tāpēc es lieku priekšā papildināt piezīmes tekstu
šādi: „Tāpat ari zemi, kas pēc agrārās reformas
noteikumiem piešķirama valsts iestādēm uz pedejo1,
līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai, iesniegto pie-
prasījumu pamata". Tā tad valstij būs tiesība pie-
prasīt sev nepieciešamās zemes līdz šī likuma spēkā
stāšanās dienai. Tur valstij būs pietiekoši daudz
laika aizstāvēt savas dibinātās prasības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Vārds referentam.

Referents A. Alberings: Kas attiecas uz Ulpes
kunga iebildumiem, sevišķi pret to, ka valsts varētu
pieprasīt savām vajadzībām pārāk daudz zemes, jā-

Isaka, ka tas nebūs iespējams. Līdz šimnebij tāda 11-

kūma par apmaiņu. Tā nāk negaidot, tapec valsts
nebūt nav domājusi, kas viņai būtu vajadzīgs un nav
ari nekā pieprasījusi, lai neapgrūtinātu jau tā smago
zemes reformas darbu centrālā zemes ierīcības ko-
mitejā. Man liekas, ka Ulpes kungs pats nedomās,
ka valsts vienkārši aiz spītības, lai tikai neatdotu
attiecīgas zemes pilsētai, prasīs, lai tās atdotu viņai.
Ja valsts prasīs to, kas viņai tiešām vajadzīgs, tad
nekādi sarežģījumi necelsies. Varbūt Ulpes kungs
domā, ka še lieta nav vēl skaidra. Bet te jauir. pa-
redzēts, ka visi pieprasījumi iesniedzami līdz 31. ok-
tobrim, bet izlemjami līdz 31. decembrim. Pilsētu
valdēm savas atsauksmes par piekrišanu vai nepie-
krišanu apmaiņai, jāsniedz līdz 31. decembrim. Tas
paredzēts jau tagadējā tekstā. Ja, varbūt, izrādītos,
ka apmaiņa tiek vilkta garumā, tiek kavēta, tad jau
Ulpes kungs varēs nākt agrarpolitikas komisijā ar
priekšlikumu izstrādāt un pieņemt sīkākus noteiku-
mus, bet noteikt, ka tikai līdz šī likuma spēkā nākša-
nas dienai, valstij jāiesniedz visi pieprasījumi, tas no
valsts redzes viedokļa gan nebūtu pieņemams. Man
personīgi nebūtu pret to nekas pretim. Tomēr no
valsts redzes stāvokļa šis nebūtu pieņemams. Ag-
rarpolitikas komisijas vārdā man ir ļoti grūti izteik-
ties un tāpēc, ka tur šis jautājums nav tieši ap-
spriests. Tāpēc es agrarpolitikas komisijas vārdā
nevaru izteikties ne par, ne pret, tāpat ari par pārē-
jiem priekšlikumiem, kuri komisijā nav tikuši ap-
spriesti, bet iesniegti tikai plenārsēdē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms 5. nodalījums bez piezīmes. Visi iesniegtie
pārlabojumi attiecas uz piezīmi. Es likšu uz balso-
šanu 5. nodalījumu bez piezīmes un tad iesniegtos
pārlabojumus sekošā kārtībā: Vispirms deputāta
Ulpes iesniegto pārlabojumu pie piezīmes:

«Piezīmes beigas papildināt ar sekošo: «tāpat ari zemi,
kura pēc agrārreformas noteikumiem piešķirama valsts iestā-
dēm uz pēdējo — līdz šī likuma spēkā stāšanās dienas — ie-
sniegto pieprasījumu pamata."

Šis papildinājums attiecas tikpat kā uz agrarpo-
litikas un lauksaimniecības lietu komisijas pārlabo-
jumu, tā ari uz deputāta Alberinga pārlabojumu. Ag-
rarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijas pār-
labojums skan:

«Piezīmes beigās likt komatu un papildināt ar vārdiem:
«kā ari tās zemes, kuras nepieciešamas valsts vajadzībām"."

Deputāta Alberinga pārlabojums ir plašāks un
skan:V.nodalījumapiezīmesbeigāsliktkomatuunpapildināt
ar vārdiem: «vai kura atrodas ilggadīgo nomnieku lietošanā, kā
ari zemes, kas nepieciešamas valsts vajadzībām"."

Bez tam no deputāta Alberinga iesniegts pārla-
bojums pie V. nodalījuma piezīmes, kurš skan sekosi:

«Piezīmes otrā rindiņā pēc vārdiem «kvotu zeme" ie-
spraust vārdus «kā ari rentes mājas un muižu zemes"."

Pēdējam no manis nolasītam pārlabojumam nav
nekāda sakara ar iepriekš nolasītiem. Referents ag-
rarpolitikas komisijas vārdā nevar izteikties ne par,
ne pret pārlabojumiem, jokomisijā tie nav apspriesti.
Vispirms, nobalsošanā nāk 5. nodalījums bez piezī-
mes. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5. nodalīju-
mu bez piezīmes. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
5. nodalījums bez piezīmes vienbalsīgi pieņemts.
Tagad nāk nobalsošanā Alberinga pārlabojums:

«5. nodalījuma piezīmes 2. rindā pēc vārdiem: «kvotu ze-
me" iespraust vārdus" kā ari rentes mājas uz muižu zemes"."

Kas būtu pret pārlabojumu? Tādu nav. Kas at-
turas? Ari nav. Alberinga pārlabojums vienbalsīgi
pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā Ulpes pārlabo-
jums, kurš attiecas tiklab uz agrarpolitikas komisijas,
kā ari uz deputāta Alberinga papildinājumu, t. i. uz-
skatāms kā papildinājums tiklab pie agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu komisijas, kā deputāta Albe-
ringa iesniegtā pārlabojuma. Tas nāks vispirms uz
balsošanu. Pēc tam es likšu uz balsošanu deputāta

. : • i
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Alberinga pārlabojumu. Ja to pieņems, tad atkritīs
agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijas
pārlabojums. Balsošana nāk deputāta Ulpes pārla-
bojums. Ludzu pacelties tos,kas būtu par Ulpes pār-
labojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
Ulpes pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par Ulpes pārlabojumu nodo-
tas 36 balsis, pret to — 41, atturas 3. Ulpes pārlabo-
jums noraidīts. Tagad nāk balsošanā deputāta Al-
beringa pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šo pārlabojumu. Lūdzu pacelties, kas būtu pret
šo pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Alberinga pārlabo-
jumu nodotas 44 balsis, pret to — 34, atturējies nav
neviens. Deputāta Alberinga pārlabojums pieņemts
un līdz ar to atkrīt agrarpolitikas un lauksaimniecības
lietu komisijas pārlabojums. Tagad nāk nobalsošanā
piezīme pārlabota veida. Ludzu pacelties tos, kas
būtu par piezīmes pieņemšanu pārlabotā veidā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret piezīmes pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par piezīmi pārlabotā veidā
nodotas 43 balsis, pret — 32, atturējušos nav. Pie-
zīme pārlabota veida pieņemta. Nobalsošanā nāk 5.
nodalījums kopā ar piezīmi. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ludzu saskaitīt. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir
par 5. nodalījuma pieņemšanu līdz ar pārlabotopiezī-
mi. Par nodotas 45 balsis, pret — neviena, atturas 35.
5. nodalījums ar piezīmi pārlabotā veidā pieņemts.
Ludzu nolasīt 6. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Vērtēšanas komisijās, lietas izlemjot, piemērojami likuma

par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novēr-
tēšanu un pārdošanu dzimtsīpašuma vai atdošanu dzimtsnomā
(Lik. kr. 1923. g. 49) 12—21. p, p. noteikumi."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 6. noda-
lījuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 6. no-
dalīiums vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 7. no-
dalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Apmaināmo fonda _zemju koroborēšana uz pilsētu vārda

un fonda ieskaitāmo pilsētu zemju pārvešana uz valsts vārda
notiek uz [īgumu pamata, kurus zemkopības ministrija noslēdz
ar attiecīgam pilsētām par minēto zemju apmaiņu."-

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 7. nodalījums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret 7. nodalījuma pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. nodalījums vienbal-
sīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 8. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Līdz šī_ likuma iepriekšējā 7. punktā minēto līgumu no-

slēgšanai pilsētām nav tiesības grozīt pastāvošos nomas līguma
noteikumus par ļaunu nomniekiem, kuriem tiesība iegūt uz šā
likuma pamatā viņu nomāto zemi, nedz tos izlikt, ja nomnieki
kārtīgi pilda nomas līgumu."

Priekšsēdētājs P. _Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošana nak 8. nodalījums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret 8- nodalījumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 8. nodalījums vienbalsīgi pie-
ņemts. Ludzu nolasīt 9. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Ar šo likumu apmaiņas ceļā valsts zemes fondā ieskai-

tāmo pilsētas zemju nomnieki bauda agrārās reformas likuma
32. panta paredzētas tiesības."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nak 9. nodalījums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret 9. nodalījumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 9. nodalījums vienbalsīgi pie-
ņemts. Ludzu nolasīt 10. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Tiesāuz agrārās reformas likuma 3. panta d punkta pa-

mata' iesāktas prasības lietas, kurās vēl nav spēkā gājis galīgs
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tiesas 'lēmums, ar šo likuma papildinājumu spēkā stāšanos tiesā
izbeidzamas, taisot par to attiecīgu lēmumu un atzīstot tiesas
un lietas vešanas izdevumus no partiem par savstarpēji dzē-
stiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 10. nodalījuma
vardu veļas deputāts Alberings. Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Pastāvošais d punkts deva tiesības
ilggadīgiem zemes lietotājiem pieprasīt, lai šispunkts
tiktu izpildīts un lai pilsēta viņiem piešķirtu šīs ze-
mes. Bet pilsēta šīs zemes nepiešķīra un nomnieki
bija spiesti griezties tiesas ceļā un līdz ar to ari
izdarīt paredzētos tiesas maksājumus. Tiesu instan-
ces daudzos gadījumos iznesa šiem nomniekiem lab-
vēlīgu lēmumu un kā mēs dabūjām dzirdēt 21. aprilī
ari tiesu palāta izsprieda viņiem par labu. Ja te ir
sacīts, ka „uzskatīt to par abpusīgi dzēstu", tad iz-
nāk, ka tiem, kuriem mēs tās tiesības dodam, ka tiem
jāsamaksā savi tiesas izdevumi. Lai viņiem šādu
zaudējumu nebūtu, būtu pareizi, ka viņiem tie tiktu
atmaksāti atpakaļ, tāpēc es ienestu priekšlikumu:
„10. nodalījuma beigās, sākot ar vārdiem „un atzī-
stot" strīpot un tā vietā likt: „samaksātais tiesas no-
doklis atmaksājams atpakaļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk no-
balsošana deputāta Alberinga iesniegtais pārlabojums
pie 10. nodalījuma.

«X. nodalījuma beigas, sākot ar vārdiem «un atzīstot..."
strīpot un tā vietā likt teikumu: «Samaksātais tiesas nodoklis
atmaksājams atpakaļ"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo pārlaboju-
mu. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret Alberinga
pārlabojumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par Alberinga pārlabojumu no-
dota 41 balss, pret — 32 balsis, atturējušos nav. Tā
tad Alberinga pārlabojums pie 10. nodalījuma pie-
ņemts. Tagad nāk nobalsošanā 10. nodalījums pār-
labota veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 10.
nodalījuma nieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 10. nodalījums pārlabotā
veida vienbalsīgi pieņemts. Vārds deputātam Albe-
ringam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! 2. nodalījumā ir paredzēts, ka piepra-
sījumi uzšim mājām jāiesniedz līdz š. g. rudenim un
tie,_ kas līdz tam laikam to nebūs izdarījuši, zaudēs
šinī likuma paredzētās tiesības. Tāpēc būtu vēlams,
lai šī likuma spēkā stāšanās neaizkavētos. Mans
priekšlikums būtu pieņemt beigu teikumu, ka šie pa-
pildinājumi un pārgrozījumi stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu, lai nepaietu 14 dienas, kā tas ir pa-
rasts no izsludināšanas „VaJdības Vēstnesī", bet lai
reizē ar izsludināšanu tie stātos spēkā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Alberings
iesniedzis priekšlikumu:

«Papildinājumus un pārgrozījumus pie agrārās reformas li-
kuma I. daļas 3. panta d punkta nobeigt ar sekošu beigu tei-
kumu:

«Šie papildinājumi un pārgrozījumi stājas spēkā ar to iz-
sludināšanas dienu"."

Es lieku Alberinga priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Papildinājums vien-
balsīgi pieņemts. Vardu lūdz deputāts Lindiņš.
Vārds deputātam Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Es gribētu izteikties pret šiem
pieņemtiem pantiem visa visuma un lieku priekšā vi-
ņus noraidīt, lai tie nāktu vēlreiz agrarlietu komisijai
apspriešanakur tos pārstrādātu un tad par jaunu
celtu priekša. Mes viņus pieņēmām agrarlietu komi-
sija ka kompromisu starp Rīgas pilētu un valsti. Tur



389 Latvijas Republikas II. S a e i m a s III. sesijas 9. sēde 1926. g a da 30. a p r i 1 ī. 390

notika zināma vienošanās,kurasrezultātā mūsu priek-
ša ir šis likumprojekts. Tagad,diemžēl, šiskompromiss
tika no vienasagrāras komisijas locekļu puses lauzts.
Te nak iekšapavisam cits princips un tagad, diemžēl,
mesšolikumu vairspieņemtnevaram. Rīgas pilsēta ir
viens privāts zemes turētājs. Ja viņa ieiet uz ap-
maiņu un saka, ka ir ar mieru atdot tādu un tādu ga-
balu, ja dod viņai pretim tādu un tādu zemes gabalu,
tad mes to varam darīt. Bet ja bez Rīgas pilsētas
ziņas nak un pasaka, ka valsts no viņai piederošas
zemes paņems tik un tik un ilggadīgie rentnieki atkal
paņems tik un tik,vai viens privāts zemes turētājs uz
to var ieiet? Te notiek nedzirdētas lietas. Mēs pat
nekonfiscejam Rīgas pilsētas zemes, bet vienkārši
paņemam tas bez viņas ziņas. (A. Ķlīve no vietas:
„Tikai izvedam agrāro reformu!") Agrārā reforma
zemi vispirms atsavināja. Te turpretim nenotiek ne-
kāda atsavināšana, bet bez Rīgas pilsētas ziņas vien-
kārši paņem tik daudz zemes, cik tas vajadzīgs. Kas
nu notiek talak? Bij tāds princips, ka tās valsts ze-
mes, kas atrodas pilsētas tuvumā, nodos pilsētai un
valsts sava fondā pārņems tās Rīgas pilsētas zemes,
kas atrodas kaut kur pie Limbažiem, vai tālāk no
Rīgas. Tagad, turpretim, ari tās zemes, kas atrodas
Rīgas pilsētas izbūves un administrativās robežās,
paņem valsts zemes fondā un piešķirs kā ilggadīgas
rentes mājas. Uz šo faktu es gribētu griezt sevišķi
latgaliešu uzmanību. Kā jūs varat balsot par ilg-
gadīgo rentes māju piešķiršanu šepilsētā, ja jūs savā
laika bijāt pat pret to, ka piešķirt ilggadīgās rentes
mājas uz laukiem? Uz laukiem tās maksāja pāris
miljonus, te turpretim tās maksā 10—20miljoni rubļu.
Te vajaga sadalīt katru māju zemi 30—40 cilvēkiem,
katram pa divi līdz 3 pūrvietām. Bet grib turpretim
vienam atsevišķam cilvēkam dot veselu māiu. Te
gan teikts, ka dos tik, cik atzīs par vajadzīgu dot
centrālā zemes ierīcības komiteja, bet viņa var dažādi
atzīt. Tā ir pilnīgi nepieņemama lieta. Jūs, latga-
lieši, kuri toreiz balsojāt pret ilggadīgo rentes māju
piešķiršanu uz laukiem, nevarat balsot ari tagad par
ilggadīgo rentes māju piešķiršanu pilsētā. Tā piemē-
ram Pārdaugavā tramvaja galā tūliņ 40 pūrvietas pār-
ies privatturētāju rokās. Mēs nevaram pataisīt at-
sevišķus cilvēkus bagātus uz pilsētas rēķina. Ja ta-
gad sašaurina un plašas rentes zemes — fonda zemes
nododam pilsētai, kur sēž virsū zemju rentnieki, tad
iznāk tā. ka tie. kas gribēs dabūt zemi, tiem nebūs
ko dot, io viss būs nodots pilsētai un pilsētas savu
zemi nodos savukārt privātiem. Ar vārdu sakot, no-
maļniekiem nebūs zemi ko dalīt. Uz to es gribētu
griezt it sevišķi to deputātu uzmanību, kuri šeit aiz-
stāv nomalnieku intereses, tie nekādā ziņā nedrīkst
balsot par šo likumu. Tāpēc es lieku priekšā pēc visa
tā, kas te noticis, šo likumproiektu nevis galīgā veidā
noraidīt, bet varbūt būtu iespējams atrast kādu kom-
promisu, no sākuma es gan biju domājis noraidīt,
bet varbūt, ka- tagad to projektu varētu nodot atpa-
kaļ komisiiai. Es domāiu, ka ari tie, kas stāvēja par
šī likuma krasu noraidīšanu, var balsot par šo manu
priekšlikumu — nodot to atpakaļ agrarpolitikas ko-
misijai.

Priekšsēdētājs P.- Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Man tiešām
jābrīnās, ka Lindiņa kungs, kas sākumā stāvēja tuvu
agrārās reformas darbiem, tagad grib agrārās refor-
masgaitu it kā apturēt, pat iet atpakaļ no tā, ko savā
laika ar Lindiņa kunga balsi pieņēma. Lindiņa kungs,
neaizmirstat to, ka d punktu, kurš paredz, ka visas
zemes pilsētas robežās ir jānodod taisni viņu lietotā-
jiem,pieņēma ari ar Jūsu balsi. Man šķiet, ka par to
tagad nevajadzētu debatēt. Par to jau tika runāts
vispārējās debatēs un ari tagad pie atsevišķiem pan-

tiem, bet es gribu norādīt uz to, ka Lindiņa kungs
mani ir apvainojis, teikdams, ka agrarpolitikas komi-
sija esot nākuši pie tādas vienošanās, bet tagad to vie-
nošanos es gribot lauzt. Es domāju,ka Lindiņa kungs
atcerēsies gluži labi, ka visi tie priekšlikumi, tādā
redakcijā, kādā viņi pašlaik ir, ir mani priekšlikumi,
bet pateicoties tam, ka nebija klāt visi deputāti, komi-
sijā tie negāja cauri. Pretēji Lindiņa kunga norādīju-
mam še kompromiss nekāds nav un nevarēja ari būt.
Ja Lindiņa kungs tālāk saka, ka pilsētas esot labprā-
tīgi to zemi atdevušas, tad man jāaizrāda viņam uz
tiesas lēmumiem, kā tās lietas tur izšķirtas, vai tur ir
pilsēta labprātīgi savas zemes atdevusi. Tiesa ir
piespriedusi atdot par 10 latiem vienu ha. Paprasāt,
ko tiesu palāta otrā instancē tagad darījusi, kādu lē-
mumu iznesusi 22. aprilī. Tiesu palāta ir apstiprinā-
jusi

^
apgabaltiesas lēmumu, uz kuru es jau agrāk no-

rādīju un te nu jūs redzat, vai tas lēmums ir saskaņā
ar agrārās reformas likuma garu, vai nē. Man jāpa-
skaidro, ka jūs paši esat pretim tagad tam likumam,
kuru esat izdevuši, bet kuru netulko vis tā, kā jūs,
varbūt, gribat, kā to grib Rīgas pilsēta, bet tulko ci-
tādi. Te vairs nav nekāda saskaņa ar agrārās refor-
mas likuma garu. Jūs vēl atceraties, cik lieli strīdi
mums bija ar Rīgas pilsētas valdes locekli Līventālu,
jūsu frakcijas locekli, kurš asā veidā uzbruka mums,
ka tā nevarot likumu tulkot. Te nu jūs redzat, kur ir
taisnība, kurš ir pratis likumu tulkot. Tas ir noskai-
drots ar tiesas lēmumiem. Tādā gadījumā, ja izietu
cauri jūsu priekšlikums, būtu skaidri pierādīts, ka jūs
esat nostājušies pret agrāro reformu, jo faktiski šis
d punkts ir pieņemts un izvests cauri ar jūsu balsīm.
Tagad jūs gribat to atcelt. Ja jūs to negribēsat, tad
es nešaubos par to, ka neviens nebalsos pret šo pan-
tu ar viņa pārlabojumiem. Es negribu uzkavēties
pie šīs lietas, kas var attiekties vairāk uz vispārējām
debatēm, bet gribu aizrādīt, ka te tikušas ievērotas
Rīgas pilsētas intereses un ari lauku iedzīvotāju in-
tereses, un ja gribētu vēl vairāk viņu intereses ievē-
rot, tad šim likumprojektam vajadzētu drusciņ sa-
vādāki izskatīties. Bet es saku, te ir stipri iets pre-
tim Rīgas pilsētas prasībām. Ja mēs šo likumpro-
jektu noraidītu un atļautu izvest agrārreformu sa-
karā ar pilsētām uz tiesas lēmuma oamata, tad re-
dzēsim, ko sacīs Rīgas pilsēta. Mēs gribam nākt
pretim ne tikai Rīgas pilsētai, bet ari apkārtējiem
Rīgas pilsētas nomniekiem un zemju lietotājiem,
kurus patiešām vajaga labāki nostādīt, jo viņi bijuši
daudz sliktākos apstākļos, nekā mēs to domājām,
man liekas, neviena roka nepacelsies pret šo likum-
projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Agrārreformas uz-
devums laikam visiem ir skaidrs, uz kādiem pama-
tiem tika izvesta agrārreforma Latvijā. Bet ja ir tā-
das frakcijas un ir viena no lielākām frakcijām, kura
vel līdz šai pašai dienai nevar izšķirt bijušos Latvijas
muižniekus no pašvaldībām, tad, protams, grūti nāk-
sies viņiem to tagad ieskaidrot. Nu labi, lai viņi pa-
liek pie savas saprašanas. Man liekas, ka viņi uz-
sākto kara gājienu pret pilsētām, pret pilsētu paš-
valdībām ved galvenā kārtā pret galvas pilsētas Rī-
gas pašvaldību un izgājuši uz to, lai ierobežotuRīgas
pašvaldību viņas tiesībās, lai atņemtu viņai tos ze-
mes īpašumus, kas viņai ir un lai nodotu tos ne. jau
kādai pašvaldībai vai valstii.bet lai pēc iespējas tos
atstatu privatnomnieku rokās, lai vairāki privāti
nomnieki Rīgas administrativās robežās ar 40 pūr-
vietu zemes platību varētu savus apakšnomniekus
spiest vel daudz smagāk, nekā to darīja bijušie muiž-
nieki lauku pagastos. īsi pēc agrārās reformas spēkā
stāšanas nemaz Rīgas pilsētas nomnieki negribēja



391 ^atvijas Republikas II. Saeimas 111. sesijas 9. sēde 1926. gada 30. aprilī. 392

savas zemes izpirkt. Ja viņi būtu bijuši tik apspiesti,
tad viņibūtu īsā laikā pieprasījuši šīszemes savā īpa-
šumā. Tā tad par apspiestību te nevar būt runas.
Ja ir runa par apspiestiem nomniekiem, tad tie ir jā-
meklē Alberinga kunga paša frakcijas priekšstāvju
mājās un to vēlētāju mājās, kuri ir vēlējuši zemnieku
savienības frakciju. Tur viņu nomnieki ir tādā stā-
voklī, ka te ar likumu patiesi jānāk nomniekiem
palīgā. Tad te Alberinga kungs atsaucās uz tiesas
praksi. Es te negribu par to lietu plaši runāt, bet
tomēr pirmās instances lēmumi ir bijuši pilsētai un ne
nomniekiem par labu. Ja tagad tiesu palāta 22. ap-
rilī taisījusi kādu principielu lēmumu, tad tas pie
mūsu apstākļiem, kur tiesas taisa diezgan dīvainus
lēmumus, ir pielaižams. Tie zemes lietotāji, kuri nav
apmierināti ar tagadējo kompromisa projektu,
par ko te runāja Lindiņš, nebūs apmierināti, kamēr
nenodos visu to zemi, kuru viņi tagad rentē, viņu īpa-
šumā. Ja Lindiņa priekšlikums, kurš iziet uz šī pro-
jekta nodošanu atpakaļ komisijai, kas būtu vienīgā
izeja, lai nedarītu šo pārgrozījumu pieņemamu ari
priekš pilsētām, netiks pieņemts, tad sociāldemokrā-
tiskā frakcija balsos pret šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no deputāta Lindiņa

nodot agrārās reformas likuma I. daļas 3. panta d punkta
papildinājumus un pārgrozījumus atpakaļ agrarpolitikas un lauk-
saimniecības lietu komisijai.

Nobalsošanā nāks vispirms Lindiņa priekšli-
kums. Ja to pieņems, tad atkritīs nobalsošana par šo
likumu 2. lasījumā visā visumā. Ja to noraidīs, tad
nāks nobalsošanā likums visā visumā. Lieku uz bal-
sošanu Lindiņa priekšlikumu un lūdzu pacelties tos,
kas būtu par Lindiņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par Lindiņa priekšli-
kumu nodotas 38 balsis, pret — 37, atturējušies 2.
Lindiņa priekšlikums noraidīts. (Reti aplausi.) No-
balsošanā nāk agrārās reformas likuma I. daļas 3.
panta d punkta papildinājumi un pārgrozījumi 2. lasī-
jumā pārlabotā veidā visā visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par likuma pieņemšanu 2. lasījumā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pie-
ņemšanu visā visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Atturējušos nav. Par likumu nodota
41 balss, pret — 31, atturējušos nav. Likums 2.
lasījumā pieņemts. 3. lasījums būs 14. maijā.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par karavīru atvaļināšanu no
kara dienesta 1926. gadā. Peferents J. Ba-
lodis. Lūdzu sniegt referātu.

Referents J. Balodis: Augstais nams! Likums
par karavīru atvaļināšanu no kara dinesta 1926. gadā
ir pieņemts vienbalsīgi no kara lietu un budžeta ko-
misijām un es lieku viņu priekšā pieņemt un pieņemt
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret steidzamību. Tādu nav. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates.
Vārdu vēlas deputāts Bruno Kalniņš. Vārds depu-
tātam Bruno Kalniņam.

Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Sociāldemo-
krātiskā frakcija šo likumprojektu pilnā mērā at-
balsta. Šis likumprojekts ir izsaucis jau diezgan
dzīvu interesi mūsu armijas karavīros, kuri gaida uz
šī likuma pieņemšanu. Tā kārtība, kāda pašlaik pa-
stāv — lozēšanas kārtība, tā, bez šaubām, ir tā pie-
ņemamākā, jo tie iebildumi, kas ir celti pret viņu,
neiztur_ kritikas aiz tā iemesla, ka pie kuras katras
citas kārtības varētu celties dažādas nevēlamības un

(Slēgta pīkst. 7.55 vakarā.)

notiktu gadījumi, ka tiktu atvaļinātas personas, kuras
patiesībā atvaļināšanu nebūtu pelnījušas. Loze ir
tāda lieta, pret kuru nevar celt pārmetumus, ka ta
varētu krist vienam otram ar kādu partejisku no-
lūku. Bet sociāldemokrātiskā frakcija tur par savupie-
nākumu pastrīpot, ka mums jaudaudz gadus ir atcelts
mūsu kara klausības likums tanī nozīme, ka mums
vairs nav pusotra gada kara dinests. Mēs gadu no
gada šo likumu atceļam un ievedām priekš mūsu ar-
mijas karavīriem tikai 15 mēnešu ilgu kara dienestu.
Tamdēļ sociāldemokrātiskā frakcija uzskata, ka tas
apstāklis, ka mēs atkal šogad pieņemam saīsināto
kara dienestu, ka tas spiestu domāt kara resoru, ka
šinī virzienā vispār mūsu kara klausības likums būtu
pārgrozāms. Tā kārtība nav pareiza, ka mums gadu
no gada ir vajadzīgs ar sevišķu likumu atcelt mūsu
kara klausības likuma vienu pantu par kara dienesta
ilgumu. Ja jau ne vienu gadu, bet gadus tns, četri
no'vietas mēs esam bijuši spiesti šo pantu atcelt, tad
tā ir vislabākā liecība,ka šis pants nesaietas ar musu
dzīves reālām vajadzībām,_ar mūsu zemes finansie-
Iām iespējamībārn. Tamdēļ, atbalstot šo likumpro-
jektu, mēs no savas puses gribam pastrīpot, ka tas,
ka mēs šogad no jauna esam spiesti viņu pieņemt, ir
jauns aizrādījums, ka šinī ziņā ir jāgroza kara klau-
sības likums, paredzot kara dienesta laika saīsinā-
šanu, kas saskanētu ari ar mūsu zemes saimnieci-
skām un maksāšanas spējām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents veļas
vārdu? Referents vārdu nevēlas. Nobalsošana nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacejties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta
vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta 1926.

gadā."Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
virsraksts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 1.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Kara ministrim ir tiesība 1926. gadā atvaļināt no obliga-

toriskā aktivā kara dienesta tos karavīrus, kuri nodienējuši
armijā ne mazāk par 15 mēnešiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 1.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Tuvākus noteikumus šī likuma izvešanai dzīve izdod

kara ministrs."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nak 2.

pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 2. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 3.

pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 3.
pants pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk likums
visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret li-
kuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums pieņemts vienbalsīgi. Redakcijas komisijas
ziņojums būs nākošā sēdē.

Prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt. Ie-
bildumu nav? Pieņemts. Rīt pīkst. 12notiks Saeimas
svinīgā sēde. Nākošā darba sēde būs otrdien, pīkst.
5 pēc pusdienas. Frakciju biroja locekļus prezidijs
lūdz sanākt pēc sēdes uz frakciju biroja sēdi. Šīs
dienas sēde slēgta.
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Priekšsēdētāja P. Kalniņa svinīgā uzruna . . 393

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas
svinīgā sēde atklāta.

Augstā sapulce! Pirms sešiem gadiem. šinī
pašā vietā pirmo reiz pulcējās Latvijas pilntiesī-
gais saimnieks — Satversmes Sapulce, kuru bij
sūtījusi šurp Latvijas tauta. Varonīgās cīņās bij
lauztas senās svešās varas un bij piepildījies
daudzu ilgu gadu tautas lolojums. Tauta brīvās
un vispārējās vēlēšanās bij izraudzījusēs sev uz-
ticības vīrus un sūtījusi tos šurp, lai viņi runātu
tautas vārdā un izlemtu tautas gribu. Ar plašām
pilnvarām bij apbalvoti šie uzticības vīri. Bet ne-
vien viņu pilnvaras bij plašas un lielas — ari pie-
nākumi, kurus Latvijas tauta uzvēla saviem uzti-
cības vīriem, sniedzās jo tālu. Vispirmām kārtām
tiem vajadzēja izstrādāt valsts iekārtas pamata li-
kumus, ar kuriem būtu nodrošināti tautas turp-
mākie likteņi. Vajadzēja noorganizēt valsts dzīvi
un atrast sakarus ar pārējām valstīm. Par pa-
matu mūsu Satversmei tautas pilnvarotie lika pan-
tus, kurus jūs atrodat iegrieztus zelta burtiem še
mūsu zāles ozola sienā. Šinīs pantos ir ietverti
principi, kuru dēļ tauta bij cīnījusēs un nesusi sma-
gus upurus. Pateicoties šīm cīņām Latvija bij
kļuvusi par neatkarīgu demokrātisku republiku.
To ierakstīja Satversmē. Blakus šim pantam tika
pateikts, ka augstākā vara pieder tautai pašai, ka
tauta pati ir ikvienas tālākas varas pirmavots un
ka ikviena vara pastāv tikai tik ilgi, kamēr viņai
ir šis pamats- Bet lai šis pirmavots varētu brīvi
plūst un slacināt sabiedrisko dzīvi, un apaugļot
viņas domu, tad vajadzēja tautas gribas brīvu iz-

paušanos nodrošināt ar likumiem par politiskām
brīvībām. Un šo darbu godam veica pirmā Sa-
eima. Veco Krievijas likumu pārstrādāšana un
piemērošana jaunai un uz pavisam citiem pama-
tiem dibinātai iekārtai prasīs vēl daudz pūļu un
daudz laika, tiklab no tagadējās, kā ari no nāko-
šām Saeimām. Bet nevien tikai politisko un sa-
biedrisko dzīvi un domu vajadzēja atdzīvināt, vēl
grūtāks darbs bija saimnieciskās dzīves atdzīvinā-
šana. Ari šim darbam pamatus lika Satversmes
Sapulce. Viņas pieņemtais agrārais likums radīja
jaunu dzīvību uz atmatā palikušām muižu zemēm,
uz kurām pacēlās desmitiem tūkstošu jaunsaimnie-
cību. Jaunā demokrātiskā valsts iekārta nevarēja
pēkšņi nostiprināties un ari agrārā likuma dzīvē
izvešanā ir radusēs viena otra grūtība, kas citādi
ari nemaz nevarēja būt. Bet nenoliedzams tomēr
ir tas, ka agrārā reforma atdzīvināja lielā mērā
siamniecisko dzīvi uz laukiem un radīja tur jaunu
atbalstu mūsu valsts iekārtai. Tāpēc saprotama
ari tā lielā interese, kuru tiklab Satversmes Sa-
pulce, kā Saeima ziedojusi jaunsaimnieku jautā-
jumam. Jāuzlabo vēl vairāk šis jaunsaimnieku
stāvoklis. Jo vairāk mēs pacelsim kultūru uz
laukiem, jo vairāk lauki saistīs pie sevim to neap-
mierināto, bez darba klīstošo iedzīvotāju aprindas,
kuras acumirklī bēg no laukiem. Mūsu likumdo-
šanas darbībā politiskie jautājumi pamazām no-
bīdās otrā vietā un viņu vietu ieņem svarīgi saim-
neciska rakstura likumi un likuma ierosinājumi.
Bet vēl vairāk kā līdz šim nodarbinās saimnie-
ciskie jautājumi mūs nākotnē. Mums jānostiprina
tie sakari ar mūsu kaimiņvalstīm, kuriem pamatus
lika Satversmes Sapulce un pirmā Saeima, mums
jānodibina ciešas saimnieciskas saites ar kaimiņ-
valstīm un visām pārējām valstīm. Ja tas mums
izdosies, tad mēs varēsim droši lūkoties nākotnē.
Mēs strādājam priekš Latvijas labklājības un jo
lielāks un vienprātīgāks būs šis darbs, jo lielāka
saskaņa valdīs starp mums šinī darbā, joraženāks
būs pats darba rezultāts un jo drīzāk mēs iecel-
sim tautu saulītē. Lai dzīvo Latvija! Dievs svētī
Latviju! (Deputāti nodzied valsts himnu). Svi-
nīgā sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.10 dienā.)
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M. Kallistratovs (krievu vecticībnieks) ... 415

3. Redakcijas komisijas ziņojums:
M. Lazersons, referents 416

4 Papildinājums civil- un kriminālprocesa likumos (pie-
ņem steidzamības kārtībā):

K. Pauļuks, referents . 416
5. Nākošā sēde 418

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi: redakcijas

komisijas ziņojumi, pec tam sekos agrāk izziņotā die-nas kartība., papildināta ar sekošiem punktiem: Pār-
grozījums likuma par pagastu pašvaldību; likumsparnodokli no lauku nekustamas mantas; pārgrozījums
likuma par pagastu pašvaldību; pārgrozījumi labierī-
cības un drošības nolikuma un likumā par dažu nozie-
dzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu.

Pie dienas kārtības ienācis priekšlikums no bu-
džeta komisijas, kura ta lūdz noņemt no dienas kār-
tībasun nodot budžeta komisijas caurskatīšanai ka-
raspēka amatu sarakstu. Lieku uz balsošanu budžeta
komisijās priekšlikumu. Ludzu pacelties, kas būtu
pret budžeta komisijas priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Vairāk iebildumu pie dienas kārtības nav? Dienas
kartība pieņemta.

Ienācis priekšlikums sēdi pārtraukt uz pus-
stundu; parakstījuši Briedis, Valters, Augusts Kal-
niņš, Blumbergs u. c. Vārdu neviens nevēlas? Lieku
priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,kas
buru pret šādu priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Pār-
traukums uz pusstundu.

(Pārtraukums no pīkst. 5.07—6.20 vakarā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-
nājās.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu,
prezidija ziņojumiem. Ienācis raksts no Valsts Pre-
zidenta, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Augsti: godājamais priekšsēdētāja kungs.

Pagodinos paziņot Jums, augsti godājamais priekšsēdētājakungs, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 56

panta, esmu uzaicinājis Saeimas deputātu A. Alberinga kungu
sastādīt ministru kabinetu.

Ar patiesu cieņu J. Čakste,.
Valsts Prezidents.

1926. g. 4. maija.
Nr. 1973.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis otrs raksts,
no A. Alberinga, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Pagodinos paziņot. Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka, izpildot Valsts Prezidenta uzdevumu, esmu sastādī-
jis ministru kabinetu sekoša sastāva:

Ministru prezidents — A. Alberings,
Zemkopības ministrs — M. Gailīts,
Satiksmes „ — p. Aroniets,
Ārlietu „ _ K. Ulmanis,
Iekšlietu „ _ E. Laimiņš,
Finansu „ _ j.Blumbergs,
Izglītības „ _ E. Ziemelis,
Tautas labkl. „ _ v. Rubulis,
Kara min. vietas izpild. — A. Alberings,
Tieslietu min. parvaldn. — E. Brikovskis,
Izglītības min. biedrs ar

balsstiesību kabinetā — St. Jaudzems.
Ar patiesu cienīšanu A. Alberings"

Rigā, 1926. g. 4. maijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz A. Al-

berings, kuram Valsts_ Prezidents uzdevis sastādīt
ministru kabinetu. Vārds A. Alberingam.

A. Alberings: Augsti godāts prezidenta kungs,
godātie deputātu kungi! Pagodinos celt priekšāaug-
stam namam darbības programu ministru kabinetam,
kuru es, sekojot Valsts Prezidenta uzaicinājumam,
esmu sastādījis un kura. sastāvs tikko paziņots.

Galveno venbu valdība piegriezis saimnieciskai
politikai un no savas puses darīs visu, kas 'ir viņas
speķos, lai uzlabotu valsts saimniecisko stāvokli,
sekmējot ka ienesīgu ražošanu lauksaimniecībā, tā
arī veicinot un atbalstot tirdzniecību, rūpniecību,zvejniecību, kuģniecību un pārējās valsts saimniecī-
bas nozares. Valdība veicinās jaunsaimniecību no-dibināšanu, apgādājot bezzemniekus ar zemi, kā arī
veicinās Latgale viensētu nodibināšanu. Tāpat pie-griezīs vislielāko vērību saimniecību koroborēšanai.

Iekšlietu politika, sargājot un nostiprinot valsts
demokrātisko iekārtu, valdība rūpēsies par to, lai vi-
sur tiktu ievērota likumība un taisnība. Minoritātēm
jānodrošinakulturela pašdarbība līdzšinējās robežās.

Sevišķu uzmanību valdība piegriezīs ārējai poli-tikai, attīstot enerģisku un rosīgu darbību saimnie-
cisko attiecību izveidošana ar kaimiņu un draudzī-
gam valstīm.

Izglītības laukā valdība veicinās skolu attīstīša-
nos un izglītības izplatīšanu tautā, arī ārpus skolas.
Sevišķu vērību piegriezīs arodnieciskai izglītībai.

Sociāla likumdošana valdība ievēros status quo.
Izpildot šo programu valdība cer uz tautas un

Saeimas atbalstu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates par

valdības deklarāciju. Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Skaitot no 15. vai 14. aprīļa līdz šai die-
nai ir notikusi viena operācija, kura prasa ari zināmu
politisku novērtējumu. Paris nedēļas atpakaļ mums
bija Ulmaņa valdība, kura balstījās uz galējo labo
spārnu, uz galējam labam cittautiešu grupām un, ne-
skatoties uz to deklarāciju, kādu viņa savā laikā bija
devusi par dažādam lauksaimniecības atjaunošanām,
rupniecības_ veicināšanām un visādām taisnībām, tā
sociālam, ka politiskam, mes redzējām, ka šī valdība
ar savu politiku nepildīja to, ko viņa savā īsā dekla-
rācija bija solījusi, bet gāja pavisam citus ceļus. Mēs
redzam, ka neviens no tiem nepieciešamiem soļiem
saimnieciska politika netika ierosināts, netika uz
priekšu virzīts un priekš tam ari nebij ne mazākā
laika; jo ta valdība, kura balstījās uz galējo labo
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spārnu, uz dažādam grupām: namsaimniekiem, tirgo-
tājiem, ka ari tirgotājiem no pašas galvenās partijas
vidus, ka šī valdība nevarēja paspēt izpildīt tās pra-
sības, kas vienapec otras nāca no šīmaprindām. Un
ta ari netika klatpie tās programas izvešanas, kuru
pati viņa bija solījusi:. Bet viņa noveda valsti tādā
stāvoklī, kāda, kā jusvisiatceraties, mēs atradāmies
Ulmaņa valdības laika un kuru mēs pārdzīvojam vēl
tagad. Tas ir stāvoklis, kurš ne tuvu neradīja tos
apstākļus un_ novirzīja musu politiku tā, lai varētu
domāt par kādu mierīgu saimniecisku dzīvi, lai va-
rētu domāt par kādu mierīgu darbu, bet tas bijā tāds
valdīšanas laikmets, kurš varēja ienest tautā tikai
uzbudinājumu un nemieru un gatavošanos uz cīņu.
Ja patiešām gribēja uzvelt vislielākās nodokļu na-
stas uz to pleciem, uz kuriem jau galvenā kārtā tās
gulās, ja atsvabināja Andrievu Niedru, tad tas simtoo-
listiski ņemot bija visreakcionārākais kurss, kāds
vien iespejams_Latvijas_politikā. Skaidrs, ka tās šķi-
ras, kas_ sajutas_ aizskartas un apdraudētas no šī
kursa, tas nevarēja salikt rokas klēpī un mierīgi gai-
dīt, lai valdība strādā. Tāds stāvoklis nevarēja
iestāties un tas ari neiestājās un jāsaka, ka labi, ka
tāds stāvoklis neiestājās, jo tas nebūtu bijis veselīgs
miers, bet tas nozīmētu priekš mūsu valsts kapa
mieru un pierādītu tik to, ka Latvijas tauta nespēj
pati savu likteni vadīt. Es vēlreiz saku, labi, ka tas
tā nebija. Tāpēc, ka tas tā nebija, mēs nonācām pie
valdības krīzes, kura tika izsaukta ar Andrieva Nie-
dras atsvabināšanu. Nevarēja būt runa, ka pret šo
valdības soli uzstājās tikai strādnieku šķira, algotie
strādnieki, pret ,to uzstājās visa tauta. Te nevarēja
būt runa par to, ka Ulmaņa valdība pastāvēja priekš
tam, lai sargātu nacionālās intereses. Taisni šis val-
dības solis, Andrieva Niedras atsvabināšana, bija ne
tikai Izaicinājums strādniecībai, ne tikai politiski
draudi visai Latvijas demokrātijai, bet tas bija katra
nacionālista izsmiekls, jo te ne tikai katrs sociālde-
mokrāts vai vienkāršs demokrāts, bet te katrs na-
cionālists, kas bija gājis cīņā par Latvijas atsvabi-
nāšanu un atbrīvošanu, sajuta apvainojumu un izrā-
dīja sašutumu pret Ulmaņa valdību. Kad mēs 14.
aprilī iesniedzām savu pieprasījumu, tad šī valdība
tādā sastāvā, kādā viņa bija, pūlējās toreiz rādīt uz
ārieni tādu, seju, ka nekas nav noticis.

Neskatoties uz to, ka Saeimas vairākums,, kurš
te ir sūtīts reprezentēt tautas domlu, gribēja pierādīt,
ka viņš nerēķinājās ar to, kas ir ārpus šīnama, viņš
tomēr bij spiests kaut kā reaģēt uz šo tautas prote-
stu. Bet reizē ar to šis vairākums, sevišķi labais
spārns, meklēja ceļus, kā atgriezties pie vecā stā-
vokļa, kas bij pirms Andrieva Niedras atsvabināša-
nas, pie tiem pašiem cīņas līdzekļiem, pie tiem pa-
šiem ceļiem. Tas ir saprotams. Saprotams ir ari
šis ceļš. Tie kungi, kas ved šo politiku, ari jau sen
pazīstami. Viņi grupējas no visiem tiem elementiem,
kuri 1919. gadā .stāvēja viņpus frontes. Ar viņiem
bij sadevušiesrokas Ulmaņa partija un ari centra de-
putāti, tikai toreiz šie kungi jutās drusku neveikli no
tā, ka tauta bij uztratulkusēs un prasīja kādu gandarī-
jumu. Mēs piedzīvojām valdības krīzi, gan tādu val-
dības krizi, ko valdošās partijas labprāt negribēja
pielaist. Viņas turējās cik vien bij iespējams, lai šo
krizi nemaz neizsauktu. Kādas pāris nedēļas viņas
pūlējās noturēties ar mazākumu. Beidzot tomēr
viens balsojums Saeimā par valsts budžetu deva vi-
ņām norādījumu, ka Ulmaņa valdībai jāatkāpjas. Šī
Ulmaņa valdības atkāpšanās ir vienīgais solis, ko
tauta uzņema_ ar gandarījumu, ar lielāko prieku. Bet
ja tagad lasām to sarakstu, ko mums šodien ceļ
priekšā pārlabotā izdevumā, tad tas tautā neizsauc
neko vairāk kā lielu vilšanos. Kas tad nu ir noticis?
Šinī valdība,kuras sastāvu nupat nolasīja, mēs sasto-
pam gandrīz visus vecos vārdus, izņemot tieslietu

ministri, kura postenis vēl ir svabads, acīm redzot
atvērts priekš tiem gribētājiem,kurus ir cerība pieda-
būt klāt šinī koalīcijā. Citādi pašā valdības sastāvā
nekas nav noticis, nekas nov grozījies. Nevar uzska-
tīt par pārmaiņu to, ne sociālā, ne ari politiskā ziņā,
kašinī valdības sastāvā nav vēl tieslietu ministra.
Mes zinām1, ka aizkulises kombinācijās var panākt ja
ne šodien,tad rīt, ka par tieslietu ministri nāk viena vai
otra persona. Mēs zinām, ka ari pagājušā valdībāne
tūliņ pirmā dienā tieslietu ministra postenis bija aiz-
ņemts. Protams, nekrīt svarā personas, kas varētu
nākt šinī postenī, bet acīm redzams, ka šinī ziņā ne-
kādas pārgrozības nav saskatāmas. Viena pārgro-
zība būtu it ka ta, ka šīs valdības priekšgalā nestāv
vairs ta persona,_ kura stāvēja pagājušās valdības
priekšgala, bet mes taču zinām, ka šinī valdības sa-
stāva tamtaču ir nulle nozīmes. Ja Ulmaņa kungs
reprezentejas veca valdībā kā ministru prezidents,
tad tagad viņš reprezentejas šinī valdības sastāvā kā
ārlietu ministrs. Es gribētu teikt,ka šīpārmaiņa nav
nākusi par labu, bet ta gājusi uz slikto pusi. (Saucieni
pakreisi: „Pareizi!") Vispirms jaušīsvaldībaspriekš-
gala stāv atkal zemnieku savienības liders kā mini-
stru prezidents, bet pie tās pašas reizes šī valdība
nav varējusi atsvabināties no Ulmaņa personas. Tā
tad, ka jau es teicu, nekādas nopietnas pārmaiņas
valdība mes neredzam um vismazāk iemesla mums ir
domāt, ka šī valdība varētu ari politiskā ziņā kādu
pārmaiņu ievest. Kas tad nu ir sagaidāms politikā
pec tiem piedzīvojumiem, kādi mums ir jau no pagā-
jušas valdības ? Mus var sagaidīt gluži tā pati poli-
tika, atbalstīta no laba spārna, no minoritatu labā
spārna grupām, kuras noteica un kuras vadīja bijušo
Ulmaņa kunga_ valdību. Te mums ne mazāko šaubu
nav. _ Bet jautāsim, iekška pastāvēja krizes nozīme
un kāda loma piekrita tiem, kas to krizi taisījuši. Te,
varbūt, ir tas moments, pie kura visvairāk der paka-
vēties. Ka šai valdībai bija opozicija sociāldemo-
krātu frakcija, tas bija, tas ir un tas būs tā, un te pār-
grozību nekādu nebūs. Bet piegriezīsimies tuvāk
tiem apstākļiem, kādos notikušas pārgrozības un kā-
da rakstura sarunas ir bijušaspie valdības sastādīša-
nas. Divas centra grupas, pec tam, kad Ulmaņa val-
dība veca sastāva bija līdzparakstījusi Andrieva Nie-
dras apžēlošanu, par to nemaz neziņojot, — jutāsap-
vainotas un atsauca savus ministrus no bijušās Ul-
maņa valdības. Varēja domāt, ka tās grupas at-
sauca savus ministrus ne kāda politiska manevra dēļ,
ne acu mānīšanas deļ,bet kādas politikas dēļ, varēja
domāt, ka tam grupām 'ir vismaz kāda politika, ka
tam ir kauns vai bailes no tiem protestiem, kas sa-
ceļas sakara ar Andrieva Niedras apžēlošanu. No
viņu runām un no viņu paskaidrojumiem presē patie-
šam izlikās,ka viņiem radies tāds uzskats, ka tā poli-tika, kuru Ulmaņa valdība ved, ka tā viņus ved uz
nepareizu ceļu un k

^
a to viņi līdztaisīt nevar. Kungi,

mes jau zinām, ka šīs grupas no sākuma neprasīja
daudz

^
viņas prasīja tikai tieslietu ministra atkāpša-

nos pec tam, kad viņš bija līdzparakstījis Andrieva
Niedras apžēlošanas aktu. Bet pat šoniecīgo ganda-
rījumu viņam nedeva no labā spārna. Par to viņas
noskaitās un iztaisīja krizi. Tagad, skatoties uz šolietu, kad mums priekša ir ministru kabinets, jaunais
ministru kabinets tanī pat sastāvā, izņemot tikai ties-
lietu ministri,patiešam uzmācas jautājums, kāda ir to
centrugrupu politika,_ vispirms to, kuras bija Ulmaņa
valdība un kuras iegājušas viņa atpakaļ. Vai patie-
šam šī politika bija dibināta uz kādiem principiem,
vai taisīta aiz kādiem personīgiem motiviem?

Tagad, kad es redzu šo jaunās valdības sastāvu,
man nav ne mazāko šaubu, ka par politiskiem prin-
cipiem te nevar but runa. Te runa bijusi par kādiem
sīkas dabas motiviem, par kādiem motiviem, ar ku-
riem varētu izvairīties no tautas asā skata. Uz di-
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vām nedēļām izstāsimies no valdības, lai tad pēc di-
vām nedēļām atkal ieņemtu savas vietas, ieietu val-
dībā un taisītu līdzi to pašu politiku. Gāja runas par
to, ka šī valdība,kas šodien nāks priekšā, it kā gribot
balstīties uz kādu citu bāzi, meklēt kādu citu bāzi, vai
nu nacionālāku, vai demokrātiskāku, mērenāku. Pēc
šī nolasītā saraksta mēs neko tamlīdzīgu nevaram
saskatīt. Tā tad par šīm grupām, kuras 15. aprilī at-
sauca savus ministrus, mums visā visumā jāsaka, ka
viņas taisījušas politisku manevri, mēģinājumu ap-
mānīt savus vēlētājus un par jaunu ir atgriezušies kā
pazudušais dēls Ulmaņa klēpī, lai turpinātu savu
iesākto darbu. Ka šis darbs nebūs labāks, par to man
liekas, mēs pārliecināsimies visdrīzākā laikā. Bet_ es
gribētu jautāt,kādi motivi tad ir vēl citām grupām,
kuras līdz šim bij Ulmaņa valdībai opozīcijā, sākt šo
valdību atbalstīt? Cik es sapro'tu no šī saraksta, tad
te reprezentejas ari citas centra grupas un es nezinu,
varbūt, viņas nāks vēlāk un paskaidros, es vismaz tā
dzirdēju, ka ari mazinieku frakcija esot lēmusi par šo
valdību balsot. Es pagaidām neņemos to apgalvot,
varbūt, ka nav, bet vismaz es dzirdēju dažus vārdus
no Latgales darba partijas,kura ieņem atbildīgas vie-
tas šinī valdībā.

Tā tad es varētu tikai 'tulkot šo notikumu tā, ka
tas, ko Ulmaņa valdība līdz šim darījusi, ko tauta no-
vērtējusi ļoti slikti, tas ļoti labi iepaticies dažiem cen-
tra deputātiem), kuri līdz šim nav bijuši valdībā un nu
izlieto šo gadījumu, kad notiek pārjūgšanās, lai
iejūgtos Ulmaņa valdības ilksīs un palīdzētu to ve-
zumu vilkt. Gribētos jautāt, kāda nozīme ir visām
tām runām un deklarācijām, visiem tiem strīdiem un
protestiem, dažreiz par nacionālismu, dažreiz par de-
mokrātismu, ja politika ir tāda, kādu redzam izveido-
jamiesdivās pēdējās nedēļās? Jautājums ir,ko grib
šīs centra grupas, kuras ar šo valdību saistās, pierā-
dīt ar savu politiku? Viņas pierāda nevis to, ka Ul-
maņa valdība bijusi slikta un viņas labas, bet viņas
pierāda,ka Ulmaņa valdība bijusi ideāla valdība, bet
viņas sliktas, ka viņas nav pratušas līdz šim to atbal-
stīt. Citādi to nevar iztulkot. Tāpēc mums, par no-
žēlošanu, Saeimā jāpaplašina tas ieskats, kāds mums
bija attiecībā uz labā spārna grupām un visiem viņu
veikalu un andeles projektiem, jāpaplašinauz centra
pusi un jāsaka, ka politiķu ari centrā nav, bet ir tikai
veikalnieki, kuri prot tikai pārdoties un pārdot tautas
intereses. (Saucieni pa kreisi: „Pareizi!") Par nožē-
lošanu, tas šodien jākonstatē. Kādu ainu mēs guvām
no šī kabineta sastāva?

Pēc tam, kad sakarā ar šokauna pilno darbu, ko
bijusē Ulmaņa valdība izdarīja, kad viņa izlaida_ An-
drievu Niedru no cietuma un aizgādāja to uz ārze-
mēm, par ko viņa nav devusi nevienu paskaidrojumu,
nevienā laikrakstā, vēl vairāk, kad Iestājās šī valdī-
bas krize, ko tad mēs dzirdējām? Mēs dzirdējām,
ka tika sludināts visās avizēs, ka y* divas ministru vie-
tas brīvas, ka ir tik un tik banku direktoru posteņi:
brīvi, ka to un to vēl Var dot, ka to un to vel var
ieņemt. Tad centra grupas taisīja tādas sejas, ka
visi tie labumi viņas neinteresē, viņas neinterese su-
mas budžetā. No- labā spārna teica: „Jus nekur ne-
skriesat, jūs paliksat pie mums." Bet ko mēs tagad
redzam ? Mēs redzam, ka viņiem tek siekalas, tie at-
griežas atpakaļ un saka: „Lūdzu, Ulmaņa kungs, lū-
dzu, Berga kungs, lūdzu, Firksa un Dubina kungi, vai
tad patiesi jūs mūs atstumsati?" Un pirmais solis, lai
šokrizi: likvidētu, jautika ievadītstā, itkā pazudušie
dēli,kuri nogājušino ceļa unnezirakur iet. No paisa sā-
kuma viņi iesāka sarunas ar zemnieku bloku par valdī-
bas dibināšanu. Protams, ar to jau jautājumspar valdī-
bas krizi bij izšķirts, ja tie, kas paši valdībaskrizi iz-
saukuši, tūliņ uzsāk sarunas ar tiem, kuru gāšanu tie
panākuši. Viņiem nebij kur iet. Viņi gāja atpakaļ.
Un ko mēs tagad redzam attiecībā uz to politiku,

kādu zemnieku savienība ved attiecībā uz tām gru-
pām, kuras sēž centrā? Tas bija vislielākais iz-
smiekls. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!") No vienas
puses sākas strīdi (par to, vai jauna kabinetā būt vai
nebūt Ulmanim par ministru prezidentu un, ko jus
domājat, tik daudz dūšas toij gan Nonācām un Breik-
ša kungam, lai pateiktu: nē, Ulmani nē! Un kā ar
maziem bērniem zemnieku savienība strīdējās dažas
stundas, ka Ulmani vajaga par katru cenu par mini-
stru prezidentu — taču ne nopietni, bet tikai lai rā-
dītu, ka tas jautājums,vai Ulmanis ir ministru prezi-
dents vai nē, ka tas zemnieku savienībai it kā ir ļoti
nopietns jautājums. Pēc dažām stundām viņa pie-
kāpās un sacīja: „Nu labi, jajūsnegribat Ulmani kā
ministru prezidentu, tad mēs tam piekrītam," bet nā-
košā minūtē viņi lika Ulmani par ārlietu ministri.
Dažas grupas te prasīja aktīvu ārlietu politiku un
ievedušas to ari deklarācijā. Bez šaubām, tāda ār-
lietu politika, kāda līdz šim mums bija, par to var
teikt, ka tā nemaz nav bijusi. Bet kas to veda? To
taču veda Ulmaņa kungs. Vai Ulmaņa kungam uz
priekšu būs vairāk laika nodoties ārlietu politikai,
nekā veikaliem, uz to gan laikam: būs jāatbild,ka_nē.
Es atzīstu, runājot par tagadējo kabineta sastāvu,
agronomija ir ļoti laba lieta, agronomiskās zināšanas
mūsu lauksaimnieciskā valstī ir ļoti vajadzīgas, bet
pielaist to, ka mūsu politiķi un ārlietu politikas vadī-
tājs būtu ņemami vienīgi no* agronomiem, ari neva-
rētu. Viņiem taču ir sevišķa vieta zemkopības re-
sorā. Ja mums tagad nāk priekšā tāda valdība, kur
ir ministru prezidents, ir ārlietu ministrs ir agronomi,
kuri mums ārējā politikā nav pazīstami, tad, bez šau-
bām, tā lieta ir diezgan šaubīgās sliedēs ievirzījusēs.
Izrādās tā, cik tālu labais spārns un centrs ķēries pie
valdības sastādīšanas, tad viņš tālāk par cūkkopību,
teļkopību un aitkopību nav varējis tikt. Es negribu
nopelt šīs zināšanas un arodus, bet es domāju, ka ār-
lietu politikas vadību jādod tādām personām

^
kuras

šinī nozarē kaut ko piedzīvojušas. Pēc manām do-
mām katrai partijai vajaga rasties tādām personām,
kuras ir daudz maz pazīstamas šinī laukā, (A. Berga
starpsauciens) piemērām, kaut vai Arveda Berga
kungs, kurš uz šo posteni pretendēja. Bet izrādās,
ka mums nemaz neprasa, vai tur ir persona, kura ir
pazīstama ārējā politikā. Negribu ticēt, ka te var
būt kāda aktiva ārējā politikaEspazīstu Ulmaņa
kungu, viņa spējas — viņa lielās spējas,'— kad viņš
veselas divas nedēļasprata andeleties, kad viņšprata
attiecīgi noskaņot sev presi, kad viņš sludināja, ka ir
brīvas ministru un bankas direktoru vietas. To viņš
prata ļoti labi, un, acīm redzot, pratis ari turpmāk.
Viņš, bez šaubām, redzēs, kur vajadzīgi attiecīgie pa-
balsti, attiecīgās sumas, kur vienam vai otram centra
cilvēkam jāiedod viena vai otra vieta. Šo politiku
viņš, bez šaubām, pārvalda. Bet ka viņšbūtu paradī-
jis savas spējas ārlietu politikā, to mes neviens līdz
šim neesam redzējuši. (Balsis pa kreisi: „Norveģi-
jas siļķes! International Corporation!") Mes zinām '
gan, cik tālu .savā laikā >— ja ne šīs valdības laika, tad
agrāko valdību laikā — Ulmaņa kungs ar savu val-
dību, savā politikā, ir gājis ārpus Latvijas robežām.
Ko mēs tur esam ieguvuši? Tas pašas sapuvušas
siļķes un neesošās lokomotīves. Vai pec šādiem pie-
mēriem šī toij tā persona, kura bij jāieliekmusu ārlietu
resorā? Vai patiešām visam šim lielam deputātu
vairumam nav citas personas? Bet še lieta ir vēl
tāda, ka zemnieku blokam tas ir prestiža jautājums.
Viņš negribējapieņemt to pļauku, ko viņam deva ar
valdības krizi. Tāpēc viņš uzstādīja Ulmaņa kungu,
ja nu ne par ministru prezidentu, tad par ārlietu mi-
nistri. Tā, ar vārdu sakot, ir nicināšana pret pašiem
šiem resoriem un pret mūsu ārējo politiku. Vel lie-
lāka nicināšana tā ir pret jums, centra deputātiem, .
kuriem ar šo pļauku gribēja atriebties. Sak' — ko jus
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runājat! Jus esot pret Ulmani! Nu jus redzat—
sviež viņu pa durvīm laukā, viņš pa logu nāk iekšā.

Nu sakāt, ko jūs varat teikt? Neko citu jūs ne-
varat teikt. Tāpēc arī mēs redzēsim un ari jau ta-
gad varam pasacīt, ka no tās ārējās politikas gan lai-
kam nekādu aktivitāti mēs nesagaidīsim. Protams,
mēs nevaram nostādīt lietu tā, ka tikai Ulmaņa kunga
persona būtu vainīga, ka mums nebūs un nebija akti-
vitātes ārējā politikā. Nē, kungi, vaina slēpjas vēl
dziļāk. Kā bijušā koalīcijā, tā ari tagadējā koalīcijā
galvenais virziens un galvenais pamats būs zemnieku
savienība un viss zemnieku bloks, kuri vispārīgi La-
tvijas politikas jautājumos vienmēr ieņēmuši ļoti īs-
redzīgu viedokli, vai nu tas būtu rūpniecības atjau-
nošanas jautājums, vai tā būtu ārējā politika. Atce-
rēsimies vien visus tos kūleņus, kādus taisīja ārējā
politikā uz šo partiju ierosinājumu. Ja mēs ņemsim
mūsu valsts budžeta debates, tad mēs jauredzējām,
uz kāda viedokļa nostājušās šīspartijas mūsu rūpnie-
cības atjaunošanā, mēs redzējām, kādu politiku šīs
partijas mūsu rūpniecības atjaunošanā nodomājušas
vest. Tas pats sakāms par lauksaimniecību, par kuru
gan tiek daudz runāts. Tā, piemēram, budžeta deba-
tēs zemnieku savienības runātājs gan prata aizstāvēt
lielo starpniecības procentu bankās, bet ne lauk-
saimniecības intereses. To vismaz mēs neesam re-
dzējuši darbos. Tā tad uz visas Ūnijas ir ,redzams, _ka
tirdzniecības intereses tiek aizstāvētas vislielākā
mērā no šopartiju politikas, bet tikai ne lauksaimnie-
cības intereses,kuru vārdā gan šeit visvairāk uzstā-
jas šīs partijas līderi. Redzot šo nepievilcīgo bildi,
kura sevišķi nepievilcīga paliek aplūkojot centra po-
litiku un partijas, patiešām jābrīnās, vai tad Latvijā
mēs patiešām vairāk politiski neesam spējīgi būt?
Vai tad patiešām pie mums būtu ieviesuses tāda poli-
tika, kuru taisa uz avižu sludinājumu pamata? Kungi,
tāds ir tās politikas noslēpums, citu mes neko ne-
redzam.

Ja nu Nonāca kungs, Gailīša kungs, Aronieša
kungs un no demokrātiskā centravel citas grupas ir
piegājušas klāt, tad skaidrs, ka ta nav nekāda poli-
tika. Vienīgais pamats ir brīvas vietas un rezervē-
tas sumas,kuras var tikt atdotas citiem u. 1.1_ .To uz
ārieni, protams, jūs neizrādāt un citāda veida izskai-
drojat savu atkarību Ulmaņa valdībā, kura jumsbija
un kura paliks ari turpmāk, ne par matu labāka kā
pirmo reizi. Neredzējām ari gribas darīt kaut ko,
lai Latvijā nodibinātu demokrātisku valdību, lai no-
dibinātu valdību, kura vadīsies no politiskiem moti-
viem un kura nepiekāpsies tādiem vai šādiem Ul-
maņa unkompānijas sludinājumiem. Tādu mēģinājumu
mēs neesam redzējuši ne no centra, ne no vienas
grupas, un es gribētu pastrīpot, ka centra grupu ro-
kās zināmā mērā vienmēr atrodas ta atslēga, pie ta-
gadējā Saeimas sastāva, ka ar savu nelielo skaitu
viņam ir iespējams izšķirties vai nu pa labi, vai pa
kreisi. Bet viņš to .dara vienmēr pa labi šinī Saeima.
Ja viņa to darītu aiz tīri politiskiem motiviem vien,
tad pārmetumu šeit varētu būt vismazāk, to varētu
izskaidrot tā, ka tā patiešām' ir viņu politika. Bet te
redzam, ka it kā aiz politiskiem: motiviem taisīta krize
noslēdzas pavisam aiz citiem motiviem. Ta ir bēdī-
gas apliecības izrakstīšana vispārīgi musupilsoniskai
politikai, ja pilsonības vidū nerodas cilvēka, kuriem
būtu tik daudz konsekvences politiska līnija izvest
cauri to, ko šīs grupas nolēmušas._ Bet tagadējas
centra grupas neizturēja vairāk ka divas nedēļas
prombūtnes no Ulmaņa kunga nodibinātiem veika-
liem, viņas pazemīgi atgriežas jauatpakaļ pec šī īsa
laiciņa jem tā paša Ulmaņa ku,nga _koalīcijas spār-
niem. Ja tas ir tā, tad mums sakarā ar visiem tiem
aizrādījumiem un tiem notikumiem nebūs daudz no
savas puses ko teikt. Mēs savu stāvokli pret Ul-
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maņa valdību deklarējam jau pie budžeta debatēm,
mēs norādījām uz visiem tiem apstākļiem,aiz kuriem
mēs šai valdībai vedam visasāko opozīciju. ŠisUl-
maņa valdības otrais izlaidums nav ne par matu la-
bāks par pirmo, tas mūs nevar pamudināt taisīt citu
slēdzienu un mēs paliksim pie ta paša slēdziena.

Un ne tāpēc paliksim pie tā slēdziena, ka mēs ti-
kai gribētu kritizēt un tikai gribētu opozīciju taisīt
Netoūt nē. Mēs radam un spējam radīt Latvijai citu
politiku ārpus šiem politiskiem veikaliem un ārpus
šiem izlīgumiem ar noteiktiem demokrātijas un vis-
pār Latvijas ienaidniekiem. Ārpus šīm nepolitiskam
prasībām mēs spējam likt priekšā un radīt citu poli-
tiku, bet mēs neredzam, ka Latvijas parlamenta būtu
vēlkāda nopietna grupa no pilsoniskam grupām, kura
līdzīgi Vācijas, Francijas, Anglijas parlamenta gru-
pām spētu vest pieklājīgu iun politiķa cienīgu politiku.
Es domāju tāpēc, ka vismazāk mums ir iemesla klau-
sīties uz šo deklarāciju, kuru te nolasīja Alberinga
kungs. Gāja baumas, ka šīdeklarācija tikusi rakstīta
no vairākām personām, kur katrs ierakstījis, _kas vi-
ņam vajadzīgs, un, patiesību sakot, deklarācija nekas
nebija. Tām deklarācijām, kuras tiek no laba spārna
sniegtas, mēs neticam.. To visgaišakpieradīja 4 mē-
nešu Ulmaņa kabineta valdīšanas, laiks, ka ticēt šīm
deklarācijām nevar. Tur tika runāts par lauksaimnie-
cības dzīves atjaunošanu, par saimnieciskas dzīves
pacelšanu un par ārējās politikas aktivitāti:._ Bet iekš
kā pastāvēja šī aktivitāte? Klīves un Nonāca kungi
budžeta debatēskonstateja, ka nekas nav darīts ši-
nīs svarīgos jautājumosuin es konstatēju — netiks da-
rīts ari uz priekšu.

Tāpēc mēs neturam par vajadzīgu piegriezt vē-
rību šai deklarācijai, kurā patiesība nekas nav rak-
stīts, mēs pat neturam par vajadzīgu pie viņas ap-
stāties, jo mēs zinām valdības programu no ta sa-
stāva, no tām partijām, uz kuram šī jauna koalīcija
balstīsies. Tā ir droša garantija.ka Latvijas politiku
turpmāk virzīs, tanīpašagara, kāda viņa līdz šim ti-
kusi vadīta. Tik_ varu teikt, ka musu attiecības pret
šokoalīciju būs tādas pašas, ka pret agrāko koalīciju.
Ar vislielāko nesaudzību mēs centīsimies atsegt to
politiku, kuru ved labais spārns un taisās vest centrs.
Mēs esam pārliecināti, ka ari tauta to sapratīs un uz-
tvers tikpat labi kā viņa līdz šim to darīja. Tikpat
labi, kā viņa piespieda kaut uz 2 nedēļām atšķirties
no šīs koalīcijas vienai viņas sastāvdaļai, tikpat labi
viņa uz priekšu spēs šos darbus noveriet. Musu
stāvoklis paliks agrākais pret šo Ulmaņa valdības
otro izdevumu,kāds viņš bija pret šīsvaldības pirmo
izdevumu. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skujeniekam.

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks):
Mana frakcija ir tanīs ieskatos, ka musu valstī tāpat
kā valstu lielākā daļā nav vēlama noteikti ekstrēma
valdība, valdība, kura par katru cenu cenšas izvest
dzīvē vienas tautas daļas, vienas_ tautas daļaspriekš-
stāvju gribu, noteikti ignorējot parejo tautas d_aļu,_no-
teikti ignorējot visas atlikušas tautas daļas pārstāvju
prasības un ieskatus. Šāda ekstremavaldībaspoli-
tika bija novērojama musu iepriekšēja kabineta; ta
saasināja attiecības, ienesa visdažādākos sarežģīju-
mus mūsu valsts politiska un_ saimnieciska dzīve,
kuru rezultāts atsaucās gan musu Saeimas darbība,
gan arī ārpus Saeimas un radīja atmosfēru, kura vis-
pārīgi- nav iespējams produktivs, ražīgs darbs, pie
kura ir nepieciešama noteikta saskaņota kopdarbība,
pretinieku ieskatu cienīšana un rēķināšanas ar preti-
nieku ieskatiem. Tas pēdējā laika absolūti nebij un
šāda ekstrēma valdība nevar nākt valstij par labu.
Tā valdība,kuratagad stādījuses priekša Saeimai, ir
gan izteikusi vēlēšanos zināma mēra novirzīties, no-
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robežoties no tās politikas, kuru aizstāvējusi līdzši-
nējā valdība, viņa it kā gribētu pārvērsties par Sa-
eimas centra valdību, kura izvestu valsts politiskā
dzīvē izlīdzinošu, visus spēkus apvienojošu, taktisku
liniju. Bet par nožēlošanu šis nolūks, šie solījumi ir
grūti sasniedzami, pateicoties pa daļai kabineta per-
sonālam sastāvam, pa daļai ari tam, ka jaunā koalī-
cijā nav pietiekoši noskaidrota valdības politiskā lī-
nija kā tīri politiskā laukā, tā ari saimnieciskā laukā.
Šie jautājumi ir palikuši pilnīgi atklāti, un mums nav
ne mazāko garantiju,ka visā visumā neturpināsies tā
pati politika, kuru piekopa līdzšinējā valdība. Pro-
jektētās valdības politiskais saturs nav noskaidrots
un tamdēļ mana frakcija par šo valdību nevarēs bal-
sot. (H. Ķaupiņš novietas:„Pareizi.Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nonācām,

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā
sapulce! Kad samērā niecīgā Niedras lieta (sau-
ciens pa kreisi: «Niecīgā?») draudēja izvērsties līdz
apmēriem, kuri apdraudēja bijušā ministru kabineta
likteni, tad daudziem šķita, ka še tiek pielikta pārak
stingra mēraukla. .Likās, ka te lomu spēle tikai po-
litika,patnepolitika, bet politizēšana un nevis nopietna
apstākļu un nepieciešamības izpratne. Bet opozicija
pieauga lavīnveidīgi (saucienspakreisi: „Ak, tadpie-
auga gan!") ar visām viņas graujošām sekām. (Sau-
ciens pa kreisi: „Pāraugs jums pašiem pāri galvai!")
Taslikanoprast,ka aiz samērā niecīgās Niedras lietas
slēpjas kaut kas nopietnāks. Šisnopietnākais bija tas,
ka agrākajā kabinetā trūka idejiskas saskaņas. Ve-
cais kabinets tiešām bija sastādīts politiska ziņa no
grūti apvienojamiem elementiem. (Sauciens pa krei-
si: «Kas tad tagad no jauna nācis klāt?») Tas bija
īstais iemesls, kādēļ kabinets krita, nevis, teikšu, sa-
mērā niecīgā Andrieva Niedras lieta.

Nav ļaunuma bez labuma un šādu labumu mēs
varam atrast ari skatoties mūsu parlamentariskā
dzīvē. Visos mūsu parlamentos, visās musu likum-
došanas iestādēs, sākot jau no Satversmes Sapulces
laikiem un pat vēl agrāki, no Tautas Padomes lai-
kiem, visļaunākais ir bijis — lielā sadrumstalotība,
lielās grupu dažādības un viņu raibais sastā/vs. (Sau-
ciens pa kreisi: «Pareizi teikts!») Bet mē_s novēro-
jam šinī ziņā apstākļu labošanos. Mēs novērojam zi-
nāmu izveseļošanāsprocesu.

Kritušais kabinets (H Kaupiņš no vietas: «Ir
modies augšā!") dibinājās lielā mērā uz parlamenta-
risko apvienību, ko mēs saucam par zemnieku bloku.
Tas bij kritušā kabineta galvenais stutētājs. Šis zem-
nieku bloks apvienoja lielu skaitu tīri zemniecisku
elementu, gan no baltiešiem, gan no latgaliešiem.Mū-
su acu priekšā ir nākošā vēl solīdākā apvienība, ko
mēs pazīstam zem -ceintra apvienības nosaukuma.
Šai apvienībai netrūka drosmes gāzt līdzšinējo ka-
binetu (H. Ķaupiņš no vietas: „Un atkal augšā uz-
celt!"), bet tas vēl nav uzskatāms par kādu po-
zitīvu darbu. Šai pašai centra apvienībai netrūka
drosmes un galvenam kārtām spējas radīt arī jaunu
kabinetu. Tas ir radīts, radīts samērā visai īsā laikā.

Divas parlamentariskas apvienības -*? zemnieku
bloks un centra apvienība — tās ir parādības, ar ku-
rām jārēķinājas katram,kas grib nopietni skatīties uz
mūsu apstākļiem, vai nu tas vienam otram patīkami
vai nē. Katrā ziņā šīs divas apvienības iezīmē zi-
nāmu atveseļošanās procesu Latvijas parlamentari-
skā dzīvē. Šis atveseļošanās process katrā ziņā
vismazāk liek priecāties tiem, kuriem mūsu parla-
mentārisms kā tāds, varbūt, ir dadzis acī. Mēs esam
pārlaiduši lielus, muitas karus, esam pārlaiduši sīvas
obstrukcijas cīņas, bet man ir pārliecība, ka šis ab-
pusīgi griezīgais parlamentariskas cīņas paņēmiens
uz priekšu būs, varbūt — es saku varbūt —-, mazāk
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jāpielieto, (balsis pa kreisi: „Kas var zināt!"), kaut
gan, dzirdot šīsdienas sīvās opozīcijas runas no krei-
sās puses, cerības uz to man ir mazas. (Balsis pa
kreisi: «Dzirdēsat vēl sīvākas.») Bet cerēt nekad nav
par ļaunu. Mēs, centra apvienība, katrā ziņā solam,
ka esam gatavi priekš darba, gatavi priekš likumdo-
šanas darba un ari darba valdībā.

Jaunā valdība atbalstīsies uz šīm divām lielām
parlamentariskām_ apvienībām, uz zemnieku bloku
un centra apvienību. (H. Ķaupiņš no vietas: „Vai
Dubins ari ir iekšā, vai nav?») To jūs redzēsat no
balsošanas. (Smiekli un starpsaucieni kreisā pusē.)
Kādas būs attiecības pret šo valdību opozīcijai, to
mes sagaidīsim nākotnē. No šīs vietas es gribētu
centra_ apvienības _ vārdā teikt, kā mēs izturēsimies
turpmāk pret pārējām grupām Saeimā. Ja mums
kreisa puse piesakās sīva opozicija, varbūt sīvāka
neka līdz šim, tad mēs esam spiesti ar šo solīdo opo-
zīcijas- partiju rēķināties(Fī. Kaupiņš no vietas: «Bez
šaubām!") Visi uzbrukumi būs mums jāuzņem un
pec iespējas jaatsit Bet no centra apvienības puses
piesaku, ka mēs cīnīsimies pret opozīciju ar korek-
tiem līdzekļiem un mēs no savas puses neprovocē-
sim viņu uz tik griezīgiem cīņas paņēmieniem (sau-
ciens pa kreisi: «Kālīdz šim.»), jā, kā tas tiešām bija
līdz šim. Mums ir dārgs un rup sociālais miers zemē,
tāpat ka jums, lielākai opozīcijas partijai, un tāpēc
ari valdības programa mēsesam pastāvējuši uz to,
lai_ tur tiktu atzīmēts sociālā likumdošanā status quo
stāvoklis. Mūsu pašreizējie saimnieciskie apstākļi
neatļauj sociāla likumdošanā iet vēl tālāk uz priekšu,
bet tas, kas ir bijis, par tā sargāšanu mēs stāvēsim.
,Nik. Kalniņš no vietas: «Vai apdrošināšanas likums
laukstrādniekiem nebūs?»)

Labā spārnā ārpus valdības stāvēs labais spārns.
Ka_das centra apvienības attiecības būs pret labo
spārnu? Es gribētu skatīties uz labā spārna grupām
ka uz godīgi konservatīvām grupām, bet ne kā uz
reakcionārām grupām, kuras vēstures ratu Latvijā
grib griezt atpakaļ. (Saucieni pa kreisi: „Grib gan!")
Cik tālu attaisnosies šis mūsu uzskats uz labām gru-
pām, es centra grupu vārdā varu paziņot, ka to at-
tiecības pret labo spārnu būs korektas.

Atliek vēl liela parlamenta sastāvdaļa — mino-
ritātes. Tagadējā valdība jr pēc sava sastāva na-
cionāla valdība, viņa, varbūt, ir lielākā mērā nacio-
nāla neka iepriekšējās valdības. Bet tas nebūt nesaka,
ka mēs pret minoritātēm ieņemsim: neiecietīgu stā-
vokli, ka mēs šovinisti. Taisni nacionālās valdības
un ikvienas nacionālās valdības goda pienākums, ir
gādāt ari par to, lai ari minoritātes Latvijā justos kā
sava zeme.

Demokrātiskā pilsonība — centra apvienība un
liberāla zemniecība — zemnieku bloks ir tagadējās
valdības pamatos. Ja agrāko valdību dēvēja par
labo valdību, tad tagadējai valdībai vairāk piemērots
ir centra valdības apzīmējums. Kā tādai viņai ir jā-
būt izlīdzinošai valdībai un mana pārliecība, ka viņa
tāda ari būs. Un jaunā valdība būs daudz darījusi,
ja_ viņa kaut ari tikai daudz maz jūtamā mērā izlīdzi-
nās tas politiskās kaislības, kādas līdz šimpastāv vie-
nā spārnā pret otru. Ja tagadējā valdība, kuru vēl-
reiz es apzīmēju par centra valdību, darīs to izlīdzi-
nošo darbu saimniecisko attiecību laukā, zemes iek-
šienē, un sevišķi es to uzsveru, ja viņa parādīs lie-
lāku aktivitāti ārējā politikā nekā līdz šim, tad, ne-
skatoties uz šodien pieteikto sīvo opozīciju, es iz-
saku cerību, ka šodien dibināmai valdībai būs ilgs
mūžs. Lai tas notiek!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu partija): Aug-
stais nams! Nupat mēs esam noklausījušies jaunās
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valdības deklarāciju un man savas frakcijas vārda jā-
nodod atzinums par šo deklarāciju. Viņa nevar tikt
uzskatīta no mūsu frakcijas viedokļa par pilnīgu un
par to, kas būtu visvairāk vēlams, bet pie šiem ap-
stākļiem, kur valdību radīt visdrīzākā laika bij tik
nepieciešami, kur visa mūsu saimnieciska dzīve pra-
sīja šī jautājuma ātrāku atrisināšanu, man liekas, _ka
sevišķi lielasprasības deklarācijaiuzstādīt būtu grūti.
Bez- šaubām,ka, šaideklarācijaibija iespējams, pie la-
bas gribas, piegriezt lielāku vērību, svarīgiem saimnie-
ciskiem jautājumiem, apskatīt plašāki izglītības, iek-
šējās politikas un Latgales jautājumus, bet kā es jau
teicu, laiks to neatļāva un daži citi blakus apstākļi bij
par šķērsli, lai šo deklarāciju izstrādātu plašāki un
panāktu starp daudzām jaunās valdības koalīcijas
grupām attiecīgo vienošanos. Kā mums visiem ir zi-
nāms, pagājušās valdības gāšanas lozungs bija, pa-
nākt demokrātiskāku valdību, gāžot veco, kura bal-
stījās uz galējā labā spārna un stipri atkarīga no mi-
noritātēm. Man šķiet, ka uz šo jautājumu pa daļai jau
koalīcija ir atradusi atrisinājumu un atkal ir jāsaka ar
zināmu rezervi, ka šis atrisinājums ari nav visai pil-
nīgs un labs, bet man šķiet, ka viņšpa daļai tomēr
savus vecās valdības gāšanas motivus ir attaisnojis.
Un tāpēc ari mūsu frakcijas stāvoklis attiecībā pret
valdību ir kļuvis vieglāks. Mūsu frakcijas attiecības
ar nākamo valdību būs pilnīgā atkarībā no tā, kā ga-
līgi izveidosies šī valdība un kādi būs viņas pirmie
praktiskie soļi,kad viņa stāsies darbā. Bet patlaban,
atzīstot lielonozīmivisā valsts dzīvē visdrīzākā! val-
dības stāšanai darbā, mēs savu uzticību viņai pagai-
dām -dāvāsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Par jaunās valdības deklarāciju, ku-
ru mums šodiencēla priekšā, atļaujat ļotli mazko runāt.
Mūsu parlamentariskā praksē jau tā ir ieviesies,_ ka
deklarācijām piegriežama ļoti maza vērība. Tiešam,
viņas vairāk ari nepelna, jo viņas labākā gadījumā ir
cerības, valdības apņemšanās, valdības labie nodomi,
bet ar labiem nodomiem, kā saka, ir bruģēts pat ceļš
uz elli. Piegriezt lielu vērību tām nevaram un lielu
nozīmi viņām dot nevaram jau tāpēc vien, kavaldī-
bas pastāv ļoti īsu laiku un tāpēcpie vislabākās gri-
bas tām nav iespējams dažos mēnešos savus labos
nodomus, kādi izteikti deklarācijā, izvest. Tāpecpar
deklarāciju pašu tuvāk nerunāšu. Mums jāmeklē ci-
tas mērauklas, pēc kurām noteikt mūsu izturēšanos
pret priekšā stādīto valdību. Ja mes meklējam šo
mērauklu, tad pirmā kārtā jāapstājaspie_ ta, ka mes
jaunā koalīcijā, kura nodibinājās bez_ musu līdzdalī-
bas, nepiedalāmies, no tās esam izslēgti. Tas noteic
mūsu izturēšanos pret jauno valdību. Ja mes vairs
nederam šinī valdībā, tad acīm redzot viņa grib iet
tādus ceļus,kuri nav mūsu ceļi. Koalīcijas šķiršanas
no mums ir fakts, kas neatļauj mums tālāk kopa iet.
Mums jāprasa, kāpēc tas tā noticis. Acīm redzot
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taču neesat gāzuši agrāko valdību tapec, ka 4 mēne-
šus sēdējušas tanīs vietas zināmas personas un ar to
pietiek, tagad jātaisa personu maiņa. Ne personu
maiņas dēļ jūs esat gāzuši veco kabinetu.

Acim redzot kaut kāds nolūks, kaut kāds saturs
visā tanī maiņā taču ir._ Šo saturu atrodot, mes nonā-
kam pie iemesliem, kāpēc mēs šo valdību pabalstīt
nevaram. (Starpsauciens pa kreisi.) Mums mazliet
retrospektīvi jāskatās uz notikumiem._ Pec musu uz-
skatiem mūsu valsti mēs sākām būvēt bez kaut kā-
diem piedzīvojumiem, neapzinoties, ko mes gribam
un ko varam un šinī ziņā mēs -esam ļoti nepraktiski
iekārtojuši mūsu valsti un ļoti nepraktiski saimnieko-
juši. Mēs esam par tālu gājuši, mēs esam gājuši p_ari
saviem spēkiem sociāla likumdošanā. Bez šaubām,

visi tie sociālie likumi ir ļoti labi un mums pret tiem
iebildumu nebūtu, ja_mēs varētu to nastu nest, ko viņi
mums uzliek, bet mēs redzam un jutām, ka mums vi-
ņu nav iespējams nest. Mūsu rūpniecība nīkst, Viņa
nevar attīstīties. Sveši kapitāli uz mums nenāk, ne-
nāk tāpēc, ka ienesīgi viņi pie mums nevar novieto-
ties. Un iekams kapitāls pie mums_nevarēs novieto-
ties, tikmēr mūsu rūpniecība nevarēs attīstīties. Man
liekas, kungi no kreisās_ puses, jūs darītu pareizāki
pašu interesēs, bet katrā ziņa masu intereses, ja jus
mazliet reālāki skatītos, ja jūskaut cik atsacītos no
„revoIucijas ieguvumiem", ja jus tos vismaz uz laiku
pieciestu un mēģinātu ?nodibināt veselīgu rūpniecību
tanī vietā, kā krampjalini _ turēties pie «revolūcijas
ieguvumiem», kuri posta rūpniecību, bet posta ari tos
pamatus, uz kuriem jūs paši stāvat, jo jus taču esat
strādnieku partija, to strādnieku partija, kas strada,
ne bezdarbnieku partija, kuri meklē darbu. Šinī ziņa
es gribu atsaukties uz to,_ko -teica Nonāca kungs jreiz
no šī paša katedra: «mēs socialā_ likumdošana uz
priekšu tālāk nevaram iet. Sociālas apgādības ziņa
mums jāpaliek stāvot uz status quo, kādu mes esam

.sasnieguši.» To_darīja tagadnogasta ministrija. Ta
bija tā nozīme, kāda bija agrākai valdī'bai._ Viņa ne-
pārprotami' deklarēja, ka: „tālāk iet sociāla likumdo-
šanā mums nav pa spēkam. Ja ta_gad kaut kas gro-
zās, un acīm redzot kaut kas grozās, jo citādi nebūtu
bijis vērts bijušo valdību gāzt, tad šaī ziņa kaut kas
grozās tādā virzienā, kas mums nav pieņemams un
kas visas valsts labā nav pieņemams.

Tāpat ari politisko brīvību ziņā mēs aiz teorijām
esam mūsu valsts pirmos sākumos gājuši tik tālu, ka
mēs paši tagad apķeramies, kā talak vairs iet nevar.
Kungi, no jūsu pašu vidus un prakses es gribu piera-
dīt, ka mazākais instinktīvi jums ir tāda sajuta. Mes
esam savu valsts varu ierobežojuši līdz minimumam.
Mūsu valdībai! patiesībā nav varas. Viņa var tikai
noskatīties, kas valstī notiek, betvalsts dzīvi vadīt
viņa nevar. Viņai nav likuma un spēka priekš tam._ Jus
paši esat nākuši pie tā, ka tas ir neiespējams stāvo-
klis. Piemērām, valdībai gan jus noliedzat_ lietot
1917. gada2. augusta likumu, bet paši Saeima jusesat
viņu lietojuši. Jūs esat viņu-lietojuši agrāk zināma
gadījumā un lietojat to tagadIerosinājums, ar kuru
jūs pagājušā Saeimas sēdē nācāt, nekas cits nav, ka
tas pats 2.augusta likums lietots zināma gadījuma. Ta
tad valdībai jūs viņu negribat dot, bet paši esat lieto-
juši. Ari tas pats gadījums,par kuru nesen pārrunāja
frakciju biroja sēdē sakarā ar kādu žurnālistu, nav
nekas cits, ka administrativās varas_ lietošana pret
presi. Par personām te nav runa, tas varam atstāt
mierā. Bet ja šo lietu nostāda principieli, tad tas nav
nekas cits, kā administratīvas varas lietošana pret
presi. Administrācijai jūs to negribat ļaut, bet pašijus
sajūtat, ka administratīvā vara zem apstākļiem ir va-
jadzīga un nepieciešama. Mes gribējām stiprāku
valdību un valsts varu.To jūsneatļāvāt. Ja mes va-
rējām cerēt no bijušās koalīcijas, ka ta valsts varas
vājināšanas ziņā neies tālāk uzkreiso pusi, tad ja
viņa -ir gāzta un gāztās vieta nak cita valdība, tad
viņa gan laikam neies pa veco ceļu, kas ir ari musu
ceļš, bet acīm redzot pa kādu citu ceļu, pa kuru mes
sekot nevaram. Nav noliedzams, ka jauna valdība,
skatoties no agrākās valdības redzes stāvokļa, ir so-
lis uz kreiso pusi. Ar centru ir noticistas, kas diem-
žēl ar viņu bieži notiek. Ja jūs sataisāt labu troksni
un skaļi runājat, tad centrs nobīstas un aiziet uz
kreiso pusi. Tas ari tagadnotika. (Smiekli pa kreisi.)
Tā' ir valdības maiņas pslcholoģija, kas notikusi.

Tagad nu es pavisam, nesaprotu jūsu stāvokli,
kreisie sociāldemokrātu kungi. Tagadējās valdības
nodibināšanās taču ir nenoliedzams _solis uz kreiso
pusi. Tas ir nenoliedzams, un tāpēc šī valdība mums

^^^^^^^^^^^^ HI^^^^^^H



407 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 11. sēde 1926. gada 4. maija. 408

nav pieņemama. Tomēr jūs ar šo valdību esat ne-
mierā, pieteicat viņai to pašu karu, ko vedāt pret
iepriekšējo valdību. Ko tad jūs gribat? Acīm, redzot
jums nepietiek ar vienu soli pa kreisi, jūs gribat, lai
jums atdod visu. Tāpēc jūs esat nemierā. To jums,
centra kungi, gan vajadzētu ievērot nākotnē, ka ne-
kad nepietiks, ja jūs spersat vienu piekāpīgu soli uz
kreiso pusi. No jums prasīs, lai jūs atdodat kreisam
spārnam visu. Te ir solis uzkreiso pusi, ko mēs ne-
varam taisīt līdz. Ja šodien mēs nebalsosim pret
jauno valdību, tad tikai tāpēc, ka mēs gribam aizka-
vēt pārējo soļu speršanu uz kreiso pusi, šo visa atdo-
šanu kreisam spārnam, gribam aizkavēt kreisās val-
dības nodibināšanos. Tikai aiz šī iemesla, mēs šo-
dien balsosim par šo valdību. Bez tam mums ir vēl
otrs iemesls balsot par jauno valdību. Mēs esam bu-
džeta apspriešanas stadijā. Valsts nevar palikt bez
budžeta. Lai kas lieto pieņemto budžetu, tomēr vēr-
sties pret pašu budžetu mēs nevaram. Visām lietām
jāiet sava gaita, ceļi jābūvē, pasūtījumi jādod u. t. t.
Mēs nevaram uzņemties atbildību par to, ka valsts
budžeta pieņemšanu nokavē vēl ilgāk. Mēs gribam
radīt valdību, kas var Saeimai iesniegt budžetu. Tā ?
nav mūsu valdība, mēs skatāmies uz to ar ļoti lielu
skepsi, tomēr nevaram uzņemties atbildību par to, ka
valsts paliek bez budžeta. Tāpēc mēs šodien balso-
sim par jauno valdību. Kas būs turpmāk, tas atka-
rāsies no viņas turpmākiem soļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Klīvem. (Sauciens, pa kreisi: „ Galvenais ķirurgs!")

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kuģi! Mums bija izdevība noklausīties divus
opozīcijas runātājus, vienu labās puses un otru no
kreisās. Lai mēs varētu viņu viedokļus novērtēt, tad
atļaujat mati, cien_ījamie_ deputātu kungi, pakavēties
mazliet salīdzinošā kārtā pie tā darba, ko mēs esam
paveikuši iepriekšējās valdības laikā. Galvenais ko
iepriekšējā valdība, saskaņā ar savu deklarāciju,
ņēma vērā, bija saimnieciskā politika un šī saimnie-
ciska politika — vai nu tas vienai,otrai politiskai gru-
pai patīkami vai nepatīkami, — tomēr var uzrādīt ļoti
lielus panākumus. (Sauciens pa kreisi: «Pilnīgu
chaosu.") Ja piemēram' ņemam muitas tarifu, tad
redzam, ka samērā neilgā laikā viņš jau devis pozitī-
vus ieguvumus un mākslīgi radītā opozicija un ne-
miers pret muitas tarifu, pret to tarifu, kuram, vaja-
dzēja garantēt darbu un maizi mūsu strādniekiem un
mūsu rūpniecībai iespējamību darboties, ka šī māk-
slīgā opozicija ir izgaisuši, jo nav radušās tās sekas,
kuras paredzēja muitas tarifam kreisā puse. Dau-
dzinātā dārdzība nav iestājusēs, izņemot greznuma
'priekšmetus, kas nav plašu masu patēriņa priekšmeti.
Minētā tarifa sekas ir joliels ieguvums mūsu bilan-
ces savešanaikārtībā, jo ievedumi ir samazinājušies,
valūta paliek mūsu zemē. Tie ir fakti, par kuriem jūs
ar skaitļiem, kungi no kreisās puses, varat pārlieci-
nāties. Tas ir viens ieguvums. Otrs ieguvums ir tā-
das dabas ieguvums saimnieciskā laukā, kas sevišķi
krīt svarā mūsu zemniecībai, proti, netaisnā šķiru no-
dokļa likvidēšana. Netaisnais linu monopola nodoklis
ir daudz maz izlīdzinājies un linu ražotāji saņem par
saviem ražojumiem to, kas viņiem pienākas un cik
tas ir iespējams pēc pasaules tirgus cenām. Tas ir
ļoti liels ieguvums, ko zemnieku savienība panākusi
samērā īsā laikā.

Tas ir izdevies iepriekšējās valdības laikā.
(Starpsaucieni.) Tur nekā nevar darīt, bet ja nāk
starpsauciens no kreisās puses, kurš jautā, vai lielā-
kas cenas dotas, tad tas tik pierāda, ka nav nekā lie-
tišķa ko iebilst. Jūs taču, kungi, lielākas cenas par
pasaules cenām neesat spējīgi maksāt, to nevar no-
balsot viss šis augstais nams. Cenas ir atkarīgas no

pasaules tirgus cenām un tās var būt augstākas vai
zemākas, bet fakts ir tas, ko es jau minēju, ka ražo-
tājam tagad maksā attiecīgas pasaules tirgus cenas,
neatstājot lielu daļu netaisna nodokļa veidā valsts
kasē. Šie divi ieguvumi ir panākti iepriekšējās
valdības laikā, tie nāk par labu i zemniekam, i visai
valstij. Es negribu pakavēties pie citiem piemēriem
saimnieciskā laukā, es pievedu šos divus, kā rakstu-
rīgākos, kādā virzienā notikusi galvenā darbība un
kādas sekmes te ir gūtas i priekš mūsu lauksaim-
niecības, i priekš mūsu valsts. Tāpat ieguvumi ir ari
politiskā laukā. No opozīcijas pastāvīgi nāk pārme-
tumi, ka zeme esot galīgā nemierā ar tagadējo poli-
tiku un visiepriecinošākā diena priekš jums, opozīci-
jas kungi, bijātā, kad Ulmaņa valdība bija gāzta, kas
izpaudās ari jūsu laikraksta slejās. Varbūt; zināmu ap-
rindu domas tās ir,pie tam šauru aprindu domas,bet
tās nekādā ziņā nav plašās tautas domas. Tā domāt
ir galīgi aplami. Tāds slēdziens man jātaisa, jo par
to runā kaili fakti, kurus jūs apstrīdēt nevarat. Ja
mēs atceramies to laiku, kad jūs taisījāt savu vissī-
vāko opozīcijupret muitas tarifu, pret budžetu, kad
jūs darījāt no savas puses visu, lai no kreisās puses
varētu sacelt ari tautā zināmu opozīciju, pamudināt
viņu uz zināmiem ekscesiem, — bet ko jūs redzat ta-
gad. Jūs piedzīvojāt tik nosvērtu tautas izturēšanos
kā tas nav noticis pa visu iepriekšējo kabinetu laiku.
Jāsaka patiešām, jūs cerējāt ko sagaidīt, sevišķi pēc
savām grandiozi organizētām demonstrācijām sa-
karā ar muitas tarifu. Un tas vislabākais barometrs,
kas pierādīja jūsu bezsekmītou, ir pirmais maijs. Mēs
redzam, ka 1. maijs pagājis mierīgāki, nekā jebkad,
neskatoties uz to, ka jūs esat darījuši visu, ko vien
esat atzinuši par labāku, lai tikai nemieru pavairotu.
Bet jūs piedzīvojāt tautas plašu slāņu vismierīgāko
izturēšanos, kāda nebija pat tanī laikā, kad jūs paši
bijāt pie valdībās, kad jumspašiembija tā noteikšana.
Un jūsu saucieni par lielo saimniecisko un politisko
nemieru ir palikuši gluži bez kāda atbalsa tautā. .

Un redzat, kungi, ja mēs pieejam pie parādībām
ar tādiem faktiem, ko katrs Latvijas pilsonis var pār-
baudīt un ne ar tukšiem vārdiem un skaņām, tad re-
dzam, ka ari politiskā ziņā šī valdība veda tādu poli-
tiku, ko lielum lielā tautas daļa atzina par pareizu.
Un ja tomēr šiskabinets nonāca pie krišanas un tika
gāzts, tad ir skaidrs, ka iemesls, kādēļ viņš krita, ne-
guļ un neatrodas vis pašā kabineta politikā, bet
iemesls nāca no ārienes, tas bija ārējs impulss, kas
noveda pie kabineta krišanas, tas bija sakarā ar
Niedras apžēlošanu no Valsts Prezidenta. Mēģināt
uztiept, ka šī apžēlošana ir valdības akts, pēc tam
kad augstais nams uz jūsu interpelaciju speciāli sa-
sauktā sesijā pierādīja, ka vairākums deputātu nav
tajos ieskatos, ir veltīgi, tas noskan tukšumā un no-
pietnu iespaidu neatstāj. Redzat, kungi, te ir īstie
motivi, kāpēc iepriekšējā valdība krita. Es saprotu,
ka viena deputātu grupa, kas atbalstīja iepriekšējo
valdība un atbalsta tagadējo kabinetu, tā soļa liku-
mību, kādu bij taisījis Valsts Prezidents, nevar ap^
strīdēt. Strīdēties var un var būt dažādās domās,bet
apstrīdēt Valsts Prezidenta tiesības apžēlot, neviens
nopietni negribēs un to ari nedarīs. Ja tomēr dažas
politiskās grupas novērtēja šo aktu tā, ka izstājās no
kabineta un šis kabinets krita, tad ir jātaisa viens slē-
dziens,ka impulss ir nācis no ārienes un nav vis iz-
audzis no kabineta politikas. Pēc šī novērojuma at-
ļaujat man tagad zemnieku bloka vārdā vaicāt jums,
kungi no kreisās puses, kur guļ īstais iemesls jūsu
opozīcijai pret jauno kabinetu. Vai tad jūs,kungi, ne-
esat tie, kas bija galvenā masa pie iepriekšējā kabi-
neta gāšanas? Jūs tak esat tie. Kāpēc jūs domājat,
ka augstā namā sēž ļaudis,kas nesaprot jūsu neveik-
smi, ka jūs nogāzuši kabinetu, bet jaunā valdība uz-
taisīta bez jums.Kurš būs tas naivais, kas nesapratīs
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jūsu sirdssāpes un bēdas par to? Sevišķi gribu
griezties pie jūsupirmām rindām, kas valdības sastā-
dīšanā visvairāk bija ieinteresētas. Tanī pat laikā,
kad centra apvienība veda sarunas ar zemnieku blo-
ku, līdz pusnaktij turpat dežurēja jūsu priekšstāvis.
Vai tas ir noslēpums, ka janeuztaisīs vienu kabinetu,
uztaisīs otru? Mums tāda sistēma ieviesušās, ka kaļ
divas dzelzis uz reizi. Iznāks viens — labi, neiznāks
— vajadzēs otru. Ja tagad nāk no kreisās puses Ru-
devica kungs un pieteic vēl lielāku opozīciju nekā
bijusi, tad ir saprotams, kāpēc tas notiek. Mēs, kungi,
Saeimā nezinām, kādi rēķinrbijuši savā starpā cen-
tra apvienībai un kreisam spārnam, bet spriežot pēc
Rudevica kunga asās runas, jādomā, ka tie rēķini bi-
juši lieli un Rudevica kungā tagad ir ļoti nemierā.
Vajadzētu vienu otru un pat vairākus ņemt priekšā
norāt, lai revanšētos par to, kas nav izdevies. Nav
izdevies. Bet ko tur lai dara? Ne vienmēr iegūst
laurus un sevišķi vēl ja jāpūlas un jāgāžvaldība tikai
tāpēc, lai radītu atkal citu vietā, pie kuras ir mazā-
kās izredzes, ka tur varētu kas grozīties. Kamēr ne-
grozīsies Saeimas sastāvs, tikmēr maz izredzes, ka
var kas grozīties valdības sastāvā, un tanīs grupās,
kuras valdības taisījušas un taisa tagad.

Es gribētu apsveikt to parādību, kuru izcēla No-
nāca kungs no centra apvienības un kaspie mums ta-
gad pirmo reizi izskan, tā ir tālākā konsekvence tam,
kas jau izpaudās iepriekšējā kabinetā, ka nostiprinās
pilsoniskais bloks, ka nostiprinās pilsoniskā doma.
Tā ir doma, ka pilsoniskām grupām vajaga turēties
kopā, ka viņām vajaga vest liberāli mērenu, bet no-
teiktu politiku un nevajaga svārstīties. Tas izteicās
jau iepriekšējā kabinetā, bet šispilsoņu apvienošanas
mēģinājums iepriekšējā kabinetā bija tā izdarīts, ka
tika ņemta visa pilsoniskā masa, ņemti visi deputāti,
kādi ir, un no tiem mēģināts sastādīt vienu kopēju
bloku, kopēju koalīciju. Tagad,kad šī koalīcija ir no-
gāzta, mēs redzam to pašu domu, bet tikai drusku ci-
tādākā veidā; mēs redzam, ka pilsoņi neorganizejas
plašā masā, bet atsevišķās grupās. Viena tāda grupa
ir centra apvienība un to mēs — no zemnieku savie-
nības puses — varam tikai apsveikt. Apvienojoties
centra grupām, tām kļūst lielāka iespēja vest kopēju
politiku, vilkt noteiktu līniju, un mazāk Iespējams da-
rīt lielu iespaidu uz centru no ārienes, kā tas bijis
iepriekšējos gados. Un tas bijis iespējams, par to
mēs varam pārliecināties no mūsu likumdošanas, bet
domāt, ka tas var tā turpināties arī uz priekšu, ka
pilsoniskais centrs, cik kreiss viņš ari nebūtu,,ka viņš
varētu uz ilgāku laiku aizmirst, ka viņš ir pilsonisks,
mums nenākas; jopar cik centrs apvienosies, par tik
viņa politika noteikti izpaudusies uz āru un to mēs no
labā spārna ļoti apsveicam, vēl vairāk tāpēc, ka šai
centra apvienībā ietilpst ari zemnieku priekšstāvji.
Ari no labās puses mēs dzirdējām veselu rindu pār-
metumu, ka kabinets ir novērsies uz kreiso pusi. Es
gribētu teikt: pareizi, kabinets ir novērsies uz kreiso
pusi, jo javiena grupa neatbalsta koalīciju, tad līdz ar
to valdība ir spiesta rast sev citu bāzi, novēršoties uz
kreiso pusi.

Mēs redzam, ka nākuši klāt jauni elementi, jauni
deputāti, kas agrākā koalīcijā neiegāja. Bet taisīt slē-
dzienu, ka nu, bez šaubām, visam, jāsākiet sliktāki un
vajadzīgs izvairīties un norobežoties no šī kabineta,
tas, man liekas, ir nepareizi. Atkal jāņem vērā fak-
tiskie apstākļi, kādos mēs dzīvojam. Ja reiz ir noti-
cis, ka agrāko pilsonisko valdīšanu, ko mēs visi aiz-
stāvējām, pateicoties ārējam impulsam Saeimas vai-
rākums gāza, tad mums ir jārēķinājas ar reāliem ap-
stākļiem. Es saprotu izdevīgo centra pozīciju. Cen-
tram patiesi ir atslēga rokā,kā to Rudevics sacija, un
viņš var griezties uz vienu vai uz otru pusi. Ja zem-
nieku bloks, pie kura griezās centra apvienība, būtu

nostājies uz tā redzes stāvokļa, ka ja neienāk valdībā
ari nacionālās grupas, kuras centra apvienība nevē-
lējās uzaicināt, tad ari zemnieku bloks tur nevar pie-
dalīties, tad būtu panākts tas,par ko runāja Rudevica
kungs, tad būtu viena liela saskaņa un nekādas bār-
šanās nebūtu. Tad centra kungi sociāldemokrātu acīs
visi būtu bijuši labi, solīdi, būtu bijuši īsti demokrāti,
nebūtu nekādi veikalnieki, tie nekārotu nedz pēc
banku, nedz direktoru vietām. Vārdu sakot, tad viņi
būtu tīrie eņģeļi. To jau mēs esam dzirdējuši savā
laikā. Tāpēc lai neradītu tādu valdīšanu, kura visu
mūsu saimniecisko dzīvi: novājinātu, zemnieku blo-
kam bija jāizšķiras. Bija jāiet kopā ar centra apvie-
nību un jāmēģina saprasties kaut ari tā, ka viena daļa
no mūsu latviešu pilsonības palika ārpus kabineta.
Tas mums, zemnieku blokam, sevišķi nepatika jau
tādēļ, ka ar centra apvienību un zemnieku bloku vien
vēl nepietiek. To balsis nedod vairākumu. Bija jā-
rēķinājas ar minoritatu balsīm. Mums ir žēl to kon-
statēt kā zināmu politisku zaudējumu visai mūsu pil-
soniskai domai, bet ar to mums šobrīd centra apvie-
nības stāvokļa dēļ jārēķinājas.

Bet es gribu cerēt, ka sakarā ar to, ko paziņoja
labās puses opozīcijas priekšstāvis, ka viņi centīsies
vērot mūsu darbus un no gadījuma uz gadījumu mūs
atbalstīs, vai neatbalstīs, ka tomēr tie darbi, kurus da-
rīs šī va'dība. būs tādi, kas būs pieņemami vispār la-
tviešu pilsoniskai domai un tāpēcari pieņemamilabās
puses nacionālām frakcijām. Tāpat es gribu cerēt,ka
grozīs valdības jautājumāsavusieskatus vēl dažas ci-
tas grupas un frakcijas, kuras ļoti dzīvi piedalījās pie
sarunu vešanasar centra,apvienību un zemnieku bloku
par šīs valdības sastādīšanu un tikai pēdējā brīdī at-
sacījās. Es ceru, ka viņas grozīs savus ieskatus, kad
viņām būs bijusi izdevība novērot noteikti pilsonisko
un noteikti demokrātisko politiku, ko grib vest jaunā
valdība. Es ceru, ka ari viņi' varēs piekrist tās valdī-
bas darbiem, pie kuras sastādīšanas viņi ņēma vis-
dzīvāko līdzdalību un nedaudzie pārpratumi, tiks no-
vērsti. Tas ir nepārprotami, ka jaunās valdības dar-
biem jaunākabinetā uz priekšu jābūt tādiem, ko pilnā
mērā var atbalstīt tās grupās, kuras, es nupat 1 mi-
nēju. Savus slēdzienus es dibinu uz tā pamata, ka
mūsu jaunā platforma, mūsu jaunā programa ir
iepriekšējā kabineta platforma, savilkta tikai īsākos
vārdos kopā un -izteikta nedaudzās frāzēs. Tas, bij
vajadzīgs tamdēļ, ka nav ne mazākā iemesla rakstīt
kādu jaunu platformu. Pietiek ar to, kas ir izkristali-
zējies līdzšinējā politikā, jo viss atkarājas no bāzes,
uz kuras dibinājās platformas izvešana. Mēs zinām-ka kreisais spārns ari ir rakstījis ļoti skaistas plat-
formas, kas tomēr palikušas neizvestas, jo viņās ir
bijuši citi nolūki, ne tādi kādi var būt pilsoniskai ap-
vienībai, pilsoniskam kodolam, kāds ir šinīparlamen-
tā. Ja noejam no platformas pie bāzes, tad jākon-
statē, ka ir maza novirzīšanās uz kreiso pusi, bet ko-
dols ir tas pats — zemnieku bloks. No otras puses ir
nākusi klāt pilsoniskā centra apvienība kā jauna vie-
nība. Lielākā daļa no tiem, kas ieiet centra apvie-
nībā, ņēma dalību ari agrākā kaibnetā. Ja ir nākuši
klāt daži jauni deputāti, tad tas ir to domu pamatā,
kas bij novērojamas centra aprindās.

Tāpēc mēs varam pieņemt, ka nākošā kabineta
politika būs tāda, kas apmierinās pilsonību. Kas at-
tiecas uz minoritātēm, tad par to šeit jau izteicās cen-
tra apvienības priekšstāvis Nonāca kungs un aizrā-
dīja, ka šī kabineta izturēšanās pret minoritātēm būs
labvēlīga. Man jāpastrīpo viens fakts, un proti, tas,
ka iepriekšējā kabineta gāšana notika ar zināmu mi-
noritatu līdzdalību. Tāpēc ir itin dabīgi, ka tām ap-
rindām, kas gāja kopā ar iepriekšējo kabinetu, ka šīs
minoritātes sev iepretim sagaida varbūt zināmu lie-
lāku labvēlību, nekā tas bija pie iepriekšējā kabi-
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neta. Man jāsaka, ka mēs negribam šķirot minoritā-
tes, un ka mēs uz priekšu gribam ieturetto valstisko
līniju, kādu esam veduši ari pie iepriekšēja kabineta.
Es, vēl reiz atkārtoju, ka mes šinī ziņa negribam tai-
sīt šķirošanu ne vienai, ne otrai grupai par labu un
domājam, ka tas viedoklis bus vislabāk pieņemams
minoritātēm, kā īsti latvisks un valstisks viedoklis.
Tad tālāk, kas attiecas_ uz to, kā zemnie-
cība novērtē kabinetu un Ika viņa izturēsies pret šo
kabinetu, tad to liecina tas fakts, ka šī kabineta
priekšgalā stāv viens no zemniecības redzamākiem
darbiniekiem, Alberinga kungs un ja zemnieku bloks
ir izvirzījis Alberinga kungu kā kabineta šefu, tad
viņš ar to ir izteicis, ka kabinetu atbalsta un mes ce-
ram, ka taisni pateicoties tam, kacentra apvienība
ieiet liela daļa zemnieku priekšstāvju, kas iztaisa
kodolu šinī kabinetā, ka tas dod garantiju par to, ko
valdība darījusi un.ko varēs darīt priekš musu zem-
niecības pašreizējos apstākļos un ka tas darbsnebus
darīts tikai priekš zemniecības vien, bet lielākā mēra
priekš visas valsts un visu pilsoņu labklājības. Ir
skaidrs, ka tik ilgi, kamēr zemniecība nīkuļo un rūp-
niecība neražo tik daudz, cik vajadzīgs, lai varētu ap-
mierināt iekšējās prasības un lai varētu eksportēt uz
ārzemēm, lai iegūtu ārzemes valūtu, tik ilgi runāt par
saimniecisko labklājību nevar. Zemniecības pabal-
stīšana reizē ar to ir saimnieciskās politikas un vis-
pār pilsoņu labklājības veicināšana.

Tādā kārtā strādājot, es domāju, ka jaunaiskabi-
nets atradīs visplašāko atbalstu ne tikai šaurās Sa-
eimas deputātu aprindās, ar attiecīgu daudzumu bal-
sīm, ar attiecīgu vairākumu, bet ka šiskabinets atra-
dīs plašu atbalstu mūsu plašās tautas masās. (H; Kau-
piņš no vietas: «Par velti cerēts!«)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešupartija,runā vāciski)*):
Vācu frakcijai nav nekāda iemesla izteikt uzticību
jaunajai valdībai. Ne tikai tāpēc,ka mūs neuzaicināja
uz koalīcijas iepriekšējām apspriedēm, bet ari tāpēc,
ka jauna kabineta, kura fasāde ļoti maz atšķiras no
iepriekšējā, cēlāji ir tanī pat laikā tie paši, kuri sa-
grāva līdzšinējās koalīcijas pamatus ar pavisam ne-
pārprotamo lozungu: nost no minoritātēm.

Bet mēs mēdzam valdības politisko vērtību no-
teikt nevien pēc vJņas nostāšanās minoritatu jautā-
jumā, un tāpēc mēs nevaram — pāriet ari opozicija
un ar to sekmēt kreisā kabineta nodibināšanos, kura
centieni, spriežot pēc pēdējā laika piedzīvojumiem,
bez šaubām izietu uz parlamentarisko absolūtisma
radīšanu, kas strikti runā pretim mūsu tiesību un
brīvības sapratnei.

Tāpēc mēs patiesi gribam atstāt sev brīvas ro-
kas. Neatkarīgi no saistībām ar opozīcijas vai koalī-
cijas disciplīnu, mēs vadīsimies vienīgi no savas pār-
liecības par īstiem valsts labklājības ceļiem. Tāpēc
mēs no balsošanas atturēsimies, bet gan ne mūsu
pieņemtās iekārtas veidā, pēc kuras atturējušos pie-
skaita pie pret balsīm, bet gan pēc Vakareiropas
parlamentariskām tradīcijām, kur atturējušos nepie-
skaita ne pie par, nedz pie pret. Tāpēc mēs nobal-
sošanā nepiedalīsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam.

M. Nuroks (žīdu frakcija, runā vāciski)*): Aug-
stais namsļ Valdības maiņa šoreiz kā izņēmums ne-
vilkās pārāk ilgi. Mūsu parlaments tagad atrodas
atkal jauna kabineta priekša. Ari žīdu frakcijai jā-
ieņem stāvoklis pret šo kabinetu.

?

*) Runātāja atreferējums.

Valdības deklarācija, kas'ir politiskais credo un
pienākuma uzņemšanās pret augsto namu, īsti ņemot
mums maz ko pasaka. Minoritātes neatrod nevienu
korektu norādījumu, ka viņu taisnīgas prasības tie-
šām izpildīs. Ari žīdu frakcijai, līdzīgi vācu frakcijas
lidera paziņojumam, nav absolūti nekāda iemesla
balsot par šokabinetu. Tomēr vienu ko ir sasnieguši
agrākā kabineta — kurš gan no šis dienas kabineta
principā maz ko atšķiras — gāšanas iniciatoru kungi,
proti, oficiālā koalīcija tagad ir tīra no minoritātēm.
Gan šodien mēs saņēmām mīlestības apliecinājumus
no jaunās koalīcijas priekšstāvjiem, ka_ no zemnieku
bloka, tā ari no apvienotā_ centra. Tapec mes izturē-
simies nogaidoši un, novērosim, cik tālu šos vārdus
pārvērtīs darbos. Žīdu frakcija, kuru man ir tas gods
reprezentēt šinī augstā nama, nopietni un lietišķi se-
kos jaunās valdības soļiem. Pagaidām mes tomēr
nevaram izturēties nedz pozitīvi, nedz noraidoši.
Tāpēc mēs balsošanā vispārīgi nepiedalīsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis '(demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Deputāts Arveds Bergs no šī katedra meklēja
vainīgos pie vecā kabineta krišanas un saprotams, ka
viņšcitur nevarēja vainīgos atrast ka centra. Izskai-
droja vienkārši. Bergs rādīja uz sociāldemokrātiem
un sacīja: „Kad jūs taisāt troksni, tad centrs tūlīt no-
bīstas.» Man deputataim Berga kungam jāpaskaidro,
ka šoreiz nav tā bijis. Un kad deputatsBerga kungs
mēģinātu vēsturi lasīt, tad viņam būtu janakpie citā-
das pārliecības un tad vēl šobrīd Jus nevarētu sacīt,
ka Jūsu kabineta loceklis bijis pilnīgi nevainīgs visa
Niedras lietā. Vienkāršā loģika jau saka; ja jūsumi-
nistrs ieiet zināmā komisijā, tad ne tapec, lai viņš zi-
nāmā vietā Ieietu un apsēstos,bet lai viņš Valsts Pre-
zidentam atspoguļotu, to pārliecību, kas jūsos mīt.
Jūsu ministrs nepiedalās sēde vienkārši tikai tapec,
lai tur pasēdētu , lai tur laiku pakavētu, bet lai izteiktu
domas, par kurām zināma sabiedrības daļa uzņemas
garantiju.

Un kad nu Valsts Prezidents salasa garantijas no
personām, kuras atnākušas un izteic sabiedrisko do-
mu, tad taisa zināmu slēdzienu. Un te, Berga kungs,
esat pārliecināti, ka tas slēdziens, ko Jūsu kabineta
loceklis devis, nav bijis pareizs. Meklējat tāpēc vai-
nu pie sevis. Rudevica kungs aizrādīja, ka šinī ka-
binetā mēs piedalāmies aiz principu trūkuma. Man
jāsaka, ka mums principu trūcis nav un šieprincipi ir,
ka mēs meklējam'kabinetu, kuram mēs varam:uzticē-
ties saimnieciski, no kura mēs gribam redzēt saimnie-
cisku aktivitāti. Tāpēc ari šī kabineta programa sa-
cīts un aizrādīts uz saimniecisko aktivitāti un saim-
niecības pacelšana ir nostādīta izcilus stāvoklī. Vil-
cināties šobrīd ar kabineta nodibināšanu nav iespē-
jams. Mēs,kungi, zinām,ka valsts budžets ir jau no-
vilcināts pusotrus mēnešus un katra stunda, ko mēs
pieliekam klāt šiem pusotra mēnešiem, ir noziegums.
Tāpēc mēs atbalstīsim kabinetu, kurš varbūt ari nav
pēc mūsu pārliecības ideāls. Jūs zināt itin labi mūsu
pārliecību. Mūsu pārliecība ir un paliek tā, ka vis-
ideālākais kabinets ir tas, kas ir no sienas līdz sienai.
Šobrīd jausolis sperts uz šo pusi un man liekas,kun-
gi, ka nākamo reizi varbūt mums būs iespējams tā-
lāko soli spert. Un jūs ari apdomāsaties un nāksat
pretī šī tālākā soļa speršanai. Tāpēc, ka budžeta pie-
ņemšana un debatēšana, neciešne mazāko kavēšanos
un tāpēc, ka šis kabinets apsola saimniecisko aktivi-
tāti, mēs balsosim par viņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Krievam.

K. Krievs (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku
grupa): Deputātu kungi! Nedēļu atpakaļ, runājot par
budžetu, mes ka vienu motivu, kāpēc nevaram balsot
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par pāreju uz pantu lasīšanu, pievedīsim, ka bijušais
ministru kabinets, budžeta izpildītājs, nebauda mūsu
uzticību un tapec mes nevaram balsot par budžetu.
Par nožēlošanu mums- jāatzīst, ka ar tagadējā jaunā
kabineta nodibināšanos stāvoklisnav grozījies. Ir pār-
licis tas pats bijušais kabinets, varbūt mazliet atšķai-
dīts. Tomēr ņemot vēra to apstākli, ka mums bu-
džetapieņemšana ir jau vairāk kā par mēnesi noka-
vejuses un.lai atbildība par budžeta tālāku novilcinā-
šanu nekristu uz mums, mes šinī gadījumā esam
spiesti balsot par, bet turpmāk mēs sev paturēsim
brīvas rokas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veržbickim.

J. Veržbickis (poļu .savienība): Augstais ams!
Pie jaunas valdības sastādīšanas neviena no koalī-
cijas frakcijām (neviena no vadošām frakcijām) nav
griezuses pie mums, poļu deputātiem, ar priekšliku-
mu valdību pabalstīt, kas nozīmē, ka valdošās parti-
jas turas pie uzskata, ka nav vajadzīgs rēķināties ar
minoritatu balsim. To pierāda ari tas fakts, ka gan-
drīz ne pie vienas citas minoritatu frakcijas koalīcija
nav _griezuses ar priekšlikumu ņemt dalību valdības
sastādīšana.Ka šis uzskats ir pareizs, pierāda vēl tas
apstāklis, ka iepriekšējo

^
valdību bija nogāzušas tā-

das frakcijas, kuras skatās uz minoritātēm kā uz tādu
elementu, kurš valdībā nav jāpielaiž. Tā tad ir
skaidrs, ka jaunās koalīcijas frakcijām bija ieskats
sastādīt valdību bez minoritātēm. Pie tādiem ap-
stākļiem, saprotams, ņemt dalību pie uzticības votu-
ma balsošanas mums nav iespējams un mēs, poļu de-
putāti, dalību pie- uzticības votuma balsošanas ne-
ņemsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderam.

Fr. Menders (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Runājot par nupat sastādīto valdību
un par viņas nolasīto deklarāciju, sociāldemokrāti pa-
tiešām var šīs valdības deklarāciju novērtēt ar vis-
lielāko aukstasinību un bez kaut kādas uztraukšanās,
jo taču nevienam .augstā namā laikam nebūs nekāds
atsedzams noslēpums, ka Alberinga kunga prezentētā
valdība nav nekas cits, kā iepriekšējās valdības otrs
izdevums. Un ja mēs pret Ulmaņa kunga valdību iz-
turējāmies negatīvi, ne aiz kādiem personīgiem moti-
viem un nevis tāpēc, ka sociāldemokrātiem būtu par
katru cenu kāre valdīt, bet aiz _motiviemkuri, kā
mums likās, izrietēja no to vēlētāju intereserm kuras
mēs šeit aizstāvam. — tad tāpat mēs izturēsimies
pret Alberinga valdību. Jums visiem, augsti godātie
deputātu kungi, būs atmiņā, ka tad, kad nodibinājās
Ulmaņa valdība, mēs viņu īsiem vārdiem raksturo-
jām,kā Latvijas pilsonības mēģinājumu uzvelt latvju
darba tautai visu saimniecisko nastu smagumu. Ka
labākā ilustrācija šim Ulmaņa valdības raksturoju-
mam bija cīņa par muitas tarifu. Un ja mēs tagad ap-
galvojam, ka Alberinga kunga valdība nav nekas cits
kā Ulmaņa valdības otrs izdevums, tad mes gribam
teikt, ka tas ir otrs, pasliktināts mēģinājums visu
saimniecisko nastu smagumu uzvelt uz latvju_ darba
tautas pleciem,. Tas ir galvenais iemesls,kapec mes
esam spiesti izturēties pret jauno valdību ar tādu pat
opozīciju, ar kādu mēs izturējāmies_ pret līdzšinējo Ul-
maņa kunga valdību. Tie aizstāvētāji, kas no šī ka-
tedra uzņēmās diezgan nepateicīgo lomu Alberinga
kunga valdību aizstāvēt, nevarēja galu gala nevie-
nam dot to pārliecību, ka_ Alberinga kunga valdība
patiešām gribētu vest citādu, demokrātijai draudzī-
gāku politiku, nekā Ulmaņa valdība. Un ļoti nožēlo-
jamā stāvoklī, varētu teikt, uz šī katedra atradās No-
nāca kungs, kurš par katru cenu — nezinu, kapec un
kam, ?— mēģinājaiestāstīt,ka nu mums ir valdība,kura
atbalstīs nevis zemnieku savienības un labā spārna

politiku, bet mūsu priekšā ir valdība, kura atbalstīs
centra prasības un būs centra valdība.

Atvainojat, Nonāca kungs, jūs man ar savu runu
atgādinājāt to krievu mācītāju —? un lai anekdote ne-
būtu teikta par apvainojumu nevienam krievu mā-
cītājam, kas grasītos atbalstīt Alberinga kunga val-
dību, —_ to krievu mācītāju, kas gavēņa laikā gribē-
ja ieturēt gaļas maltīti un kuram vajadzēja tāpēc, lai
turētos pie visiem savas ticības kanoniskiem liku-
miem, „nopocH" pārkrustīt par „K<ipacH." Jūs da-
rāt to pašu, lai varētu apmierināt savu demokrātisko
sirdsapziņu. Jūs, Ulmaņa kunga valdību gāzdami,
apsolījāt lielu ..asinsizliešanu", bet galu galā radījāt
mazu zvirbulīti. Jums vajadzēja rādīt, ka, lūk, jūs
esat radījuši centra valdību,kura ieturēs citu pozīciju.
Jūs mums mirkšķinājāt ar acīm un teicāt,ka izturēsa-
ties labi pret mums. Bet tāpat jūsari' labajam spārnam
mirkšķinājāt ar acīm un teicāt, ka izturēsaties labi
arīdzan pret to. Galu galā nāca Klīves kungs un pa-
teica, ka šai valdībai ir divi kodoli. Un, bez šaubām,
viens kodols ir tas, kas noteiks valdības kursu. Tas
būs tas daudz spēcīgākais un organizētākais kodols,
kas patiešām zin, ko viņš grib. Jūs nezināt, ko jūs
gribat, jūs ar savu demokrātisko centru Latvijā sē-
žat starp 2 krēsliem un tā vieta, kas ir starp 2 krē-
sliem, ir uz zemes. Tas, kas sēž uz noteikta krēsla,
bez šaubām, ir zemnieku savienība. Tāpat kā Ul-
maņa kunga valdībā noteicošais elements bija zem-
nieku bloks, tā ari nākošā Alberinga kunga valdībā
noteicošais elements būs zemnieku bloks, kas balstās
un grib Latvijā izvest zināmas noteiktas Latvijas
lielzemnieku intereses. Te nāca vēl vienas grupas
priekšstāvis, kas gan formāli nepieder pie šīskoalīci-
jas un pateica, ka formeli neatbalstot valdību —? vai
tas priekš maziem bērniem teikts, nezinu — faktiski
viņu tomēr atbalstīšot. Tas bija Arveda Berga kungs.
Jūs esat no viņa atkarīgi. Jumsbez viņa un tām pa-
šām minoritātēm, par kurām jūs spļāvāt uguni un
zēveli, nav vairākuma. Ja šodien cienījamā vācu
frakcija neturētos pie tādas kastrētas pozīcijas, ne
iekšā,, ne ārā, tad ari jums nebūtu, varbūt, pat vairā-
kuma. Tā tad faktiski, neskatoties uz jūsu skaista-
jiem formulējumiem, par demokrātisku valdību ne-
var runāt un cik lielu lērumu ari jūs netaisītu, jūs esat
atgriezušies atpakaļ pie tās pašas vecās politikas, pie
tās pašas vecās kombinācijas un pie tās pašas atka-
rības no latviešu pilsonības labā spārna un no šīm
pēc jūsu termonoloģijas nedemokrātiskām minoritā-
tēm. Šo faktu, cienījamie centra kungi, jūs nevarat
apslēpt. Klīves kungs mēģināja nostādīt mūsu opo-
zīciju drusku komiskā stāvoklī, it kā sociāldemokrāti
uzstātos ar zināmu asumu pret Alberinga kunga val-
dību tikai tamdēļ, ka gaidījuši, lai pašipar katru cenu
tiktu valdībā. Kad nu centrs esot viņus apmānījis un
noslēdzis savienību ar labospārnu, tad it kā aiz skau-
dības sociāldemokrāti tagad nostājoties opozicija pret
jauno valdību. Man gan jāsaka, Klīves kungs, ka
tādi izskaidrot vienu politisku pozīciju ir ārkārtīgi ba-
nāli un vienas lielas nopietnas partijas necienīgi. So-
ciāldemokrātiskās partijas pozīcija visā visumā —
par to var būt dažādās domās, — nekad nav bijusi,
ieiet vai neieiet valdībā par katru cenu. Sociālde-
mokrātiskā partija ir uzstādījusi zināmu valdības pro-
gramu. Ja viņai būtu paredzams vairākums, tad
viņa, bez šaubām, uzņemtos visu atbildību par taga-
dējo stāvokli. Par nožēlošanu, viņa šīs Saeimas ne-
ilgā prakse ir rādījusi, ka nav iespējams sastādīt so-
ciāldemokrātiem pieņemamu valdību, ka šādai val-
dībai augstā namā nav iespējams atrast vairākumu,
kas aizstāvētu un mēģinātu izvest pēc iespējas lie-
lākā mērā visu to, kas varētu nākt par labu mūsu
darba tautas interesēm. Tāpēc ka tas bijis tā un tā-
pēc, ka mēs esam sūtīti šinī augstā namā aizstāvēt--—
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kuru katra valdību,kas lai ari nestāvētu viņas priekš-
galā, uz kādām grupām viņa ari nedibinātos. Mes
esam bijuši skaidrībā par to, ka šīs valdības neaizstā-
vēs Latvijas darba tautas intereses. _ Beidzot, es gri-
bētu pakavēties vēl pie viena jautājuma, kas

^
man

liekas, ari ir no ļoti liela svara Latvijas politika. No-
nāca kungs, runādams par tagadējās valdības plat-
formu, — patiesībā par šo platformu ir ļoti grūti ru-
nāt, jo viņā ļoti maz kas iekšā, — apgalvoja, ka ta-
gadējās valdības galvenais' mērķis ir uzturēt status
quo iekšējā politikā un būt vairāk aktīvai arēja poli-
tikā. Es gribētu atbildēt uz to, ka tas, kurš uzstāda
sev par mērķi tikai aizstāvēt status quo, tas iet atpa-
kaļ, jodzīve iet uzpriekšu.Tāpēc, ja tagadēja valdība
grib uzstādīt par savu uzdevumu status quo, tad tas
faktiski nenozīmē neko citu, kā iet atpakaļ._ Otram
kārtām, būtu ļoti interesanti zināt, iekš ka izpau-
dīsies un kā centrs un pārējās valdības grupas stādās
sev priekšā to lielāko aktivitāti ārējā politikā. Viens
taču mums ir jākonstatē, ka Ulmaņa valdīšanas laika
mums faktiski nav bijis ārējās politikas. Mēs neesam
acīm: redzams aptvēruši to ļoti svarīgo un sava ziņa
varētu teikt diezgan vārīgo stāvokli, kāda patreiz at-
rodas Rīteiropa. Mums ir bijusi tik neaktīva Latvijas
valsts oficiālā ārējā politika, ka_ pat tā maza Baltijas
valstu savienība, kuru bija domāts radīt pēc tam, kad
Latvijas pilsonībai aiz daudz un dažādiem iemesliem
neizdevās savā laikā radīt tā saukto lielo Baltijas
valstu apvienību, ka šī mazā Baltijas valstu apvie-
nība, kurā ieiet Lietuva, Latvija un Igaunija, atrodas
patlaban zem ļoti lielasjautājuma zīmes. Nav izslēgta
varbūtība, ka tanī brīdī, kad šī maza savienība atro-
das zem tik lielas jautājuma zīmes, Latvijas sabie-
drībā no jauna paceļas jautājums par atgriešanos no
jauna uz tā saukto Varšavas orientciju. Ja no šīka-
tedra nāk deputāts, kurš grib, lai viņu uzskata par
savas grupas atbildīgo priekšstāvi un runā par akti-
vitāti ārējā politikā, ko šī valdība piekops lielāku ne-
kā līdz šim, patiesi tad ir jāprasa,lai neruna tikai tuk-
šas frāzes, bet lai nāk un dod tiešus aizrādījumus un
paskaidrojumus. Ja to nevar Izdarīt ministru prezi-
dents, lai nākošais ārlietu ministrs nāk un pasaka, kā
un kur viņš iedomājies Latvijas nākamas arējas po-
litikas aktivitāti. Ari šinī ziņā mēs uzticību nevaram
dāvāt tagadējai valdībai un esam spiesti izturēties ar
vislielāko neuzticību pret šokabinetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski):
(Runas atreferējums nav iesniegts).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates pie valdības deko-
rācijas uzskatāmas par izbeigtām. Iesniegtas divas
pārejas formulas. Pirmā, parakstīta no deputātiem
Klīves, Brieža, Breikša, Nonāca un citiem, skan:

„Noklausījusēs valdības deklarāciju un debates pie tās,
Saeima pāriet uz tekošo dienas kārtību".

Otra pārejas formula, parakstīta no deputātiem
Rudevica, Bastjāņa, Cielēna un citiem, skan:

„Saeima, noklausījušās A. Alberinga nolasīto jaunās val-
dības deklarāciju, atrod to par neapmierinošu".

Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošanā nāk vis-
pirms Klīves u.c. iesniegtā nemotivētā pārejas for-
mula. Ja šo pārejas formulu pieņems, atkritīs otra
pārejas formula. Ja šo pārejas formulu noraidīs,
nāks balsošanā deputāta Rudevica un citu iesniegtā
pārejas formula. Balsošanā nāk Klīves un citu
iesniegtā pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret šo pārejas formulu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par Klīves un citu iesniegto pārejas formulu nodota
51 balss, pret to nodotas 36 balsis, aturējušos nav.

Klīves un citu iesniegtā pārejas formula pieņemta un
atkrīt Rudevica un citu iesniegtā pārejas formula.
(H. Ķaupiņš no vietas: „Ulmanis augšām cēlies!")

Līdz ar to pirmais dienas kārtības punkts Izsmelts.
Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —

redakcijas komisijas ziņo ju m i. Lūdzu
redakcijas komisiju sniegt ziņojumu.

Referents M. Lazersons: Augsti godātie depu-
tātu kungi! (Troksnis zālē).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu uz-
manīt!

Referents Lazersons (turpina): Likumā par
karavīru atvaļināšanu no kara dienesta 1926. gadā
redakcijas komisija nav atradusi pār vajadzīgiemne-
kādus pārlabojumus un tāpēc likums tika pieņemts
burtiski tādā veidā, kādā to nolasīja plenarsēdiē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas ziņojumu ? Iebildumu
nav? Tas pieņemts.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— papildinājums civil- un krimi-
nālprocesa likumos. Referents K. Pauļuks.
Vārds referentam Pauļukam.

Referents K. Pauļuks: Godājamie deputātu kun-
gi! Šis likums ir izsaukts caur nepieciešamu vaja-
dzību, kas cēlusēs caur to, ka reformējot mūsu tiesas
pie valsts nodibināšanās, netika mūsu tiešas iekārto-
tas tādā pat veidā, kā tas paredzēts agrākās Krie-
vijas tiesu iekārtas un civil- un kriminālprocesa liku-
mos, bet tika atmesta miertiesnešu sapulce, kura tur
bija paredzētakā otrā instance un tās vietā nācakā
otra instance, t. i.kā apelācijas instance, apgabaltiesa.
Bet līdz ar to civilprocesa un kriminālprocesa liku-
mos netika paredzēts, kā izšķirt piekritības strīdus,
kuri celtos starp miertiesām: un apgabaltiesu kā otru
instanci no vienas puses un pārējām tiesām no otras
puses. Pie procesa likumu kodifikaeijas tika nostrī-
poti panti, kuri paredzēja piekritības strīdus attiecībā
uz miertiesnešu sapulci un tā tad palika tukša vieta.
Nav procesa likumā noteikumu, kā izšķirt piekritības
strīdus, kas var celties kā krimināli-, tā civillietās
starp apgabaltiesām kā otru instanci, vai starp mier-
tiesām un apgabaltiesām kā otru instanci no vienas
puses un citām tiesāmno otras puses. Lai to novēr-
stu, ir domāts šis likums, kurš paredz, ka šādus pie-
kritības strīdus izšķir tiesu palāta. Šo likumu komi-
sija pieņēma vienbalsīgi un vēlas caurskatīt to stei-
dzamības kārtībā. Tāpēc es uzturu šo likumu un lū-
dzu to pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-
jas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu pret pāreju
uz pantu lasīšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu
nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Papildinājums civil- un kriminālprocesa likumos."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav.
virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt I.
nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Civilprocesa likumu (1923. izd.) I. grām. I. nodaļu pa-

pildināt ar sekoša satura 53. pantu:
53. Piekritības strīdu starp apgabaltiesām kā otrām

instancēm, vai ari starp miertiesnesi vai apgabaltiesu kā otro
instanci no vienas puses un apgabaltiesu kā pirmo instanci no
otras puses izšķir tiesu, palāta."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šī nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav.
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Kas atturas? Nav._ I. nodalījums vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt II. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Kriminālprocesa likumu (1922. g. izd.) I. grām. I. nodaļu,

papildināt ar sekoša satura 45. pantu:
45. Piekritības strīdu starp apgabaltiesām kā otrām

instancēm vai ari starp miertiesneši vai apgabaltiesu kā otro
instanci no vienas puses un apgabaltiesu kā pirmo instanci no
otras puses izšķir tiesu palāta."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk II.
nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret II.

nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. II. nodalījums vienbalsīgi pieņemts. Nobalso-
šanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu visa_visuma._ Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visa visuma vien-
balsīgi pieņemts. Redakcijas komisijas ziņojums
būs nākošā sēdē.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde bus piekt-
dien pīkst. 5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta "pīkst. 8.30 vakara.)

III. sesijas 12. sēde 1926. gadla 7. maijā.
(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Pārmaiņas prezidija sastāvā 417

2. Likumprojektu nodošana komisijām 418

3. Ministru kabineta lūgums dot Saeimas piekrišanu dažu
deputātu saukšanai pie tiesas atbildības 418

4. Redakcijas komisijas ziņojums:
G. Mīlbergs, referents 418

5. Likums par nodokli no nekustamas mantas pilsētās un
miestos (vispārējas debates un lasīšana pa pantiem):

P. Lejiņš, referents . . . 418, 437, 442, 444, 451
E'. Jaunzems, referents .... 425, 439, 444, 451
J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība 427, 446, 448
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) . . 432, 442, 447
B. Kubiinskis (Zemgales katolis) 443
E. Grantskalns (zemnieku savienība) .... 446
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 449

6. Likums par iepriekšējiem kreditiem ārkārtēju izde-
vumu segšanai 1926./27. saimniecības gadā (pieņem
steidzamības kārtībā):

A. Bļodnieks, referents 440
E. Gulbis, referents . . 441

7. Nākošā sēde . . 454

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojums un pēc tam turpināsies jau agrāk
izsludinātās dienas kārtības apspriešana. Iebildumu
pie dienas kārtības nav? Dienas kartība pieņemta.

Pārejam uz pirmo dienas kartības punktu —
prezidija z i ņo j ui m i e mi.

Ienācis raksts no ministru prezidenta Alberinga,
kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Augsti godātam Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uzņēmies ministru prezidenta pienākumus pagodinos pa-

ziņot, ka atsakos no Saeimas priekšsēdētaja biedra- amata.
Rīgā, 1926. g. 7. maijā.

Ar patiesu cienīšanu A. Alberings."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk ienācis otrs

raksts no ministru prezidenta, kuru lūdzu nolasīt.
Sekretārs P. Juraševskis:

«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uz Latvijas Republikas Satversmes 62. panta pamata, pa-

godinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētajakungs, ka
ministru kabinets šīs dienas sēdē pieņēma sekošu lēmumu:

«Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas laba pa-
stiprinātas apsardzības stāvokli, kurš izbeidzas š. g. 15. maijā,
pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i, līdz 1926. g. 15. novembrim, 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 Padomju Re-
publiku Savienības robežu un uz vakariem no pēdējas gar
Latvijas-Polijas un Latvijas-Lietuvas robežu līdz Svitenes
upei, pēdējo ieskaitot".

Ministru prezidents A. Alberings."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk prezidijam mi-
nistru kabinets piesūtījis likumprojektu par iepriek-
šējiem kreditiem ārkārtēju izdevumu segšanai
1926./27. saimniecības gada. Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu budžeta komisijai. Iebildumu
nav? Likumprojekts nodots budžeta komisijai. Tā-
lāk ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu projektu
likumā par akdizi no naftas produktiem. Prezidijs
liek priekšā nodot šos pārgrozījumus finansu un
tirdzniecības-rūpniecības komisijām. Iebildumu nav?
Tie nodoti abām komisijām.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu depu-
tāta A. Rudevica saukšanai pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priek-
šā nodot šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisi-
jai. Iebildumu nav? Lieta nodota deputātu lietu_iz-
meklēšanaskomisijai. Tālāk ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu deputāta A.Kalniņa saukšanai nie
tiesasatbildības uz sodu likumu 533. un 540. pantupa-
mata. Prezidijs liek priekšā ari šo lietū nodot de-
putātu lietu izmeklēšanas komisijai. _ Iebildumu nav?
Lieta nodota deputātu Jietu izmeklēšanas komisijai.
Vēl ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu depu-
tāta Kristapa Eliasa saukšanai pie tiesas atbildības,
kurš apvainots uz sodu likumu 533. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot ari šolietu deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Ari šī lieta .
nodota deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz otro dienas kārtības punktu — re-
dakcijas komisijas ziņojumu. Lūdzu re-
dakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Papildinājumā civil- un
kriminālprocesa likumos redakcijas komisija nekādus
labojumus neatrada par vajadzīgiem'.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Redakcijas komisijai
nekādu pārlabojumu nav. Iebildumu nav? Pieņemts.

Pārejam uz nākamo dienas kārtības punktu —
11kurnu par nodokli no nekustamas
mantas pilsētās un miestos. Referenti
P. Lejiņš un E. Jaunzems. Lūdzu referentus sniegt
ziņojumus. Vārds referentam Lejiņam.

Referents P. Lejiņš: Likumprojekts par nodokli
no nekustamas mantas pilsētās un miestos apspriests
ilgāku laiku kā Saeimas pašvaldības, tā finansu ko-
misijā, tāpat ari pilsētu kongresos un ieinteresētās
pašvaldībās. Pašvaldības gaida uz likuma ātrāku
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pieņemšanu, lai ar palielinātiem ienākumiem varētu
aizpildīt vienu otru robu budžetos.

Nekustamās mantas nodoklis tagadējos budžetos,
kā valsts, tā pašvaldības budžetos, nav nekāds lielais
nodoklis, bet tomēr pēc savas nozīmes tas ir ļoti sva-
rīgs nodoklis. Valsts budžetā viņš iztaisa apmērām
ruo 0,6% līdz 0,9% no visa budžeta.Pašvaldību budže-
tos no 2,5% līdz 5% no budžeta. Ja šis likumpro-
jekts, kurš šodien tiek likts priekšā augstam namam,
tiktu pieņemts, tad nodokļa daļa pašvaldībām par la-
bu dubultosies. Patiesībā senāk nodoklispriekš paš-
valdībām bijis vēl labvēlīgāks. Priekš pasaules kara
viņš devis pašvaldībām 25% no ienākumiem. Bet,
pateicoties mūsu nodokļu sistēmai, kā tas jauno> La-
tvijas tapšanasbrīža ir ievadīts,nodoklispašvaldībām
fiskalā ziņā dod daudz mazāk. Bet pareizi tas nav,
ka tagad svarīgākais nodoklis — nodoklis no neku-
stamas mantas dod pašvaldībām daudz mazāk nekā
izpriecas nodoklis vai dzīvokļu nodoklis. Te nu jā-
pakavējas drusku pie tiem apstākļiem, kā šis nodoklis
mūsu nodokļu sistēmā irkļuvis pašvaldībām tik maz-
svarīgs. Patiesībā viņa lielo nozīmi atzīst kā valsts
iestādes, tā ari, pašvaldības. Finansu ministrija pa-
stāvīgi aizrādījusi, ka tad, ja šinī likumā tiktu pie-
ņemti kādi grozījumi, tas nozīmētu visas valsts nodo-
kļu sistēmas sarbukšanu. Saeimas finansu komisijā
debatēs izrādījās, ka tā nu gluži nav un ka varētu ra-
sties vienīgi techniskas grūtības. Uz tiem pašiem
pamatiem, uz kādiem aprēķina nekustamas mantas
nodokli, ņem ari. ienākuma nodokli. Zināmas tech-
niskas grūtības varētu būt, bet tas nenozīmē, ka ja
mēs nodokļa ņemšanas veidu jeb samēru grozītu, ka
tad ciestu visa mūsu finansu sistēma..

Šis nodoklis ir viens no taisnīgākiem reāliem no-
dokļiem. Mūsu finanslelā autoritāte , Ringolds Kal-
nings, atzīst, ka tas nodoklis, kas krīt tieši uz sabie-
drības mantīgo šķiru, esot jāatzīst par taisnīgāko no-
dokli un bez ienākuma nodokļa tas. kā atsevišķs reāls
nodoklis, attaisnojams ari no zinātniskā viedokļa.
Fundētieienākumi no nekustamiem īpašumiem,
no tirdzniecības uzņēmumiem: apliekami stiprāki,
nekā neņurdētie ienākumi, algas. Šī nodokļa
attīstības vēsture ir ļoti bagāta. Viņš ir viens
no vecākiem nodokļiem un sastopams jau sir-
mā senatnē. Kā vienu no pirmajiem tiešiem nodo-
kļiem redzam nodokli no ēkām, nodokli no zemes,
kuri sakopojumā, kā te projektā mēs viņu redzam, iz-
veidojas par nodokli no nekustamās mantas. Viņam
ļoti daudz priekšrocību, jo viņš tiek uzlikts uz no-
teiktu redzamu datu un ienākumu pamata, uz taksē-
tas vērtības. Viņš ir ļoti viegli aprēķināms un viegli
piedzenams. īpašnieku personīgie apstākļi še netiek
ņemti svarā. Zināms, lai viņš būtu taisnīgs, viņš bie-
ži jāpārvērtē. Tagadējā īpašumu novērtēšana ir ļoti
novecojusēs un ari ļoti zema. Lai viņš būtu taisnīgs,
īpašums bieži jāpārvērtē. Viens trūkums nodoklim
ir, ka nav paredzēts eksistences minimums, viņu
maksā ikkatrs, neskatoties no ienākuma lieluma. Ari
tas jāuzskatakā viens no nodokļa trūkumiem,ka viņš
nav progresīvs. Pie mums viņam Ir fiskalā ziņā maza
nozīme, citās valstīs tas tā nav. Kā jau aizrādīju,pie
mums viņam būtu jāpiedod daudz lielāka fiskala no-
zīme. No nodokļa vēstures Prūsijā mēs redzam,
ka nodokļa nodošana pašvaldībām 1motivēta ar to, ka
šis ir tāds nodoklis, kas saistīts ar pilsētas uzplauk-
šanu, kam seko īpašumu un zemes vērtības celšanās.
Ja šis nodoklis ir pašvaldību rokās, tad viņš ir daudz
elastīgāks. Pašvaldībām tas iir zināma noteikta finam
siela bāze, uz kuras pamata viņas var dibināt savus
saimniecības plānus vairākiem gadiem uz priekšu.

Tie trūkumi, kuri ir nodoklim kā valsts nodo-
klim, atkrīt viņam kā pašvaldības nodoklim, jo te ir
jāskatās un jāmeklē pie uzlikšanas uz pašvaldību
pretpakalpojumu principu, ko valsts nevar izvest

dzīvē tik labi, kā pašvaldība,_kura pazīst katru neku-
stamu īpašumu, kā viņš ir cēlies, ka attīstījies un ka
ceļas viņa vērtība. Šiem motiviem ir jāpiekrīt ari
mūsu apstākļos, jo kad pilsēta vai kāda pilsētas daļa
pieaug, pieaug iedzīvotāju labklājība, tirdzniecība un
rūpniecība paplašinās, tad, bez šaubām, nekustama
īpašuma vērtība aug zināmā rajona vai visa pilsēta
un pilnīgi neatkarīgi, no īpašnieka gribas un līdzdar-
bības nekustamas mantas īpašnieka kabatās ieplūst
līdzekļi, īpašnieki paliek bagāti uz plašu iedzīvo-
tāju masu rēķina. Tāpēc"nevar šauri tikaipec ienā-
kuma vien rēķināt nodokli, bet jāņem vēra visi vie-
tējie apstākļi un vērtības pieaugšana, ko, bez šaubām,
valsts tik sīki un pareizi nevar novērtēt un aptvert
katrā atsevišķā gadījumā, kā to var pašvaldības.
Diemžēl, pie mums novērojama pavisam pretēja ten-
dence. Mēs mēģinām no. pašvaldību rokām pec iespē-
jas šos uzdevumus izņemt un arvien lielāku noteik-
šanu piešķirt finansu ministrijas tiešo nodokļu depar-
tamentam. Ja kāds pārlabojums pie likuma no mi-
nistrijas ir ienācis, tad tas ir bijis tādā rakstura, lai
likumu padarītu reakcionārāku, lai pašvaldību tiesī-
bas ierobežotu.

Pirms kara un kara laikā Latvijā kā Krievijas
sastāvdaļā bij spēkā 1910. gada 6. jūnija likums par
valsts nodokļiem uz nekustamiem īpašumiempilsētas
un miestos. 1919. gada 8. novembri Tautas Padome
pieņēma noteikumus par vienreizēju nodokli no pil-
sētu un miestu nekustamiem īpašumiem. Dažādu
apstākļu dēļ šo noteikumu izvešana dzīve izdarīta ti-
kai 1920. gadā, pie kam nodokļa aprēķināšana, patei-
coties noteikumos ievestiem aprobežojumiem, deva
niecīgu koprezultātu (apmēram 16.000.000 rubļu visa
Latvijā). Jāpiezīmē, ka vienreizējam nodoklim nav
nekad bijis pastāvīga nodokļa nozīmes. Tas pie-
rādījās ari pie šī nodokļa. Krievijas likums nosaka
nekustamu īpašumu nodoļa lieluma aprēķināšanu pec
īpašuma vidējā ienesīguma, turpretim 1919. gada 8.
novembra likums pēc taksetasvertības. Šiem abiem
principiem ir labās un sliktās puse_s. Pie mums
ievests ar 21. septembra rīkojumu aprēķināšana tāds
vidējais ceļš, kur ievēroti abi principi. Tagad uzliek
nodokli pēc ienesīguma vērtības izdarot novilku-
mu dažādiem izdevumiem un atlikumu kapitalizējot
ar zināmu procentu. Novilkums aprēķināts no
60^90% no brutto ienākuma. Nami un veikaH sada-
līti vairākās kategorijās. Pie sadalīšanas spēle lo-
mu tas, no kāda materiāla celtas ēkas, vai ir kanali-
zācija, vai ir kādi citi novērtēšanas blakus motivi.
Mūra ēkām nolikts zemāks novilkuma procents, koka
ēkām — lielāks. Nodoklis ir valsts nodoklis un tiek
izvests dzīvē no tiešo nodokļu departamenta. Līdz
tam nodoklis bija pie mums ari kā pašvaldību nodo-
klis.' To redzam 1921. gada sākumā noteikumos par
Pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pār-
skatiem. Pēc pastāvošiem noteikumiem, kuri izdoti
1921. g. beigās un pārgrozīti 1922. un 1923. gados,
nodoklis nav vairs pašvaldību nodoklis, pašvaldību
ienākumi_ tiek pamazināti, ar 1922. gada rīkojumu tiek
atsvabinātas no nodokļiem baznīcas, grozīta nodokļa
aprēķināšanas kārtība. Pārgrozījumu skaits rada, ka
finansu ministrija atzinusi: šo nodokli par pilnīgu.
1924. gada 20. februārī, atkal finansu ministra Rin-
golda Kalninga kunga laikā, iesniegts Saeimai jauns
likumprojekts par nodokli no nekustamas mantas pil-
sētās un miestos. Kā paskaidrojumāmēs lasām, viņš
ir vairāk piemērots dzīves prasībām; galvenais,, ka
no nodokļa tiek atsvabināta valstij un pašvaldībām
piederošā manta. Rūpniecība tiek aplikta saudzīgāki
un noteiktāki ir paredzēts, ka ministrija var zināmos
gadījumos atlaist vai pamazināt nodokli. Tur bija
ievērotas valsts fiskalās un dažas techniskas prasī-
bas, bet nebij ievērotas pašvaldību prasības, lai gan
bij notikuši vairāki kongresi un apspriedes, kur vien-
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balsīginolemts, ka nodokļa daļa pārlabu pašvaldībām
ir jāpalielina. Visu pilsētu vēlēšanās nebija likum-
projektā ievērotas. Projektu skatīja cauri I. Saeima,
bet pēdējā brīdī Saeimas vairākums to noņēma no
dienas kārtības. II. Saeimā viņš ari labu laiku stāv
dienas kārtībā un 1926. gadā viņu nevarēs vairs pie-
mērot, jo nodokļa izdalīšana ir jau notikusi. Finansu
komisija I. un II. Saeimā centās tos trūkumus, kuri
projektā bija, novērst un atrada zināmu kompromisu.
Projekts, kurš Saeimai patlaban jāpieņem1, ir zināma
kompromisa auglis, sevišķi tas jāsaka par nodokļa
daļu, kas nāk pašvaldībām par labu. Viena komisijas
daļa bija par to,ka nodoklim jābūtpilnīgi pašvaldību
nodoklim, bet vairākums bija pret to. Vairākums
aizrādīja, ka tas, kā jau es minēju, traucētu nodokļu
sistēmu un mazinātu valsts ienākumus. _ No otras
puses aizrādīja, atsaukdamies uz vairākām finansu
zinātnes autoritātēm: uz profesoriem Konrādi, Tis-
sku, Kaufmani, atsaukdamies uz ārvalstu paraugiem,
atsaukdamies uz pilsētu kongresu vienbalsīgiem lē-
mumiem., atsaucoties uz pašvaldību grūtiem apstā-
kļiem un atsaukdamies beidzot uz pašvaldības depar-
tamenta priekšstāvju teorētiskiem atzinumiem — jā-
atzīmē, ka praksē viņineko navdarījuši, laipašvaldību
stāvokli atvieglotu, — ka pašvaldībām 1 nepieciešami
piešķirt nodokļa lielāko daļu. Ne vienreiz vien pašval-
dībasdepartamenta vicedirektors Radziņa kungs ir iz-
teiciespašvaldībām par 1abu un atzinis viņu grūto stā-
vokli. Varētu:citēt vairākus rakstus. Piemēram:paš-
valdībasBalsī" Radziņš rakstot par pilsētu pašvaldību,
pastrīpo, ka visas pilsētu pašvaldības vel līdz šimnav
varējušas nostāties uz patstāvīgiem un neatkarīgiem
saimnieciskiem pamatiem un ka līdzekļu trūkums
spiež atturēties no svarīgiem dienas uzdevumiem un
pienākumiem. To viņš raksta 1924gadā un nupat š.
g. 30. aprilī «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī» vel vien-
mēr lasām to pašu, kur viņš raksta^ka līdzekļu trū-
kums pašvaldības spiedis viena otra vieta atsacīties
pat no tekošiem darbiem. «Lai gan pilsētu pašvaldī-
bu uzturēšana neizmaksā dārgi, jo tiek izdoti ne vai-
rāk par 10% no budžeta kopsumas, tomēr tagadējais
stāvoklis un tagadējie ienākumi nepietiek, lai varētu
segt_pat tekošos darbus." Ka redzat, teorētiski ari
no pašvaldības departamenta puses tiek atzīts taga-
dējais pašvaldību grūtais stāvoklis. Ari no Seimas
vairākuma puses budžeta debates, sevišķijio labas
puses, bija dzirdamas balsis un, jāsaka, it ka tāda at-
zīšanās, ka tiešāmlīdz šimari Saeima pašvaldības at-
stājusi pavisam novārtā. Grantskalna kungs_budžeta
debatēs teica,ka uz pašvaldībāmskatoties ka uz otru
Sibīriju, ka līdz šim «mums» nav bijis gribas priekš
pašvaldībām kaut ko darīt. Tāda atzīšanas vien jau
patiesībā ir solis uz labošanos. Cerēsim, ka piesī
likumprojekta, kā ari otrā gadījuma, kur dienas kar-
tībā ir projekts par lauku nekustamu īpašumu nodokli,
šī labošanās konsekventi sāksies un Saeimas vairā-
kums beidzot sāks ievērot pašvaldību intereses. Ka
attiecības pret pašvaldībām piejmums Latvija ir ne-
normālas, par to ļoti daudz runāts un prese rakstīts.
Tamdēļ ari finansu komisiias viena dala uz to aizrā-
dīja, ka šis nodoklis būtu jāatstāj pilnīgi pašvaldībām,
kā tas ir vienā otrā citā valstī. Pie mums tomēr
praksē redzamas pretējas tendences_ un mēģinājumi
samazināt vēl tos šauros līdzekļus, kādi pašvaldībām
ir. Mums taču ir jaunas. uzdemokratiskiem pama-
tiem dibinātas, pašvaldības, tāpēc mums tām jāpieiet
ar lielāku cieņu. Viņas, patiesību sakot, ir šūniņas,
kas baro visu valsti. Bet ko mes redzam? Tiklīdz
nāk priekšā kāds pašvaldības jautājums, tad tiklab no
valsts puses, kā ari no likumdevējas iestādes vairā-
kuma puses redzam vislielāko vienaldzību. Pašval-
dību vajadzības vienmēr tiek noliktas uz otra plāna.
Uz pašvaldībām noskatās it kā no augšas, ar nicinā-
šanu, kā mēdz noskatīties saimnieks uz savu kalpu

Senāk, cara laikos, gan bij tāds uzskats, kad pašval-
dības bij tikai valsts varas izpildītajās uz vietas. Ta-
gad mūsu demokrātiskā iekārta tas tā nedrīkst but.
Ja mūsu ierēdņi, kas tagad veic šo pašvaldību pār-
raudzības darbu, nav vēl aizmirsuši' veco cara laika
skolu, tad mums, likumdevējai iestādei, jāaizrāda vi-
ņiem, kā viņiem būs turpmāk izturēties _pret musu
pašvaldības iestādēm un jāpastrīpo, ka tā vairs ne-
drīkst būt, kā bijis līdz šim. Ja paskatamiesjlrusku
pāri pār robežām, tad redzam, ka attiecības pret paš-
valdībām ir ļoti dažādas. Ir mums klasisks paraugs,
demokrātiskā Anglijā, kur valstsvara ir decentrali-
zēta, kur uz pašvaldībām neskatās ta ka pje mums,
kur attiecībā uz pašvaldībām nepazīst nekādus «ad-
ministratīvus rīkojumus.» Administratīvus rīkojumus
Anglijas pašvaldības nepazīst. Visas viņu tiesības ir
noteiktas likumos. Valsts uzdevumi un pašvaldības
uzdevumi iet pilnīgi blakus, bieži savijas vieni ar ot-
riem, tā kā tur nav neviens ne zemāks, ne augstāks
par otru. Anglijā valsts budžeta kopsumā ir tikpat
liela, kā visu oašvaldībasbudžetu kopsumā. Pavisam
pretējs stāvoklis ir Francijā. Francija gan skaitās
par demokrātisku republiku, bet tur centralizācija ir
ļoti liela. Tur pilsētas galva ir valsts ierēdnis, atbil-
dīgs pat prefekta priekšā. Pašvaldību tiesības tur
novestas līdz minimumam. Anglija prefekts ir paš-
valdības ierēdnis, bet Francija prefekts ir aug _staks
par pilsētas galvu. Vidusceļu mes redzam Vācijas
pašvaldībās. Ja apskatām budžetu samērus, tad re-
dzam, ka Francijā pašvaldības budžetu kopsumā ir
25% no visa valsts budžeta kopsumasun Vācija 35%
no visa valsts budžeta kopsumas. Ja tad Vācija to-
mēr ir savā ziņā ka vidusceļa meklētajā, kur pašval-
dībām ir gan uzlikta zināma pārraudzība, bet ir dota
ari zināma patstāvība. Tur viņam tiek uzticēti ne ti-
kai dažādi uzdevumi, bet dod ari līdzekļus, ka veikt
šos uzdevumus. Un tiešām, ari jaunas valstīs, So-
mijā, tāpat Austrijā un ari Prūsija mes redzam, ka
mazākais viens no reāliem nodokļiemtiek nodots pil-
nīgi pašvaldību rokās. Vai tas būtu ienākuma nodo-
klis, vai nekustamas mantas nodoklis, bet viens no
reāliem nodokļiem ir nodots pašvaldību rokas. Pie
mums, turpretim, ir citādi apstākļi. Šinīlikumpirojeka
ir paredzēts, ka no nekustamas mantas nodokļa */*
tiek dotas pašvaldībām un Vi valstij. Ka jau es teicu,
tas ir zināms kompromisa priekšlikums, jo vienas ko-
misijas daļas priekšlikums, bija — visu nodokli atstāt
pašvaldībām, bet to noraidīja. Bez šaubām, tāda ga-
dījumā, ja līdzekli pašvaldībām tiktu pavairoti.jzbeig-
tos ari kroniskie deficīti, kādi tagad visur novērojami
un pašvaldības varētu veikt savus uzdevumus, jane
pilnos apmēros, tad vismaz pa daļai. Tad ari būtu
iespējams sastādīt kaut kādu saimniecisku plānu uz
ilgākiem laikiem, bet tagad, mūžīgi- dzīvojot tikai no
pabalstiem, dzīvojot no avansiem uz nodokļu rēķina,
cieš pašvaldības ne tikaisaimnieciska ziņa, bet cieš
ari pašvaldību autoritāte. Es gribētu tikai ar paris
skaitļiem pierādīt, kāda starpība ir starp pašvaldību
ienākumiem un izdevumiem pirms kara un tagad.
Apskatot izdevumus, mēs redzam, ka sociāla _apgade
pašvaldībām izmaksājusi pirms kara apmeram_ 3_%
no visiem izdevumiem, tagad vļņa izmaksa apmēram
13% no visiem izdevumiem. Ta tad jaupajr 10% vai-
rāk. Ja paskatāmies ienākumos, piemēram ņemam
to pašu nekustamo mantas nodokli, tad redzam, ka
pirms kara tas deva 25% no visiem ienākumiem paš-
valdībām, tagad, turpretūn, 2,5% un drusciņ vairāk.
Redzat, no šiem pāris skaitļiem ir redzams, ka stei-
dzīgi vien pašvaldību labā kas jādara, jo tagadējo
stāvokli nevar atzīt par normālu. Pašvaldības vai nu
jāatsvabina no uzdevumiem, kas uz viņām gulstas,
vai viņām jāpalielina ienākumi. Jāpastrīpo1, ka finansu
komisijā, kura parasti pie katra gadījuma ievēro
valsts finansielo stāvokli, nebija neviena tāda priekš-
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likuma attiecībā uz šo pašvaldības nodokli, ka būtu
japaturjīdzšinēiais stāvoklis. Priekšlikums gan bija
— atstāt paš _valdībām 8/4, bet tāda priekšlikuma —
atstāt līdzšinējo stāvokli, t. i. Vs, finansu komisijā ne-
bija. Pieejot pie paša likumprojekta, gribu pakavē-
ties pie dažiem svarīgiem pantiem. 2. pantā teikts,
ka no nodokļa atsvabināta valstij un pašvaldībām
piederošā nekustama manta, labdarības un izglītības
iestāžu nekustama manta, baznīcas, lūgšanas nami,
dažādi rūpniecības uzņēmumi un nekustama manta,
no kuras nodoklis ir mazāks par 2 latiem. Nākošā
nodaļā paredzēti nodokļa aprēķināšanas pamati un
nodokļu maksātāji. Tā ir pati svarīgākā. Šī nodaļa
sākas sekosi: «Atskaitot 5., 6.. 7. un 8. p. paredzētos
izņēmumus, nodokli ņem no nekustamas mantas iene-
sīguma vērtības, kuru noteic pa trīsgadīgiem laikme-
tiem, atvelkot no notecējušā trīsgadīgā nodokļa ap-
rēķināšanas laikmeta pēdējā gada brutto ienākuma
noteiktus procentus izdevumiem un kapitalizējot atli-
kumu ar 5%. Procentuālās izdevumu normas nosa-
ka finansu ministrs pa trīsgadīgiem laikmetiem, sada-
lot pilsētas un miestus pēc vajadzības rajonos. Izde-
vumu normas noteicot, par pamatu ņemama mantas
vidējā ienesība. caurmērā eksploatacijas izdevu-
mi un attiecībā uz ēkām' b ez tam materiāls,
no kāda tās celtas, kā ari pēc vajadzības var-
būtējs vietējiem apstākļiem piemerots_ caur-
mēra zaudējums no telpu pagaidu neiznešanas.»
Kā redzat, te ir paredzēti visādi atvieglojumi. Var
sadalīt pilsētu rajonos, var atvilkumus palielināt at-
tiecībā no ēku materiāla. 5. pants paredz, ja mantu
vai tās daļas lieto pats īpašnieks, ja. to izdod pa pa-
zeminātu maksu vai bezmaksas lietošanā citiem, vai
pagaidām neizmanto, tad ienesīguma vērtību aprē-
ķina pēc vidējā brutto ienākuma no līdzīgas neku-
stamas mantas pilsētā vai miestā. Tāpat pēc vidējā
brutto ienākuma no līdzīgas nekustamas mantas ap-
rēķina ienesīguma vērtību, vai gadījuma, kad īrnieks
vai nomnieks ar saviem līdzekļiem izdara telpu re-
montus vai citus nekustamas mantas izlabojumus,
vai Uzņemas citus pienākumus uz īres maksas rē-
ķina, cik tālu tie kopā ar īres maksu nepārsniedz
īres likumā noteiktās īres maksas normas. Panta
pēdējā daļa komisijā izlabota. Valdības projektā
minēto atvieglojumu namsaimniekiem nebija. Tad
7. pants nosaka, ka ja ir tāda nekustama manta,
kurai ir noteikts lauksaimniecības raksturs, tad no-
doklis aprēķināms kā nodoklis no lauku nekustamas
mantas. 9. pants ir svarīgākais pants — tas nosaka
nodokļu likmes un nodokļa daļu, kas nāk pašval-
dībām par labu. Te mēs redzam kompromisu, —
1li nāk valstij un^ pašvaldībām par labu. Tas ir
apmēram tāds pats samērs, kā pie lauku nekustamas
mantas nodokļa, no kura jau tagad 0,3% saņem
valsts, 1,2% saņem pašvaldības. Tā tad tas prin-
cips, kas šinī likumprojektā paredēts priekš pilsē-
tām, ir jau sen atzīts priekš laukiem un cerams, ka
nekādu iebildumu Saeimā pret to nebūs. Nodokļa
likme paredzēta augstāka nekā līdz šim par 1k%.
Līdz šim:bij 1% apmērā, tagad — P/2%. Te komi-
sija paaugstinājumu pieņēma aiz motiviem, ka no-
doklis patiesībā nav liels un ka viņš, kā finansu mi-
nistrijas vicedirekitors Loske kungs aizrādīja, ir ma-
zāks nekā lauku nekustamas mantas nodoklis. Viņš
to pierādīja ar plašiem! skaitļiem, ko es negribu at-
kārtot. Likme ir paaugstināta tikai' tāpēc, lai iz-
līdzinātu, lai būtu vienāda nekustamas mantas ap-
likšana kā pilsētā, tā uz laukiem. Motivējot likmes
paaugstināšanu, tika aizrādīts, ka tagadējās taksāci-
jas irJoti zemas un ka īpašumu vērtība pēdējā laikā
ļoti celuses. Bez tam tika aizrādīts, ka 1920. gada
18. marta likums nācis namsaimniekiem' par labu,
tikpat ka strīpojot visus parādus. Tika aizrādīts,

ka patiesībā tagad remontus izdara paši īrnieki.
Trešā nodaļā iet runa par paziņojumu iesniegšanu.
14. pantā ir runa, ka jaunceļamās ēkas, kuras no-
lemtas dzīvokļiem, atsvabināmas no nodokļa pirmos
3 gados, skaitot no šī paaugstinātā nodokļa aplik-
šanas laika. Valdības projektā tas nebija paredzēts.
Komisija ar balsu vairākumu to pieņēma, ievērojot
to, ka vajaga novērst dzīvokļu krīzi. 4. nodaļā iet
runa par nodokļu komisijām. 17. pantam ir 2 va-
rianti. Finansu komisija ir tanīs domās, ka tanīs
nodokļu komisijās, kuras izvēl, jābūt priekšstāvjicm
110 nodokļu maksātājiem:. Pašvaldības komisijai' ir
pretējas domas. Komisijā tika ienests priekšlikums,
ka vajadzētu uzaicināt komisijā ari namīpašnieku
organizāciju priekšstāvjus, bet pašvaldības priekš-
stāvjus ne, bet i>riekšlikums neatrada balsu vairā-
kumu. 19. pantā iet runa par galveno komisiju. Tur
ir ari ienests papildinājums pie valdības projekta.
Piezīmē teikts, ka pilsētu un miestu kongresu bi-
rojs sūta uz komisijas sēdi 2 priekšstāvjus ar balss-
tiesībām. Tādu piezīmi komisija pieņēma ar balsu
vairākumu. 25. pantā ir aizrādīts, kas izpilda no-
dokļu komisiju darbvedību. Galvenās komisijas
darbvedību izpilda tiešo nodokļu departaments un
pilsētu un miestu komisiju darbvedību izpilda no-
dokļu inspektoru kanelejas un nodokļu pārziņi un
viņu palīgi. 28. pantā iet runa par atalgojumu. Tur
ari ievests papildinājums, kurš nebija valdības pro-
jektā, ka komisijas vēlēto locekļu atalgojumus maksā
organizācijas, kuras viņus sūtījušas. 36. pantā ir
atkal 2 varianti. Patiesībā tie nav svarīgas dabas,
jo te iet runa par laiku, kad maksātājam paziņo-
jums jāizsūta. Finansu komisija ir tanīs domās, ka
paziņojums piesūtāms vismaz 5 dienas pirms
koimisijas sēdes. Pašvaldības komisija domā, ka
tur dienas paredzēt nav vajadzīgs, jokas interesējas,
tas gan piedalīsies sēdēs. 40. pants paredz, ka pār-
sūdzības iesniegšana galvena! komisijai un senātam
neattur nodokļa nomaksu. 42. pants paredz, ka ja
triju gadu laikā atklājušies jauni apstākļi, tad finansu
komisija var ierosināt nodokļa uzlikšanu par jaunu,
vai nodokļa papildināšanu. 6. nodaļa paredz no-
dokļu samaksu. 44. pants paredz, ka nodoklis jā-
samaksā ikgadus līdz 1. septembrim. 45. pants ir
2_ variantos, tur iet runa par soda procentu, kāds ir
jāmaksā, ja termiņā nodoklis netiek samaksāts.
Pašvaldības komisija I. variantā noteikusi 2% ap-
mēru, bet finansu komisija un pašvaldības komisija
IL variantu — 1 % apmēru. Finansu komisijas vai-
rākums bija tanīs domās, ka soda procents ir jāpie-
skaņo citiem nodokļiem, jo tirdzniecības-rūpuiecības
nodoklī un citos nodokļos ir paredzēts tikai viens
procents soda naudas mēnesī. 47. pants atkal ir 2
variantos, teiet runa par soda lielumu. Pašvaldības
komisija ir domājusi, ka sodu var uzlikt no 4—100
latu; finansu komisija sodu neierobežo. Sodu var
uzlikt tikai līdz 100 latiem, jo var būt tādi ļoti mazi
nodokļu objekti, kur nodoklis pats par sevi ir ļoti
mazs — betpec pašvaldības komisijas varianta iz-
nāk, ka mazāk par 4 latiem sodu nevar uzlikt. Tā-
pēc finansu komisija_ atstāja nodokļu komisijai' pie
soda uzlikšanas brīvākas rokas. 48. pants paredz,
ka jair pie iesniegšanas kādas nepareizības un ar
nolūku izvairās no nodokļa, iesniedz nepareizas, zi-
ņas, tad paredzēts sods līdz desmitkārtīgam: apmē-
ram no tas sumas, kuru valsts, vai?' pašvaldības ie-
stāde nepareizu ziņu dēļ varēja zaudēt. 51. pants
paredz, ka finansu ministrim ir tiesība samazināt
nodokli, ja lūdzējam: ir spaidīgi apstākļi, nelaimes
gadījums. Te no komisijas ienests tāds pārlabo-
jums, ka pašvaldībām pienākošos nodokļa daļu var
samazināt, vai pavisarn atlaist tikai ar pēdējās pie-
krišanu. Talak paredzēts, ka iesniegumi un paskai-
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drojiumi atsvabināti no zīmognodokļa. 54. pants ir
divos variantos. Finansu komisija liek priekša šo
pantu strīpot. Šinī pantā iet runa, ka finansu mi-
nistrim ir tiesība grozīt likumā noteiktos termiņus
paziņojumu iesniegšanai, nodokļu listu izsūtīšanai un
nodokļu samaksai. Finansu komisija ir tanīs domās,
ka tas tikai veicinātu nekārtīgu nodokļu ieplūšanu.
Šie termiņi likumā ir stingri noteikti, mēs dzīvojam
normālos apstākļos un finansu ministrim: jau tā at-
sevišķos gadījumos ir tiesības samaksu grozīt, ir tie-
sības, pamazināt un pat atlaist nodokli. Bet likumā
paredzēt tādas tiesības finansu ministrim pēc finan-
su komisijas domām nav vajadzīgs. 56. pants pa-
redz, ka nodoklis pēc šī likuma aprēķināms, sākot
ar 1926. maksāšanas gadu. Diemžēl, likuma caur-
skatīšana nokavējušās un no komisijas puses man
jāienes pārlabojums, ka nodoklis pēcšī likuma aprē-
ķināms sākot ar 1927. maksāšanas gadu. Beidzot
es gribētu tikai pastrīpot, ka jau šogad pašvaldību
budžetos ir paredzētas lielākas sumas no nekusta-
mas mantas nodokļa, gaidot, ka šis likums jau šinī
gadā stāsies spēkā. Priekšlikums, kas tika ienests
pašvaldības un finansu komisijās un, kurš izgāja uz
to, ka jautagadējo nodokli pie tagadējās likmes va-
jadzētu sadalīt tādā apmērā, ka no šī gada nodokļa
*U nāktu pašvaldībām un lU valstij par labu, abās
komisijās ar balsu vairākumu noraidīts. Tagad paš-
valdības gaida uz Saeimas autoritatīvo vārdu, vai
tiešām viņas būs beidzot ievērību pelnījušas, vai
Saeima atzīs viņas kā demokrātiskā iekārtā nepie-
ciešamas iestādes un viņu grūtos apstākļus, vai ie-
vēros tos priekšlikumus, kādi nāk no finansu komi-
sijas. Tāds pat priekšlikums nāk ari no otras komi-
sijas, par ko ziņos pašvaldības komisijas referents.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Godātie kungi! Šoli-
kumu izstrādājusi valdība. Vispirms tas iesniegts
caurskatīšanai finansu komisijai, kuras referents
jums to nupat sīkāk attēloja. Pašvaldības komisija
ari pieprasīja šo likumu savai caurskatīšanai un man
no pašvaldības komisijas viedokļa atliktos, vēl ne-
daudz ko piebilst. Pašvaldības komisijā vispirms
izvirzījās doma, ņemt šo nodokli no _ nekustamas
mantas pilsētās un miestos visā pilnībā pašvaldību
pašu izrēķināšanā, noteikšanā un aplikšana, apmē-
ram tādā pašā veidā, kā tas bij pirmskara laikos. Ar
Latvijas pagaidu valdības 1919. gada rīkojumu at-
celts pilsētu nolikuma 128. pants un tiešo nodokļu
ustava attiecīgie panti no 111.—192., kuri sava laika
noteica nodokli no nekustamiem īpašumiem par labu
pilsētām, pašvaldībām, bet daļu ari par labu valstij.
Pēc atceltās kārtības, saskaņā ar pilsētu nolikuma
128. pantu, pilsētas pašas aplika īpašumus ar šo no-
dokli'. Toreiz nodoklis bij pilnīgi pilsētu pašvaldību
pašu rīcībā. Nodoklis ieņēma ļoti redzamu posteni
agrākos pilsētu budžetos. _ Tas sastādīja caurmēra
227o—25% no visiem pilsētu budžetu ienākumiem.
Tā, piemēram, vēl 1915. gadā nekustamas mantas
nodoklis pilsētām devis caurmēra 22%, bet 1923.
gadā caurmērā vairs tikai 2,8% no visiem' ienāku-
miem', kamēr pārējie daudzie nodokļi, kurus ņem pil-
sētas kā nodokļus no tirdzniecības un rūpniecības,
dažādi citi nodokļi un nodevas, nodokļi un ienākumi
no pilsētu pašvaldību mežiem un īpašumiem, uzrada
pavisam citādu lielumu. 1915. gadā tirdzniecības un
rūpniecības nodoklis devis 11,8%, bet 1925. gada,
neskatoties uz visu pēckara sabrukumu, tas pace-
lies jau uz 13%. Dažādi sīki nodokļi un maksājumi,
ka dzīvokļu nodoklis, izpriecas nodoklis, lopu nodo-
klis, gaļas apskatīšanas nodoklis, zirgu nodoklis un
citi, pirms kara devuši pilsētām tikai 1%, turpretim

tagad, 1924. un 1925. gadā, sakāpuši jau uz 14% no
budžeta. Tāpat ari pilsētu īpašumi ir gan samēra
ienākumos kritusies, kas pa daļai izskaidrojams ar
neizdevīgiem nomas līgumiem, bet tie jau ari sa-
sniedz 8%. Atpakaļ palicis tā tad ir tikai nekusta- >
mas mantas nodoklis. Nekustamās mantas nodoklis,
kurš ir viens no galveniem nodokļiem, pilsētai ir de-
vis agrāk no visiem tiem galveniem četriem ienā-
kumu posteņiem 40—42% , bet tagad tikai 97o_ no
šiem galveniem četriem nodokļiem. Tās ir zināma
mērā sekas no tā, ka šī nodokļa aplikšana vairs nav
pašvaldību rokās, bet tā ir šematiskinodota_ valdī-
bas rokās, tiek izvesta pēc zināmas šemas visā valstī
un sīkumos nevar vairs tikt piemērota un taisnīgāki
izmantota pilsētu pašvaldības robežās. Ar finansu
ministrijas noteikšanu šis nodoklis tiek ņemts tagad
tādā veidā, ka tiek noteikti nekustamās mantas ienā-
kumi un no tiem 1atvelk zināmu procentu, kuru no-
saka finansu ministrija, izdevumiem, nekustamas
mantas eksploatacijai, uzturēšanai u. t. t. Pārpali-
kumu tad kapitalizē ar likumā noteikto procentu, un
no dabūtās sumas, tā sauktās ienesīguma vērtības,
ņem zināmu procentu kā nodokli. Latvijas valsts
pastāvēšanas laikā finansu ministrija šo atvilkšanas
procentu noteikusi sekosi: no mūra ēkas ar labie-
rīcībām, kanalizāciju u. 1.1, 60% atvelk izdevumiem,
no mūra ēkām bez šīm labierīcībām' — 80%, no
jauktām ēkām ar kanalizāciju — 65%, no jauktām
ēkām bez kanalizācijas — 85%, no koka ēkām ar
kanalizāciju — 70%, bez kanalizāciju — 90%, no
augļu dārziem u. t. t. — 35%. Agrāk samērs bija
citādāks un nebija vis tikai trīs nodalījumi, t. i. mūra,
jauktas un koka ēkas. Agrāk visas ēkas bija sadalī-
tas, pieru. Rīgā un pēc tās parauga ari citās pilsētās,
apmēram 12. kategorijās un priekš atvilkšanas pro-
centa pie koka ēkām: agrāki tas sastādīja 35—18% %.
35% atvilkums bija paredzēts no mazāk vērtīgām un
mazāk ienesīgām ēkām, bet 18% no vairāk ienesī-
gām ēkām pilsētas centros. Tāpat ari no mūra
ēkām tas bija paredzēts apmēros no 25—11%%. Re-
dzam:, ka attiecīgās pašvaldības pašas pratušas la-
bāki izmantot nodokli taisnīgāki aplikt un ienāku-
mus līdz ar to vairot, kāpēc ari ienākumi no šī no-
dokļa agrāk bijuši pavisam citādāki nekā tagad.
Apskatot šo likumu, pašvaldības komisijā ari pirmā
kārtā radās doma, radīt tādu jaununodokli, kurš no-
dotu šo aplikšanu pilnīgi pašvaldību pašu rīcībā un
noteikšanā, bet tas princips tika noraidīts un tādēļ
bija jāieiet uz kompromisu, nodokli aprēķināt sa-
skaņā ar valdības priekšlikumu un finansu un bu-
džeta komisijām. To izeju radīja galvenā kārtā tas
apstāklis, ka līdzšinējo sadalījumu, kurš sastāv iekš
tam, ka valsts kasē no nekustamas mantas nodokļa
paliek puse, bet otra puse tiek atskaitīta pašvaldī-
bām, grozīja. Tagad panāca vienošanos visās ko-
misijās, ka valdībai par iekasēšanu un priekš citiem
izdevumiem atstāj l/« no iekasējamā nodokļa, bet
pašvaldībām paredzU . Caur to zināmā mērā paš-
valdībām jau būtu līdzēts. Līdz šim nekustamas
mantas nodoklis dod pēdējos gados kopā valstij un
pašvaldībām 1pāri par 3.000.000 latu, no kuriem: tā tad
l.SOO'.OOO latu saņēmušas pašvaldības un 1.500.000
latu — valsts. Pavairojot pašvaldības ieņēmumus
par 50 %, kā tas ir paredzēts tagad, šis nodoklis vi-
sām pilsētu un miestu pašvaldībām 1par labu pacel-
tos no 1.500.000 latu uz 2.250.000 latu. Līdz ar to
jau zināms ienākumu avots pašvaldībām' uzlabotos.
Bet tā kā visa noteikšana par nodokli ir tomēr tikai
finansu komisijas rokās, tad jau te pašvaldības viņu
daudz iespaidot nevar. Ja sāk tagad salīdzināt viena
otra nodokļu inspektora rajonus, piemēram, vien-
līdzīgas pilsētas pēc sava lieluma un ari pēc dzīvo-
kļiem un namu ienesīguma, kā tas, piemēram, ir Cē-
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sīs un Valmierā, tad starpība ir liela. Valmiera dod
daudz vairāk nekustamas mantas nodokļu ienāku-
ma, nekā Cēsis, kaut gan vajadzēja būt otrādi, jo
Cēsīs, ka jus zināt, dzīvokļi ir labāki, ēkas ir lielā-
ko daļu labāki būvētas, akmeņa ēkas, kamēr Val-
mierā ir koka ēkas un mazākas, pie kam Cēsīs dzī-
vokļu krīze ir daudz augstāka un ari dzīvokļu īre
daudz augstāka, tomēr neskatoties uz to, nekusta-
mas mantas nodoklis ienes Valmierā vairāk nekā
Cēsīs. Šis apstāklis pamudina pašvaldības komisiju
nākt pie tā slēdziena, ka nekustamas mantas nodokļu
novērtēšanas komisijas nebūtu sastādāmas pēc še-
mas kā tagad t. i., ka būtu ievēlami tikai nodokļu
maksātāji, bet ka būtu jāievēl šinīs komisijāsari brī-
vi pilsētas domes ievēlēti priekšstāvji, neskatoties
uz to, vai viņi ir nodokļu maksātāji vai nē. Pie tā
ieskata pašvaldības komisija pieturējās un tādā
veidā uzstādīja attiecīgo pantu. Te vienā otrā. vietā
iebilst, ka, varbūt, pie citām komisijām ir tā, ka visi
nodokļa maksātāji piedalās, ka agrāk ari tā būtu bijis
pie valsts nodokļa pirmskara laikā. Pirmskara lai-
kā pie nekustamas mantas nodokļa valstij par labu
bija cits princips. Tad nodokļa sumu uzlika visai
guberņai, tas bija tikai jāsadala uz maksātājiem un
nevis jārada jauns nodoklis. Pie jaunu nodokļu ra-
dīšanas bija līdzzināšana pilsētas domei. Komisijas
sastāvā paredzēja vienu pilsētas valdes priekšstāvi,
kurš līdz šim nebija paredzēts, ar balsstiesībām. Ja

!

tagad šo nodokli izvestu tādā veidā, kā viņš 9. pantā
paredzēts, t. i. ņemot L/2% un sadalot 3U pilsētu un
miestu pašvaldībām, un X U valstij, tad salīdzinot viņu
ar komisijās izstrādāto un tur priekšā likto nekusta-
mās mantas nodokli no īpašumiem uz laukiem, to-
mēr redzama zināma netaisnība. Pilsētām iznāk
1,125 un valstij, 0,375, nevis 0,200, kā tas ir uz lau-
kiem. Ari tanī ziņā varbūt pašvaldībām, par labu
varētu šo nodokli grozīt. Apspriežot šo likumu, kad
vēl nebija izņemts lauku nekustamas mantas nodo-
klis, šis princips pašvaldībās komisijā nevarēja pa-
celties. Tad vēl jāaizrāda uz vienu starpību, kas ari
būtu ņemama vērā, kas nevarēja izvirzīties līdz šim,
t. i. par atalgojumu. Ir no svara, lai šinīskomisijās
pašvaldību vēlētie priekšstāvji piedalītos, bet lai tie
tiešām piedalītos, tad tie jāatalgo, jo citādi piedalī-
ties var tikai 110 darba brīvi un bagāti cilvēki un var
ievērot tikai savas intereses un uzvelt nodokli uz
tiem, kuriem nav tās iespējas ziedot laiku komisiju
sēdēm. Likums par nodokli no lauku nekustamas
mantas paredz, ka atlīdzība tiek maksāta no valsts
līdzekļiem visiem komisiju locekļiem', vai tie ir valsts
ierēdņi, vai resoru priekšstāvji, vai no pašvaldībām
vēlēti, kamēr pilsētu likumā tas izgāja cauri tādā
veidā, ka pašvaldības lai algo savus darbiniekus pa-
šas. Te būtu jāaizrāda uz to nevienlīdzību. Citādi
visos sīkumos finansu komisijas referents likuma sa-
turu atreferēja un man pie tā vairāk ko piebilst ne-
būtu. Tikai kad pāriesim: pie pantu lasīšanas pie at-
sevišķiem pantiem: man būs jāaizstāv pašvaldības ko-
misijas viedoklis, par cik tas atšķiras no finansu ko-
misijas viedokļa. Tagad es varu tikai lūgt, augsto
namu šo likumu pieņemt tādu, kā viņš ir, ievērojot
pašvaldību intereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Pie vispārējām debatēm vārdu vēlās de-
putāts Annuss. Vārds deputātamAnnusam.

A. Anmuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība): Loti godātie deputātu kungi! Likumam' par
nodokli no nekustamas mantas pilsētās un miestos
komunalpolitikā ir ļoti liela nozīme. Abi referenti
apskatīja šo jautājumu un daudzām no sacītā var
piekrist, bet ne visam. Visam nevar piekrist tāpēc,
ka referents Lejiņa kungs un tāpat Jaunzema kungs

neapskatīja jautājumu vispusīgi, neapskatīja visus
tos_ uzdevumus, kādi piekrīt pašvaldībām. Tagad,
šinī laikā, viens no galveniem pašvaldību uzdevu-
miem ir dzīvokļu krīzes novēršana. To atzīst visas
Vakareiropas valstis, to atzīst ari mūsu komunālās
politikas žurnāls «Pašvaldības Balss", uz kuru at-
saucās Lejiņa kungs. Šis žurnāls, kuru izdod pilsētu
kongresu birojs un kuru rediģē Liventāls, referentu
frakcijas biedrs, nostājās pareizi uz tā viedokļa, ka
pašvaldību uzdevums — ir dzīvokļu krīzes novēr-
šana un atzīst ka visur valsts un komunālās iestādes
uzskata to par savu tiešo pienākumu. Godājamais
Liventāla kungs, saprot, ka dzīvoklis ir viens no pir-
mās vajadzības priekšmetiem. Tāpat, kā nevar iz-
tikt bez barības un apģērba, nevar iztikt bez dzī-
vokļa. Dzīvoklī iedzīvotāji, kā bērni, tā ari pieau-
gušie, pavada lielu daļu no sava mūža, tāpēc ari
dzīvokļu jautājums nevar palikt vienaldzīgs katram
komunalpolitiķim. Liventāla kungs, konstatēdams,
ka tagad Rīgā un ari citur ir dzīvokļu trūkums, pie-
dāvā mums ekskursiju un savā rakstā, „Pašvaldības
Balss" Nr. 1. apskata, kā dažādas valstis apkaro' dzī-
vokļu krīzi. Viņš raksta, ka 1918. gadā Anglijas
valdība izmaksājusi prēmijas, lai veicinātu būvniecī-
bu. Valsts piemaksājusi klāt SU un komūnas V* ne-
segtās īres maksas. 1919. gadā, lai novērstu dzī-
vokļu krīzi, Anglijas valdība pārgājusi uz namu cel-
šanu. Bet izrādījies, ka namu celšana Anglijā, tāpat
kā pie mums, izmaksā 4 reizes dārgāki kā 1914. gadā.
Tāpēc Anglija no' 1923. gada atkal pārgājusi uz pie-
maksām un tagad piemaksā klāt dzīvokļu īrēm 6
mārciņas par dzīvokli, tiklab no valsts, kā no pašval-
dības puses, t. i., katra apmēram 7200 rubļi. Tālāk
Liventāla kungs apskata Vāciju. Ari tur izsniedz
neatmaksājamus pabalstus privātām personām, ku-
ras grib ķerties pie jaunu dzīvokļu celšanas. Šādas
piemaksas Latvijai nav pa spēkam, tās nevar prasīt
un ari neviens neprasa. Bet likums par nodokli no
nekustamās mantas var tomēr ļoti daudz darīt dzī-
vokļu krīzes novēršanas ziņā. Mums tagad nav brī-
vas konkurences dzīvokļu izīrēšanā, jo valsts ar li-
kumdošanu normē īres. īres likums neveicina jaunu
dzīvokļu celšanu. Tāpēc ari jaunus dzīvokļus nekur

. neceļ. Liventāla kungs konstatē, ka Rīgā noplēsti
98%, bet no jauna nākuši:klāt tikai 2% namu, t. i.,
noplēsti ir 1461 nams, bet uzcelti tikai 28 nami. Pā-
rējās pilsētās ari nav citādi. Ari tur jaunus namus
neceļ, vecos neremontē, un tie sagrūst, kā, tas nesen
atpakaļ notika Liepājā, no kurienes ir referents Le-
jiņa kungs. Viens nams tur nesen sagruva, bet
daudzinupat gatavojas sabrukt. Kurā pilsētā mēs ari
neietu, redzam, ka katrā ir daudz sabrukušu namu
un daudz tādu, kas vēl gatavojas sabrukt, kuriem
jumtinav kārtībā u. 1.t. Latgalē, Daugavpilī, pat ne-
patīkami iet pa ielām, jo iespaids ir tāds, ka tur būtu
gājušas pāri kara vētras un visu sagrāvušas. Nami
visu laiku nav remontēti, jumti iebrukuši, griezti ie-
gāzušies un ir veselas ielas, kur nav neviena vesela
nama. Tas draud nākotnē ar lielu dzīvokļu krīzi.
Dzīvokļu krīze mums ir jau tagad. Tā spiež iedzī-
votājus sabiezināties dzīvokļos. Tā mēs nonākam pie
tā, ka tas, ko Veckalna kungs nosauca par mūsu
dzīvo kapitālu, aiziet bojā. Bastjāņa kungs aizrādīja
uz datiem, kurus pievedis tautas labklājības ministri-
jas departamenta direktors, Sīļa kungs, par epidēmi-
jām, sevišķi par tuberkulozi, kas aprij ļoti daudz no
mūsu dzīvā kapitāla. Bet pie tuberkulozes un citām
slimībām' lielā mērā taču ir vainīga dzīvokļu krīze, jo
dzīvokļi', kuros jādzīvo, nav pietiekoši izremontēti,
un tas veicina visas šīs slimības. Kā mēs varētu dzī-
vokļu krizi novērst? Ceļu mums rāda Liventāla
kungs, kurš saka: «Jāveicina privāta celtniecība,
atlaižot vai samazinot attiecīgos nodokļus un node-
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vas." Tālāk viņš saka: „Jāgādā par pastāvošo li-
kumu grozīšanu, attiecībā uz nodokļiem un Latvijas
hipotēku bankas kreditēšanas noteikumi, kuri nav
piemēroti." Te viens no referenta kungiem aizrāda,
ka tas attiecoties uz jauniemnamiem. Bet es jau sa-
cīju, kā Liventāla kungs konstatējis pēc oficiāliem
datiem, ka Rīgā jauni nami uzceltipavisam 28, bet
nojaukti pāri par 1400. Mēs taču nevaram dzīvokļu
krizi novērst, ja ļaujam' esošiem namiem sabrukt.
Mēs nevarēsim izvest to, ko nevarēja veikt pār mums
daudz turīgākā Anglija, kura centās ar jaunu namu
celšanu izbeigt dzīvokļu krizi, bet izrādījās, ka tas ir
pilnīgi neiespējami, jo tagadējāsceltnes izmaksā četr-
reiz dārgāki. Pieejotpie apspriežamā likuma no Liven-
tāla kunga viedokļa, mums šodien, pārejot pie, pantu
lasīšanas, vajadzēs grozīt dažus pantus. Nav iespē-
jams paaugstināt nekustamas mantas nodokli, kā tas
liktspriekšā 9. pantā, par 50% . Kādi varētu būt mo-
tivi paaugstināšanai? Valsts un pašvaldības iestā-
dēm vajadzīgi līdzekļi. Tas ir taisnība, bet vai val-
stij un komunālām iestādēm nav ari jāgādā par to,
lai būtu piemēroti dzīvokļi? Jau tagadnamu īpaš-
nieki nespēj izremontēt dzīvokļus, tā kā vajadzētu,
bet kas notiks tad, ja nodokļus vēl palielinās par
50%. Tad taču remontēs vēl mazāk. ŠO nodokli
no nekustamas mantas pilsētās un miestos uzskata
par tiešo nodokli, bet faktiski, kungi, vai viņš tāds ir
pēc būtības? Vai viņu var uzskatīt nar tiešo no-
dokli? Ja mums nebūtu īres, likuma, kurš normē
īres, tad šis nodoklis tiktu pārlikts uz izīrētāju un sa-
dārdzinātu īri. Tagad to izdarīt nevares,_ bet dzī-
vokļi pasliktināsies. Ja nevarēs izremontēt jumtus,
ja vajadzēs dzīvot dzīvokļos, kuri pastāvīgi pielīst un
izgaro, tad bērniem un pieaugušiem, gribot negribot
jāsaslimst ar vienu vai otru slimību. Nesen_atpakaļ
pie muitas tarifa paaugstināšanaskreisais spārns ļoti
uzstājaspar to, lai netiktu paaugstināta muita uz pir-
mās vajadzības priekšmetiem

^
Es domāju, ka šo kon-

sekvenci kreisais spārns ievēros ari pie šī likuma.
Citas iespējamības nav, jo pierādīt, ka _ dzīvokļi būtu
mazāk vajadzīgi, kā barība un ka varētu iztikt bez
dzīvokļiem, to neviens nevarēs. Mūsu klimatiskos
apstākļos bez dzīvokļa iztikt nevaram, dzīvoklim ļr
ļoti liels iespaids- uz iedzīvotāju veselību. Pašvaldī-
bām un valstij uzlikta sociālā likumdošana. Ja uz-
liksim lielu nodokli uz nekustamu mantu, _ dzīvokļi
pasliktināsies, palielināsies izdevumi sociālā likumdo-
šanā kā valstij, tā komunālām: iestādēm. Šie izde-
vumi neapšaubāmipalielināsies un viņi bus daudz lie-
lāki, kā nodokļa ienākumi. Mēs nepareizi_ darītu, ja
nostātos uz citāda redzes_ stāvokļa, pretēji Vakar-
eiropas valstīm, un negādātu par pec iespējas vese-
līgākiem dzīvokļu apstākļiem. Par šo_ jautājumu ir
gjūti runāt man, jo te sacīs, ka es aizstāvu namsaim-
niekus, ka es aizstāvu subjektus, kuriem šis nodoklis
būs jāmaksā. Es aizstāvu ne subjektu, bet objektu,
pašu namu un to aizsargāju, jo nami ir tautas bagā-
tība. Referents Lejiņa kungs, runādams pie muitas
tarifa, savā 5 minutu motivējumā sacīja sekos»: «Spī-
ķeri ir tagad tukši, neatmaksājas viņiem remontēt
jumtus. Viņi sabrūkiet bojā. Tas ir noziegums, jo
tautas manta iet bojā." Lai referenta kungs šodien
ari namiem, kuriem ir daudz lielāka nozīme neka spī-
ķeriem, pieliek to pašu kritēriju un lai viņš saka, ka
veicinot namu nolietošanu, namu sabrukšan^ mes
izdarām noziegumu, ka nedrīkstam paaugstināt no-
dokļu likmi, bet ka viņa ir vai nu jāatstāj tāda pati,
vai jāsamazina. Vajadzētu runāt par likmes paze-
mināšanu, bet es par to nerunāšu; par paaugstinā-
šanu neviens nedrīkstētu runāt. Te mēs redzēsim,
kā kreisais spārns izturēsies tik nopietnā pirmās va-
jadzības strādnieku jautājumā, vai viņš balsos par
paaugstinātām likmēm, par sliktākiem dzīvokļiem,
vai aizstāvēs savus vēlētājus. Šie vēlētāji nav vie-

nīgi īrnieki-strādnieki, bet ari mazie namsaimnieki.
Runājot par namsaimniekiem,arvienu domā par Rī-
gas lieliem namsaimniekiem,kuru nav daudz, kuru ir
tikai daži tūkstoši un nedomā par to mazo būdiņu
īpašniekiem, par kuriem runāja Kaupiņa kungs savā
5 minutu motivācijas runā. Viņš teica: „Es esmu
bijis mazās būdiņās un redzējis, kas tur ir." Mazās
būdiņas pieder ari namsaimniekiem, bet liela starpība
ir starp namsaimnieku, kuram, pieder būdiņa, un tiem
6-stāvu namīpašniekiem, kas atrodas Rīgā. Mazais
nama īpašnieks nav pat redzējis lielu 6-stāvu namu,
un ja ir redzējis, tad varbūt uz bildes, un nezin, kāds
patiesībā tāds nams izskatās,. Tādu ir vairākums.
Rīgas nami ar-visām nomalēm un apkārtni sastāda
mazu daļu no visiemLatvijas namiem. Kādi ir nami
provinces pilsētās, mazās pilsētās? Tur ir būdiņas
un uz šīmbūdiņām, kuras tie ar neatlaidīgu darbu un
taupību ieguvuši, tagad mēs pēc jaunālikumprojekta
gribam uzvelt nesamērīgu, nepiemērotu un nepelnītu
nodokli, kuru varētu pareizāk nosaukt par sodu, ka
viņi kādreiz pūlējušies un cēluši šīs mājiņas. Pagā-
jušā rudenī man gadījās būt Talsos, kur ir pa lielā-
kai daļai mazi namiņi. Vēlā rudenī, ejot: pa ielu uz
Sasmakas pusi, redzēju traģikomisku skatu: kādai
vecai sievai izlijusi darva un viņa vāķ to kopā. Klāt
stāv īrnieks, kurpnieks, lamājas un palīdz darvu likt
kastītē. Viņš saka, ka viņam visu laiku ūdens tekot
iekšā istabā, bet viņa tik vēlu darvojot jumtuun ta-
gad trakā vecene izlējusi darvu. Namsaimniece at-
bild: «Visu laiku pelnīju kartupeļus rakdama naudu
darvas pirkšanai. Tagad man ir laiks, bet vakarā
labi neredzu un tāpēc izlēju darvu." Tas man pali-
ka atmiņā, tāpēc 'ka otrs liepājnieks viņai sacīja:
,.Tagād ir vēlēšanas, nākat uz sapulci." Tā atbildēja:
„Es zinu, ko vēlēt, es balsošu par 3. numuru, jo zem-
nieki ir par nodokļu paaugstināšanu." Man tas iein-
teresēja, un es noskaidroju, kāpēc viņa tā saka. Iz-
rādījās, ka tur ir 50—60 nanm\ kuri celti uz pareizti-
cīgo zemes un pieder atraitnēm. Tās atrodas zem
kāda Staprana kunga iespaida, kas viņas vada un
saka: „Zemnieki jums uzliek nodokļus, mēs centī-
simies, lai nodokļi tiek samazināti." Tagad frakci-
jai, kura šīs balsis ir saņēmusi, jāpierāda, ka viņa
nav par lielu nodokļu uzlikšanu, jo komisijā zemnieki
nebij par nodokļa palielināšanu, bet tie bija pilsētu
pārstāvji. Tā tad es ceru, ka 9. pants netiks pie-
ņemts ar paaugstinājumu par 50% ,_bet ka paliks ag-
rākā likme. Tanī pašā pantā ir vel cits, ko nevaru
uzskatīt par demokrātisku. Lejiņa kungs, referēdams
aizrādīja, ka pašvaldības esot demokrātiskas, mēs
esot demokrātiski un tāpēc ari aizstāvēja pēdējb da-
ļu. Tā saka: „Nodoklis par labu valstij un pašval-
dībām aprēķināms pilnos latos, noapaļojot santīmus
uz augšu." Vai kāds var sacīt, ka tas ir demokrāti-
ski. Lielie Rīgas namsaimnieki, kuri maksā 100 un
dažreiz vairāk 1000 latu, protams, šo noapaļojūmu
nejutīs, bet gan sāpīgs tas būs mazajiem namsaimnie-
kiem!, tiem, kurus redzam braukdami uz jūrmalu un
visās provinces pilsētās. Vai tas ir demokrātiski, ja
noapaļojumspar labu valstij un pašvaldībām 2 santi-
timus pārvērtīs 2 latos un mazajiem būdelniekiem,
jatiem uzlikts nodoklis 2 lati 2 santīmi, būs jāmaksā
4 lati. Šiem mazajiem'maksātājiem, kuru taču ir ne-
samērojami vairāk, kuri sastādās no visas provinces
būdiņu īpašniekiem, nāk klāt vēl 2 lati vai 1,50, tas
vēl paaugstina procentu. Vai var sacīt,ka ir taisnīgi
un demokrātiski, ka lielie, kas maksā tūkstošus, tiek
pielīdzināti noapaļojuma ziņā tiem, kas maksā nepil-
nus desmit latus. Es ceru, ka ari šo netaisnībuSaei-
ma novērsīs uri šādu noapaļojūmu neievedīs, jo tas
nenāk ne mūsu valūtai, ne valstij par labu. Valsts
nevar nostāties uz tā viedokļa, ka santīmiem: nav
nekāda vērtība un jair daži santīmi, tad tie jānoapaļo



431 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 12. sēde 1926. .gada 7. maija. 432

tūlīt veselos latos. Šinī gadījumā viņus uz reizi no-
apaļos 2 latos, vienu par labu pašvaldībai, otru par
labu valstij. Tie, kas patiesi demokrātiski domā un
domā ari par mazajiem būdelniekiem, balsos pret šo
piezīmi. Valsts nedrīkst būt netaisna; vienam šis
noapaļojums nesastādīs'pat ne Vio daļu no tūkstoša,
bet otram tas jau atsauksies kā 50, 60 un, vairāk
procenti. Tāpēc es domāju, ka tas tiks strīpots. 17.
pantam ir 2 varianti. Finansu komisija atrod, ka ko-
misijas 5 domes vēlētiem locekļiem ir jābūtšīnodokļa
maksātājiem. Es domāju, ka citādi tas ari nevarēs
būt, jo zināma pašnoteikšanās nodokļos ir vajadzīga.
Tas ari nav nekas jauns, bet sašaurinātā mērā tā ir
tiesība, kura jautagad ir tirdzniecības nodokļu mak-
sātājiem1. Tirdzniecības, nodokļa komisijā locekļi tiek
ievēlēti no domes un izbīdīti ari no organizācijām.
Es ienesu attiecīgu pārlabojumu komisija, bet tas ti-
ka noraidīts. Pašvaldības komisijas variants norai-
dāms, jo tas jāsaprot tā, ka pie nodokļa noteikšanas
un aplikšanas nav jāpielaiž šī nodokļa maksātāji. Tas
izsauks vēlēšanos un cenšanos nodokli palielināt,
varbūt pat nesamērīgi palielināt. Vai tad visi spēs
saimnieciski un valstiski domāt? Neaizmirsīsim, ka
tad mūsu pilsētas paliks bez namiem- un tā tad pilsētu
faktiski nebūs. Tālāk likumā pašvaldības komisijas
variantā ir paredzēta soda nauda 2% apmērā. Līdz
šimbij viens procents. Komisija, zinādama, ka nam-
saimnieki nespēs samaksāt paaugstināto nodokļa lik-
mi, un paliks parādā, grib uzlikt viņiem augļotāju
soda likmi. Līdz šim 12% skaitījās par normālu un
likumīgu procentu. Tagad tiem, kuri grib, bet nespēj
maksāt, grib' uzlikt soda naudu 2% mēnesī, kas sa-
stāda 24% gadā, un noapaļojot līdz pilnam latam.
Tā tad soda nauda vēl palielinājās. Varbūt lieliem
Rīgas centra namsaimniekiem šī soda nauda nebūs
tik jūtama, bet mazie namsaimnieki, katrā ziņā to
jutīs. Nevar sacīt, ka ja atstās 12%, tad nemaksās
nodokļus, jo nauda maksā dārgāk. Šo apstākli iz-
mantos tikai neliela daļa lielo namsaimnieku. Mazie
namsaimnieki maksās pat pāri spējām un neiedziļi-
nāsies tādos aprēķinos. Šis sods ķers galvenam
kārtām trūcīgos namsamniekus un tādu ir apmēramaTas notiks, ja mēs paaugstināsim nodokļa pro-
centu. Es še runāju mazo namsaimnieku vārdā, jo
viņi mani ir vēlējuši. Rīgas namsaimniekiem ari šinī
jautājumā būtu daudz ko sacīt. Varbūt ari viņi sa-
cīs, ja ne citādi:, tad nobalsojot. Ziņaspar Rīgas na-
miem ari esmu ievācis. Nodoklis jautagadējā apmē-
rā ļoti smagi gulstas uz namu īpašniekiem. Te man
ir ziņas no pirmā nodokļu inspektora iecirkņa par
namu Basteja bulvārī, kura brutto ienākums ir 14.000
latu, izdevumi 10.000 latu, bet nodoklis no netto ie-
nākuma sastāda 54%. Ja nodoklis sastāda 54% no
tīrā ienākuma, tad pastāvošo nodokli nevar nosaukt
par zemu. Tāpat man ir ziņas no nodokļu inspek-
tora, par nekustamu īpašumu Šķūņu ielā, kura brutto
ienākums, pēc nodokļu inspektora ziņām, ir 6260 lati,
izdevumi 2800 lati, bet nodoklis sastāda 39% no netto
ienākuma. Par kādu citu īpašumu Jēkaba ielā no-
doklis sastāda 42% no netto ienākuma. Tas pierāda,
ka šis nodoklis ari Rīgas namsaimniekiem nav mazs,
bet liels. Ja tagad paaugstinātu šo nodokli, tad ari
Rīgas namsaimnieki nevarētu uzturēt kārtībā savus
namus un caur to dzīvokļu krize Rīgā paasinātos.
Es ceru, ka pārejot pie pantu lasīšanas, Saeima ņems
vērā, ka dzīvokļu krize ir jānovērš, ka mēs neatmak-
sājamus pabalstus nevaram dot, tāpat ari nevaram
piemaksu izsniegt no valsts un komunālām iestādēm
un darīs to, ko viņa spēj darīt — nepaaugstinās no-
dokli uz nekustamiem īpašumiem pilsētās par 50%
un tāpatnepaaugstinās soda naudas tiem, kuri nesēpj
šo nodokli laikā samaksāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Divu komisiju referenti mums objektīvi at-
tēloja faktisko stāvokli, kādā patlaban atrodas mūsu
pašvaldības attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa
ņemšanu. Man liekās,ka patiešām tas stāvoklis paš-
valdībām pašreiz ir ļoti slikts, jo no nekustamiem
īpašumiem,, no kuriem nodoklis agrāk piederēja visā
visumā pašvaldībām, tagad pēdējās saņem tikai daļu
un līdz šim, jāsaka, niecīgu daļu. Es tādēļ ari gribu
drusku pakavēties pie tā apstākļa un norādīt uz to,
ka ari tas stāvoklis, kādu ieņēmušasabas komisijas,
kā pašvaldības, tā finansu komisija,, nebūt neuzlabo
pašvaldību stāvokli. Jāsaka, ja pašvaldībām neat-
ņem tos pienākumus, kuri ar likumiem viņām uzlikti,
tad viņu materiālais un finansielais stāvoklis ir patie-
šām grūts. Patiešām, kungi, ja mēs salīdzinām tos
pabalstus un aizdevumus, ko mūsu valsts visos pa-
stāvēšanas gados izsniegusi pašvaldībām, ar nodokli,
ko valsts saņem no nekustamiem īpašumiem pilsē-
tās un miestos, tad, gandrīz jāsaka, ka tā ienākumu
daļa ir pašvaldībāmatdota vai nu aizdevumu vai pa-
balstu veidā atpakaļ. Iznāk tā, ka ar vienu roku ņem»
ar otru roku to naudu .atdod, aizdod atpakaļ tām ie-
stādēm un tiem orgāniem,kuriem patiešām vajadzēja
nodot visu organizēšanu un visu nodokļa ieņemšanu
savāsrokās. Te, bez šaubām, tiek vesta zināma po-
litika, kura iziet uz to, ka pēc iespējas visus ienāku-
mus valstij koncentrēt vienā vietā, visus laist caur
valdības rokām un tad tos līdzekļus izdalīt pēc ieska-
tiem', nevis pēc vajadzībām, bet galvenā kārtā pēc
ieskatiem. Jo mums jau patiesi ne vien reiz vien
nācies konstatēt, ka tie paši aizdevumi pašvaldībām
aizdevumu vai pabalstu veidā, ka tie netiek dalīti
objektīvi, bet ļoti partejiski, un tiek piekopta poli-
tika, ka visus ienākumus un nodokļus valsts vara
grib saņemt savās rokās, un tad pie izdalīšanas rē-
ķinās pēc katrreizējiem apstākļiem. Tas stāvoklis
nav pareizs un, kā jau tika norādīts no referentiem,
tad ārzemēs pašvaldības izkarojušas sev cienīgāku
stāvokli un nodokļu saņemšanas ziņā pašvaldībām
ari tiek dotas lielākas tiesības, lielākas privilēģijas.
Tur valsts vara negrib iespaidot pašvaldību saimnie-
cisko dzīvi, atsakās no viena otra nodokļa ņemšanas,
un nodod tos pilnīgi pašvaldības rokās. Tāpēc, bez
šaubām, pareizāki būtu no pašvaldības viedokļa, ka
viss tas nodoklis tiktu nodots pašvaldību rokās, kā
viņa organizēšana, tā viņa saņemšanaun uzlikšana.
Pašvaldību nodokļu: komisijas pārzinās namu ienesī-
gumu daudz labāki nekā tagadējās nodokļu komisi-
jas. Tas ir neapstrīdams fakts, ka tagadējāsneku-
stamo nodokļu komisijas šo darbu nespēj tik pilnīgi
veikt un ari viņu sastāvs negarantē, ka objektivi tiek
nodokļi uzlikti namsaimniekiem1, jo tas šķiru raksturs,
kāds bija līdz šim komisijām, un nezin, kāds viņš
būs pēc jaunā likuma, tas negarantē objektīvu no-
dokļu normēšanu un pašvaldības tiek pat atrautas
no līdzdalības lielā mērā pie tānodokļa, ko viņām pa-
šām vajadzēja saņemt. Bet par to mēs runāsihi vē-
lāk. Ja nu pašvaldības komisija un finansu komisija
pēc lielām cīņām,, kur sociāldemokrātu frakcija uz-
stājās par to, ka šos nodokļus ir vajadzīgs atstāt
pašvaldībām, nodot visu viņu rokās, ja nu šīs divas
komisijas ir nostājušās uz pretējā viedokļa, ka val-
stij ir tomēr jāņem dalība pie šīnodokļa iekasēšanas,
ka šī nodokļa iekasēšana, pat tālāk ejot, ir jāizdara
caur valsts aparātu, un ka tikai tad valsts nodala un
atdod pašvaldībām zināmu daļu, tad sociāldemo-
krātu frakcija turas pie tā_ ieskata, kāja nu reiz vai-
rākums, pilsoniskais vairākums, nostājies uz tā ne-
pareizā stāvokļa un nepareizās politikas, ka pašval-
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dībām negrib dot viņām pienācīgo ienākumu avotu
priekš lielo uzdevumu veikšanas, tad mēs ari
šeit augstā namā, zinādami, ka mūsu priekšlikums
tiks izgāzts cauri, nebūt par to neuzstāsimies. To-
mēr mēs šeit deklarējam1, ka šo nodokli vajadzēja
nodot pašvaldībām un mēs ari uz priekšu stāvēsim
uz tā viedokļa. Ja mēs pašvaldības gribām nostādīt
pienācīgā un cienīgā augstumā, tad viņām šonodokli,
kas no paša šī nodokļa izcelšanās sākuma ir pašval-
dībām piederējis, tomēr būs tuvākā vai tālākā nā-
kotnē jānodod. Bet mūsu Saeimas tagadējais sa-
stāvs ir tāds, kas pret pašvaldībām izturas ar zināmu
nicināšanu. Pat tās pilsoniskās centra grui>as, kuras
strādā pašvaldībāsun kurām vajadzētu pašvaldības
aizstāvēt, tāsteSaeimā, likumdošanas iestādē, tomēr
neprot un neredz to soli, ko viņas dara,neredz, ka vi-
ņas ar šo savu rīcību zināmā mērā rok pašvaldībām
kapu. Atstāsim to viņu ziņā. Mēs ceram, ka viņu
vēlētāji, kuri nāk un uz kuriem lielā mērā atsaucas
pašvaldību darbība, ka tie vilks zināmas konsekven-
ces pie nākošām vēlēšanām. Patiešām, kungi, ja
pieiesat nopietni pie šī jautājuma iztirzāšanas, tad
jūs redzēsat, ka nekustama īpašuma nodoklis, kuram
vajadzētu ieplūst pašvaldībukasēs, dotu iespēju paš-
valdībām veikt lielākus darbus izglītības un sociālās
apgādības laukā no vienas pues, bet no otras puses
šis tiešais nodoklis dotu iespēju samazināt tiešos un
netiešos nodokļus — mazos nodokļus, kurus pašval-
dības ir spiestas uzlikt saviem iedzīvotājiem, lai va-
rētu kaut cik pienācīgā augstumā nostādīt izglītības,
labierīcības un sociālās apgādības lietas. Ja pašval-
dībām šis lielais ienākumu avots pilnīgi būtu nodots,
tad pašvaldības varētu samazināt to nodokļu nastu,
par kuru te bažījās Annusa kungs. Pašvaldības Va-
rētu, no otras puses, izvest lielākas labierīcības tiem
pašiem nomaļu būdniekiem, par kuriem Annusa
kungs runāja, ievedot kanalizāciju, ūdensvadus, ap-
gaismošanu u. t. t. Pilsētas pašvaldība nav tas pri-
vātais saimnieks, kas saņemdams naudu, to iztērē
nelietderīgi. Pašvaldība, saņemdama nodokļus no
iedzīvotājiem, šo naudu iztērē lietderīgi, uzlabojot
labierīcības, izveidojot vai nu izglītību, vai sociālo ap-
gādību daudz plašākos apmēros. Man liekas, ka An-
nusa kungs, kad viņš te runāja, neprata izšķirt pri-
vātu veikalnieku no pašvaldībām, jo, bez šaubām,
starp šiem diviem institūtiem ir ļoti liela starpība.
Ja grib objektīvi runāt pie šī nodokļa uzlikšanas, tad
patiešām mums būtu visiem jānāk pie slēdziena, ka
šis nodoklis būtu nododams pilnīgi pašvaldību rokas,
kuras daudz taisnīgāki iekasēs šo nodokli un dos
pašvaldībām iespēju samazināt pārējo nodokļu skaitu
no maziem maksātājiem. No otras puses tas dotu
iespēju pašvaldībām daudz lielākos apmēros izpildīt
tos pienākumus, kādi pašvaldībāmir pret saviem ie-
dzīvotājiem. Ja nu mēspaši vispārējā ievada pie-
ejam pie komisiju izstrādātā likumprojekta, tad, kun-
gi, man jāaizrāda, ka sociāldemokrātu frakcijas vie-
doklis pie pārrunājamā likumprojekta ir tāds, ka lai
gaumēs visā visumā balsosim paršīlikumu pieņem-
šanu, tad tomēr vienāotrā paragrāfā, vienāotrapantā
mums būs tomēr nopietni jāuzstājas par pieņemta
likumprojekta atsevišķu pantu grozīšanu un par paš-
valdību interešu un reizē ar to ari pašvaldības iedzī-
votāju interešu aizstāvēšanu. Pirmais, uz ko es te
gribu aizrādīt, ir nodokļu apmērs. Nodokļa apmērs,
kurš ari tagad likumā ir noteikts uz_ l/2%, no kura
U nāk valstij par labu 3U pašvaldībām, šis nodokļa

apmērs Annusa kungu apmierina un viņš baidās par
to, ka tik nenāk no kādas puses priekšlikums par šī
nodokļa paaugstināšanu. Man jāaizrāda uz to, ka
mēs, sociāldemokrātu frakcija, patiešām liksim: priek-
šā šo likmi palielināt no i%% līdz 1,8%, jo, kungi,
jāaizrādauz to, ka gandrīz tādspats likums ir izstrā-
dāts attiecībā uz lauku nekustama īpašuma nodokli.

Krājumā Saeima* Sien*>grafiskā
birojs Rīgā, Saeimas laukumā.

Tur pie tā likuma pat pilsoniskās frakcijas un parti-
jas pieslējās tam viedoklim, ka pašvaldības nevar tikt
galā ar saviem uzdevumiem un ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi, kas nāk pašvaldībām par labu,
vajadzīgs paaugstināt. Mēs atrodam

^
ka pašvaldību

stāvoklis ir gandrīz vienāds, kā pilsētās, ta uz lau-
kiem un, vēl vairāk, ka pilsētu pašvaldības' dara
daudz lielāku darbu savu vēlētāju labā, izglītības, lab-
ierīcību* un sociālās apgādības ziņā neka uz laukiem,
jo še iedzīvotāji ir daudz kulturelāki, dzīves pulss sit
daudz straujāki un pašvaldībai uz visu jāreaģē. Ja
uz laukiem nekustama īpašuma nodokļa apmērs ne-
varēja apmierināt un nevarēja' segt visus vajadzīgos
izdevumus, tad pilsētās, bez šaubām,_veil grūtāki segt
šos savus izdevumus. Un tāpēc mes domājam, ka
tās partijas un grupas, kuras piekrita, ka uz laukiem
nekustama īpašuma nodoklis būtu paceļams, mes do-
mājam, ka šīs partijas būs ari vienis pratis ar mums,
ka ari nekustama īpašumanodokļa pieņemšana ^pil-
sētās un miestos nevajadzētu darīt nekādu izņēmu-
ma stāvokli un ka šīs nodokļa likmes būtu abos liku-
mos nostādāmas vienādi. Te, Annusa kungs, nāca un
sacīja: „Redzēsim, vai nāks kreisais spārns ar no-
dokļu likmju paaugstināšanu". Viņš mus baidīja, ka
mēs ar to nostātos pret maziem būdniekiem, stāvē-
tu reizē ar to par viņu stāvokļa pasliktināšanu, par
lielāku nodokļu uzlikšanu maziem būdniekiem.
Man liekas, ka, Annusa kungs, runādams šos vārdus,
patiesībā tomēr nedomāja par maziem būdniekiem,
bet gan par lieliem namīpašniekiem un lieliem nam-
saimniekiem,kuriem nodoklis no nekustamas mantas
pilsētās un miestos ir vienmēr bijis kā skabarga acīs
un nokura maksāšanas viņi vienmēr ir kratījušies ja
ne nost, tad vismaz mēģinājuši šo nodokļa sumuun no-
dokļa ņemšanas likmi samazināt. Vai patiešam, pa-
ceļot šī nodokļa likmi, mēs pasliktinātu mazo no-
maļnieku stāvokli? Nē, kungi, nebūt ne, jo patiešam
tas nodoklis, ko maksā mazie nomaļnieki, mazie bu-

' dnieki pilsētu nomalēs ir samērā tomēr ļoti niecīgs.
Sākas viņš no 2 latiem: un es domāju, ka no-
malēs viņš nepārsniedz pāris desmit latu. Bet
kungi, neaizmirstat to, ka šie nomaļnieki ir
pilsētas pašvaldības līdzdalībnieki un uz šiem
nomaļniekiem zināmā mērā gulstas tas pats pilsētas
un pašvaldības budžets. Katra pašvaldības vienība
cenšastādā vai citādā mērā pievilkt pie nodokļa mak-
sāšanas visus iedzīvotājus. Es domāju, ja nekustamā
īpašumanodoklis pilsētās dotu lielākas sumas, tad pil-
sētas taisni būtu ieinteresētas pabalstīt ari šo nomaļ-
nieku labierīcības. Man liekas, ka ikkatrs nomaļu
saimnieks būtu ar mieru iemaksāt pilsētas kasē paš-
valdībām varbūt lielākas sumas, nekā šis likums uz-
liks, ja tik vien viņš zinātu, ka tuvākā nākotne vi-
ņam būs pieietamas labierīcības, satiksmes, kanali-
zācijas vai apgaismošanas veidā. Reizē ar to taču
paceltos ari viņa' nama ienesīgums un, man lie-
kas, ka neviens namsaimnieks, nekustamas mantas
īpašnieks, nebūs pret to, lai paceltu savas mantas
ienesīgumu. Tā tad, ja Jūs, Annusa kungs, runājat
un gribējāt lietu nostādīt tā, ka mūsu priekšlikums
par likmes paaugstināšanu ir pret mazo nomaļnieku
interesēm, tad tas nav pareizi. Tas taisni nāktu
j3ar labu nomaļniekiem, nāktu par labu ari lielākai
nodokļu ieplūšanai pašvaldību kasē, nāktu par labu
lielākai daļai no pašvaldību nemantīgiem iedzīvotā-
jiem. Pašvaldības varētu nostādīt daudz labāk so-
ciālo apgādi, pēc kuras tagad ilgojās ļoti daudz ne-
mantīgo, it sevišķi tagadējā pēckara laikmetā. An-
nusa kunga bažas par to, ka šis nodoklis varētu ap-
grūtināt mazos nomaļniekus, mazos būdniekus, viņu
interešu pievilkšanā aiz matiem bij tas bubulis, ar
kuru viņš gribēja mūs iebaidīt, lai, reizē ar to ne-
pasliktinātu vispār lielo namsaimnieku stāvokli.
Patiešām, kungi, ja pieejam pie jautājuma, vai
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tagadējais nodoklis un nākamais nodoklis, paaug-
stinātā likrne vai nepaaugstinātā likme, _ patiešam
tā sagrauj namsaimnieku saimniecību, ka te_ to mē-
ģināja attēlot Annusa kungs, tad par to jāšaubās.
Vispirms, kungi, nevajaga aizmirst, ka lielākai da-
ļai no namsaimniekiem viņu nami ir uzdāvināti, ka
namsaimnieki ir iedzīvojušies ar 1920:. gada 18. mar-
ta likumu 20.000.000.000 rubļu apmērā, kas viņiem
iekritakabatās it kā no gaisa. Vai, viņiem pie «.o-dokļa
maksāšanas jau jāķeras pie sava kapitāla? Vai,
maksājot šo nodokli, nepietiek no viņu namu iene-
sīguma? Man liekas, ka namsaimniekiem, neku-
stamo īpašumu īpašniekiem, gan nav bijis jāķeras
pie savu kapitālu deldēšanas, bet viņiem pilnīgi pie-
tiek no tiem ienākumiem, ko dod viņu namu dzī-
vokļi. Ja te Annusa kungs saka, ka īres likums no-
stādījis namsaimniekus grūtā stāvoklī, tad nevajaga
aizmirst, ka šis pats īres likums ir tas, kas pama-
zina namu ienesīgumu un līdz ar to ienākuma no-
dokli. To namsaimniekiem nevajaga aizmirst. Tā
tad namsaimniekiem, maksājot nodokli, nebūt
nav jāķeras pie sava kapitāla, bet viņiem
pilnīgi pietiek samaksāt nodokli no viņu namu
ienākumiem. Un te patiešām īres likums ir bijis
tas ierocis, kas šo nekustamas mantas nodokli pa-
darījis par tiešonodokli, kuru nevar vis uzlikt īrnie-
kiem, bet kuru patiešām, ir jāmaksā namsaimnie-
kiem no tiem tiešiem ienākumiem, kurus viņi saņem
no saviem īrniekiem. Lūk, pret to uzstājās ļoti kra-
si Annusa kungs un visi namsaimnieki, jo šis īres
likums patiešām šo nekustamo īpašuma nodokli pa-
dara par tiešo nodokli, kuru jāsamaksā namsaimnie-
kiem no viņu ienākumiem, no savas kabatas un
kuru nevar sadalīt, starp saviem dzīvokļu turētājiem.
Tā tad nodokļu likmes paaugstināšana, kuru mēs
domājam pie attiecīgā panta likt priekšā, ir no dzī-
ves izsaukta prasība un šīprasība būtu augstā namā
pabalstāma ne tikai no sociāldemokrātu frakcijās
vien, bet ari no tām pilsoniskām grupām, kuras se-
višķi krasi neuzstājās pret pilsētu un miestu paš-
valdību iznīcināšanu, kuri darbojās pilsētu pašval-
dībās, ņem ļoti aktīvu dalību un es domāju, ka ari
pilsoniskā centra grupas un ne tikai šīs grupas, bet
ari minoritātes, sevišķi vācu un krievu grupas, kuras
ņem ļoti aktīvu dalību pilsētu un miestu pašvaldību
darbā, kā ari viņu interesēs būs, lai pilsētu pašval-
dību budžeti tiktu nostādīti uz daudzmaz reālākiem
un noteiktākiem pamatiem, un, tāpēc mēs ceram, ka
ari šīs grupas un frakcijas mūsu ierosinājumu un
priekšlikumu pabalstīs,

Annusa kungs te cēla ļoti stiprus iebildumus
pret soda naudām. Viņš apgalvoja, ka tās esot ļoti
lielas. Priekšā stāvošā likumprojektā ir paredzēti
divi varianti attiecībā uz so<la naudām. Viens va-
riants, finansu komisijas variants paredz 1%, otrs
variants — 2%. Annusa kungs mēģināja to jautā-
jumu nostādīt tā, ka ja mēs ņemtu 1%, tad tā jau
būtu zināmā mērā laupīšana. Nepiegriezīsimies pie
jautājumano tās puses un nerunāsim par to, vai vie-
na un divas procentes soda naudas mēnesī būs lau-
pīšana vai nebūs laupīšana, bet piegriezīsimies tam,
ko saka mūsu nodokļu ņēmēji, iekasētāji, mūsu no-
dokļu komisijas, ko saka finansu ministrija par šo
jautājumu, šīs ministrijas ierēdņi. Finansu ministri-
jas darbinieku apspriedē par nodokļu iekasēšanas
veidiem Loskes kungs nācis ar ziņojumu, ka no vi-
siem nodokļiem laikā tiekot nomaksātas tikai 5%.
Tā tad tikai 1ko kārtīgā laikā nomaksā savus nodok-
ļus, bet pārejā lielā daļa nenomaksā viņiem pienā-
košos nodokļus laikā. Kamdēļ nenomaksā? Galvenais
motīvs ir tas, ka viensprocents mēnesī ir vislētākais
kreditēšanas veids un tamdēļ pagarināt uz pusgadu
vai dažiem mēnešiem nodokļa nomaksāšanu, tās ir
vispieņemamākaisnodokļu maksātājiemun tāpēc valsts

.

kasē nodokļi ienāk ar tik -lielu nokavēšanos. Finan-
su ministrijasdarbinieki ir nākuši vienbalsīgi pie at-
zinuma, ka viens procents soda naudas ir pārāk
maz, ka soda naudu vajaga paaugstināt un finansu
ministrijas darbinieku apspriedē vienbalsīgi tas pie-
ņemts. Ja nu Annusa kungs nāk un uztraucas par
to, ka tiekot liktas divas procentes soda naudas, tad
Annusa kungs tieši vai netieši uzstājās par to, ka
šie nodokļi neienāktu valsts kasē kārtīgā laikā,
lai neienāktu pašvaldību kasēs kārtīgā laikā šie no-
dokļi. Man liekas, ka tie mazie īpašnieki taisni ir
viskārtīgākie nodokļu maksātāji, jo tiem nav ne-
kādu lielu veikalu. Tie savus nodokļus samaksā
laikā, baidīdamies no soda, bet lieliem nama īpašnie-
kiem, kuriem ir dažāda cita rakstura veikali, tiem
nauda vajadzīga vienu otru reizi citām vajadzībām
un viens procents mēnesī vai 12% gadā ir lēts kre-
ditēšanas veids, kur tagad par kreditu jāmaksā vis-
maz 15% un 20% gadā vai pat vairāk. Bez šau-
bām, ka viņi nenomaksā nodokli laikā. Tāpēc ie-
stāties par 1%, tas nozīmē tieši vai netieši iestāties
par to, lai mēs ari nodokli no nekustama īpašuma at-
ļautu nomaksāt vēlākā laikā. Mums gan vajadzētu
vispāri rūpēties, lai katrs nodoklis tiktu nomaksāts
laikā un par to šoreiz rūpējas pašvaldības komisija,
lai nodoklis tiktu samaksāts laikā. Ja patiešām no-
dokļa maksātājs atrodas trūcīgos apstākļos un ne-
var nodokli samaksāt laikā, tad 46. pants paredz,
ka nodokli var sadalīt termiņos un soda naudu var
pat samazināt, ņemot tikai 1%. Tā tad pret tiem,
kuri patiešām nespētu samaksāt laikā, vai nu aiz
naudas trūkuma, vai ģimenes apstākļu dēļ vaiari tie
būtu mazturīgie būdnieki, tad patiešām šis likumpro-
jektsparedz zināmupretimnākšanu viņiem,. Tāpēc bal"
dīties no tā, ka tādus izputinās un nāks ar āmuru,
nevajadzēta Bet gan soda naudas paaugstināšana
būtu par svētību tiem lieliem namu īpašniekiem, ne-
kustamas mantas turētājiem, kuri līdz šim nodokļus
nesamaksāja laikā, tādēļ, ka tas bij lēts kreditēšanas
veids un tikai, ja šo sodu paaugstinās, tad tas pie-
spiedīs laikā nomaksāt nodokli, jo tas, varbūt, būs
lielāks, kā vispārēji pieņemtais kreditēšanās pro-
cents. Ari šī soda jautājumā, mēs, bez šaubām,, uz
viskategoriskāko aizstāvēsim kā valsts, tā pašvab
dības intereses un katrā ziņā uzstāsimies par to, ka
soda nauda būtu nosakāma 2% apmērā. Vēl ir
viens otrs papildinājums, kurš ir vairāk sīkas dabas
un ar kuriem mēs nāksim pie atsevišķiem pantiem.

Bet vēl ir viens ļoti svarīgs jautājums, uz kuru
es gribu norādīt. Tas ir nodokļu komisiju sastāvs.
Pie nodokļu komisijas sastādīšanas, bez šaubām,
līdz šim ir izpaudušās vai nu veco laiku atliekas vēl,
ka mums vajaga cenzētas domes un ka visās komi-
sijās un pašvaldības darbiniekos vēlējās redzēt cen-
zētus priekšstāvjus, jo šie cenzētie priekšstāvji, bez
šaubām, izpauda tikai savas šķiras politiku. Šis ve-
cais raugs, var teikt, zināmā mērā ir palicis līdz
šim un viņš palicis par nožēlošanu ari pie dažām po-
litiskām partijām, lai gan tikai pie pilsoniskām par-
tijām. Pie nodokļu komisiju sastādīšanas mūsu pil-
soniskās partijas vienmēr uzstājās par to, ka pie no-
dokļu noteikšanas jeb nodokļu noteicējiem jābūt
pašiem nodokļu maksātājiem. Vai patiešām šis ir
pareizais veids? Vai šis veids sakrīt ar mūsu de-
mokrātisko iekārtu? Atminēsimies tikai vienu, ka
mūsu konstitūcijā pastāv noteikums, ka nodokļu no-
teikšanas lietās mēs nevaram sarīkot tautas nobal-
sošanu. Tā tad skaidrs ir, ka demokrātiskā iekārta
prasa to, ka tie, no kuriem nodokļus ņem, nevar būt
šo nodokļu apmēru nosacītāji, bet lai to izdara ci-
tas iestādes, un orgāni. Ja nu mēs tagad pieejam
pie nodokļu komisiju sastāva,kas nosaka nekustama
īpašuma nodokli, tad mūsu pilsoniskais spārns nāk

, un pasaka, ka nodokļu komisijā jāstrādā tikai no-
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dokļu maksātajiem. Kā šīs komisijas darbojas, par
to ļoti skaisti pierāda piemērs, par kuru ziņoja refe-
rents Jaunzems, kurš norādīja, ka dažās pilsētās, la-
biem namiem uzlikti mazi nodokļi un citās pilsētās,
kur nami sliktāki, uzlikti lieli nodokļi. Starpība tikai
ta, ka viena vietā komisija daudz objektīvāka nekā
otra. Nevajaga aizmirst, kā mēs visi zinām, no prak-
ses pašvaldības komisijā, ka šīs nodokļu komisijas,
kuras sastādās tikai no nodokļu maksātāju vidus, ka
tas ļoti pavirši nosaka ņemamo nodokli. Ja mēs
gribam but objektīvi

^ Ja mēs gribam būt demokrāti-
ski, tad mums jānostājasuz cita viedokļa. Nevajaga
aizmirst to, ka katra pašvaldība atspoguļo zināmu
nogrupējumu, ka tur bus namsaimnieki, būdnieki, un
darba. tautas priekšstāvji. Pie šo komisiju izvēlē-
šanas var ieiet i namsaimnieki, i citu grupu priekš-
stāvji. Namsaimnieks, kas ieies komisijā, būs kā
zināms speciālists. Bet nevar nostāties uz tāda vie~
dokļaka šai komisijai jāsastāv tikai no nodokļu
maksātajiem, tas runā pret mūsu konstitūciju un
pret musu demokrātisko iekārtu. Es domāju,ka aug-
sta namā neradīsies grupas, kuras nostāsies pret šo
prasību, pret to variantu, ko izstrādāja pašvaldības
komisija un par kura pieņemšanu, man liekas, visiem
jābalso._ Beidzot, deputātu kungi, savu runu, man
tomēr jāsaka, ka lai gan visā visumā mēs balsosim
par šī likuma pieņemšanu, tomēr pie viena otra at-
sevišķa panta mes nāksim ar saviem priekšliku-
miem, kuri izies uz to, lai pašvaldību stāvokli pa-
darītu vieglāku, pavairotu viņu ienākumu avotus
un lai pašu nodokļa iekasēšanu, pašu nodokļa ņem-
šanas veidu padarītu demokrātiskāku un piemērotu
to vairāk mūsu demokrātiskiem apstākļiem nekā
līdz šim. Tāpēc pie atsevišķiem pantiem mēs nāk-
sim ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vair-
rak nevēlas? Lūdzu referentu atsauksmi. Vārds
finansu komisijas referentam Lejiņarn.

Referents P. Lejiņš: Es tikai ar dažiem vārdiem
gribu pakavēties pie deputāta Annusa iebildumiem
pie likuma. Valstij un pašvaldībām ienākumi ir va-
jadzīgi, nodokļi ir jāņem, un bez šaubām, nevar no-
stāties tā, ka viena šķira, vai tie būtu namsaimnieki
vai cita šķira, ka tie atteiktos no nodokļu maksāša-
nas. Debates, frakcija, kura parasti dižojas ar pa-
tenti uz valstiskumu, bija pret nodokli un no otta
spārna tika aizstāvēts uzskats, ka nodokļi ir jāmaksā
un pretējā gadījumā nevar ne valsts, ne pašvaldības
saimniekot. Annusa kungs pakavējās pie kāda Li-
ventāla kunga raksta, citēja viņu un runāja par dzī-
vokļu krizi un tautas veselību. Lai novērstu šos
trūkumus, vajagot to nodokli atcelt vai samazināt.
Man liekas, ka tie motivi būs pilnīgi nepareizi.
Pirmkārt, Liventāla kunga raksts neattiecas uz ne-
kustamas mantas nodokli, bet tur iet runa par dzī-
vokļu nodokli un tiek izteikts sociāldemokrātu frak-
cijas viedoklis, ka šis nodoklis jāizveido, lai daļa no
tā tiktu izlietota jaunu dzīvokļu celšanai, dzīvokļu
krizes novēršanai. Tas nav nekādā sakarā ar šo-
dien apspriežamo nekustamās mantas nodokli. Bez
šaubām likums ir_ ņēmis vērā ari to dzīvokļu krizi,
kāda patlaban sajūtama. Finansu komisija savā vai-
rākumā bija tanīs domās, ka katrā ziņā ir kaut kas
jādaradzīvokļu krizes novēršanas labā. Bet finansu
komisija nekad nebija tādās domās, ka ar šī nodokļa
palīdzību resp. viņa atcelšanu vai samazināšanu va-
rētu tiešām dzīvokļu krizi novērst. Es nedomāju,
ka ari Annusa kungs ir tādās domās. Ja mēs ari
nekustamas mantas nodokli atstātu tādu, kā tagad,
vai pat pamazinātu, tad tomēr dzīvokļu krize caur to
nemaz netiktu novērsta. Pirmkārt, 4. pants jau pa-
redz finansu ministrim tiesības noteikt novilkumus,
kādi no ienākumiem jāizdara katrā gadījumā. Tas
jau dod finansu ministrim ļoti brīvas rokas zināmos
rajonos nodokli pec iespējas darīt nesajūtamāku. Bez

tam viņam ir tiesības zināmos gadījumos nodokli pa-
visam atlaist. Taisni uz Purgaļa kunga priekšli-
kuma tika ienests pie 5. panta pārlabojums: „Ja man-
tu vai tās daļas lieto pats īpašnieks, ja to izdod par
pazeminātu maksu vai bezmaksas lietošanā citiem,
vai pagaidām neizmanto', tad ienesīguma vārtību
aprēķina pēc vidējā brutto ienākuma no līdzīgas ne-
kustamas mantas pilsētā vai miestos. Tāpat pēc vi-
dējā brutto ienākuma no līdzīgas nekustamas, man-
tas aprēķina ienesīguma vērtību tanīs gadījumos,kad
īrnieks vai nomnieks ar saviem līdzekļiem izdara
telpu remontus vai citus nekustamās mantas uzla-
bojumus, vai uzņemas citus pienākumus uz īres mak-
sas rēķina, ciktālu tie kopā ar īres maksu nepār-
sniedz īres likumā noteiktās īres normas." Pē-
dējais papildinājums ievests uz Purgaļa kunga
priekšlikumu un laikam taču, lai apmierinātu
namsaimnieku intereses. Tāpat ari vēl attie-
cīgi citi panti nosaka, ka uz jaunbūvejamām
ekam šis likums nemaz neattiecas. Tā tad redzat,
cik nodokļu likums dzīvokļu krizes novēršanai varētu
danttas ir darīts. Nekad finansu komisija nevarēja
but tādās_domās, ka ar likmespazemināšanumēs va-
rētu novērst dzīvokļu krizi. Annusa kungs atsaucās
uz Vakareiropu. Jāsaka, ka Vakareiropā un agrāk
ari tepat pie mums šis nodoklis bij daudz lielāks un
sastādīja 25% no pašvaldību ienākumiem. Cik man
pieejami datinoCechoslovaķijas, tad valsts savas pie-
maksas dod pēc vajadzības, pēc zināmiem nolūkiem.
Dažos gadījumos valsts nodokļa pašvaldībām par
labu daļa līdzinājās 300% un pat vēl vairāk. Ja pa-
skatāmies mūsu pašvaldību budžetos un ari valsts
budžetā, tad redzam, cik mazs ir šisnodoklis fiskalā
ziņā. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis, ienāku-
ma nodoklis, dažos gadījumos pat izpriecu nodoklis
un dzīvokļu nodoklis dod daudz Mēļākas sumas nekā
nekustama īpašumanodoklis tagadējos apstākļos. Tā-
pēc par nodokļa lielumu tiešām nebūtu ko gausties.
Gribu tikai aizrādīt, ka ja Annusa,kungs, varbūt, pār-
met vienam otram kāpēc viņš balsojis tā un ne ci-
tādi, tad ari Annusa kungs pats var sev prasīt, kā-
pēcviņš balsojis par muitas nodokļa paaugstināšanu,
kapec viņšbalsoja par mazo ierēdņu algu nepaaugsti-
nāšanu un kā tas atsaucas uz tautas veselību, iespē-
jamību tiktpie labākiem dzvokļiem u. 1.1. Tā bij tāda
maza politiska aģitācija, tāda maza runāšana ārā pa
logu, un man kā komisijas referentam uz to nebūtu
jāatbild. Piemērs, ko pieveda Annusa kungs pašās
beigās, ka kaut kur Šķūņu ielā nodoklis no kāda na-
ma iztaisot 54% no ienākumiem, skaidri pierāda, ko
īsti Annusa kungs ir gribējis aizstāvēt ar savu runu.
Par dzīvokļu krizi Šķūņu ielā gan nenākas runāt. Tur
ir tirgotavas no nama augšas līdz apakšai. Ja tur
tiešam nodoklis sastāda lielāku procentu, tad ar to
tomēr nekas nav pateikts. Ja Annusa kungs būtu
pievedis piemēru par to,_ kādu procentu iztaisa no-
doklis no kāda nama pilsētas nomalē, tad redzētu, ka
tas procents nemaz nebūtu tik liels. Ja finansu ko-
misija tomēr bij vairākums par likmes paaugstinā-
šanu, tad aiz tā iemesla, ka uz laukiem nodoklis no
nekustamiem īpašumiem nav mazāks, kā to ari at-
zina finansu ministrijas priekšstāvis komisijā Loske,
kurš aizrādīja, ka sevišķi 1920. gada 18. marta li-
kums namsaimniekiem devis ļoti lielas priekšrocī-
bas. Vispārīgi dzīvokļu remontēšanu izdara tagad
nevis namsaimnieki, bet īrnieki. Ari taksācija ir pil-
nīgi nepiemērota vērtībai, un ir ļoti zema. Tas būtu
bijis viss, kas manbūtu sakāms pie tiemiebildumiem,
kuri tika izteikti pretšo likumu. Es ceru, ka Saeima
šo likumu pieņems tā, kā to komisija liek priekšā.
Es jau aizrādīju uz to, ka šis likums ir kompromisa
auglis un komisija tas tika pieņemts ar lielu balsu
vairākumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības,
komisijas referentam Jaunzemam.

14*



439 Latvijas Republikas II. Saeimas III. s e s i ja s 12. sēde 1926. gada 7. maija. 440

Referents E. Jaunzems: Godātie kungi! Annusa
kungs savā runā starp citu aizrādīja ari uz pastāvošo
īres likumu, kā ari attiecībā uz dzīvokļu būvi. At-
saucoties uzkādu rakstu, Annusa kungs ieminējās ari
par ārzemēm. Man jāsaka, ka Annusa kungs varēja
tālāk paskatīties ari citos rakstos. Viņš varēja ap-
skatīt to, kas ir mūsu literatūrā minēts, piemēram
par Vines pilsētu. Vīnes pilsēta neilgā laikā ir ra-
dījusi 30—40.000 jaunus dzīvokļus, lai novērstu dzī-
vokļu krizi, apliekot i īpašniekus, i īrniekus ar zinā-
mu nodokli, ieskaitot šo nodokli būvfondā, atskaitot
ari daļu no citiem nodokļiem šai vajadzībai. Te ir
tas pareizais veids, kā radīt jaunus dzīvokļus. Kā
otru piemēru gribu pievest Vācijā pilsētu Halli. Tur
ari ir liels dzīvokļu trūkums un tur ķērušies pie dzī-
vokļu krizes novēršanas ari ar citiem līdzekļiem, ne-
vis atsvabinot nekustamu īpašumuīpašniekus no no-
dokļiem, bet gangādājot priekšbūvēm lētus kreditus.
Hallē lētais kredits tiek sagādāts tādā veidā, kaUo
būvkapitala gādā būvētājs, par '/io kapitāla būvētājs
maksā tikai 4%, bet pārējo procentu daļu maksā pil-
sēta un būvētājs kopēji. INevajāga aizmirst to, kā at-
stājot pie malas īres likumu, kas gan zināmā mērā
saistīts ar šo jautājumu —, tomēr jāaizrāda uz to, ka
dzīvokļu īres celšanās pamazam iet uz priekšu. Par
to ir sekosi dati no vienas pilsētas, kur dzīvokļu īres
jautājums ir ļoti ass. Par Cēsīm dati ir sekosi. No
1923. gada līdz 1924. gada decembrim pēc statisti-
skiem datiem, kuri ievākti decembra mēnesī un kuri
vajadzīgi dzīvokļu nodokļa uzlikšanai, izrādās,ka ga-
da laikā īres naudas pacēlušāspie 2100 dzīvokļiem no
4.500.000 par 100%. Gadu vēlāk tā suma paaugsti-
najuses atkal par 35%. Mēs redzam, ka ienesīguma
vērtība namiem nav samazinājušās. Annusa kungs
izteicās,ka, ja pamazinātu šo nekustamas mantas no-
dokli pilsētās un miestos, tad būtu daudz līdzēts dzī-
vokļu krizes novēršanai. Kā dati mums rāda, ko
devušas valdības iestādes, visas nekustāmas mantas
nodoklis kopā iztaisa 3.000.000 latu, no kuriem uz
pilsētām un miestiem nāk 1.500.000 latu, un jane-
maksātu to nodokli namsaimnieki, celtos ļoti lielas
šaubas, vai brīvie kapitāli aizietu dzīvokļu būvēm.
Liekas gan, ka nē, viņi aizietu citur, pie mūsu ap-
stākļiem tie neaizietu uz namu būvēm, jo tur nevar
būt spekulatīva rakstura procents, bet kapitāls tur
jāiegulda uz ilgākiem' gadiem,. Tālāk Annusa kungs
uzbudinājās par to, ka te ienesot attiecīgā pantā no-
apaļojūmu uz augšu, esot izdarīta netaisnība. Tādu
noapaļošanas veidu komisijā ienesa valdības priekš-
stāvis, lai novērstu lieku rēķināšanu, bet lai visu rē-
ķinātu apaļos latos. Caurmērā 50 santimu jāuzliek
virsū un janu to rēķina kopā uz ienākumiem pašval-
dībai un valstij, tas var būt viens lats. Viens lats uz
apliekamo objektu nevar būt nekāda lielanodokļa pa-
augstināšana. Bet vai tas ir tik svarīgs, tas ir cits
jautājums, jovisa ienesīguma aprēķināšana nevar tikt
nosvērta kā zilumzāles. Atkarājas, kā viss objekts
būs novērtēts un atkarājas no tā, kā viss ienākums
būs novērtēts, tad atvelkot piem. 80% nost, pārējā
daļa kapitalizējama uz 5% un no dabūtās sumas jā-
aprēķina 1^2% nodokļa.

Par nodokļu komisijām ari iebildas. Pašvaldības
komisija tur ir jauizteikusēs un tās variants ir izgājis
cauri, ka nebūtu komisijas sastāvs nosakāms tikai no
namsaimniekiem, bet būtu ievēlami no domes sastā-
va locekļi, kas ieietu nodokļu komisijās. Man lie-
kas, ka šāds komisijas sastāvs nevarētu lietu grozīt,
jo galvenā nosacīšana par nodokli ir tomēr finansu
ministrijas rokās. Tā nosaka atvelkamo procentu,un
šie atvelkamie procenti izšķir visu, cik liels nodoklis
būs un cik nebūs. Šis komisijas sastāvs, varbūt,
agrāk pirms kara ir bijis mazāk inteliģents. Ir bijis,
varbūt, tāds, ka namsaimnieki iekšā nav bijuši, jo

agrāk iegāja ari priekšstāvji no pilsētas domes, kura
nesastāvēja tikai no namsaimniekiem, bet kurā iegāja
ari literāti un pirmās un otrās ģildes tirgotāji. Tā tad
sastāvs ir bijis agrāk tāds un neviens par to- nav žē-
lojies un ari tagad nevarētu būt citādi. Tad vispāri
jāaizrāda uz to, ka pēc finansu ministrijas datiem ta-
gadējais un ari nākamais nekustamas mantas no-
doklis pilsētās un miestos sastāda apmēram 1/0 no
tā, kas maksāts pirms_kara, kamēr pārējie nodokļi
iet uz augšu. Lielā mērā tirdzniecības un rūpniecī-
bas nodokļi pārsniedz pirmskara lielumu. Tāpat ir
ari ar citiem. Šisviens ir palicis atpakaļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta.

Ar kārtības ruļļa 46. pantā paredzēto skaitu pa-
rakstu iesniegts priekšlikums, parakstīts no Bļodnie-
ka un citiem:

„Likums par iepriekšējiem kreditiem ārkārtēju izdevumu
segšanai 1926./27. saimniecības gadā uzņemt šīs dienas ple-
nārsēdes dienas kārtībā un apspriest tūlīt pēc vispārējām de-
batēm likumam par nodokli no nekustamas mantas pilsētās un
miestos."

Es lieku uz balsošanu šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret minēto' priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts. Pārejam uz šī likuma caurskatī-
šanu. Referents A. Bļodnieks. Vārds referentam
Bļodniekam.

ReferentsA. Bļodnieks: Godātiedeputātu kungi!
Valsts budžeta likumā paredzēts, ka budžetu jāpie-
ņem līdz 1. aprīlim, saimniecības gada sākumam. Mēs
zinām, ka valsts budžeta apstiprināšana ļoti nokavē-
jušās un pastāvot valsts budžeta 34. panta noteiku-
mam, ka ārkārtējiem izdevumiem paredzētās sumas
aizliegts izlietot iepriekš budžeta apstiprināšanas, ro-
das ar šī panta noteikumu ļoti lielas grūtības, se-
višķi saimnieciskiem resoriem. Te nu valdība ie-
sniegusi un budžeta komisija steidzamības kārtībā
paspējusi caurskatīt un liek priekšā augstā nama pie-
ņemšanai likumu par iepriekšējiem kreditiem ārkār-
tējo izdevumu segšanai 1926./27.saimniecības gadam.
Finansu ministrs ar ministru kabineta atļauju un
valsts kontroles piekrišanu var atļaut kreditu tekošā
saimniecības_ gadā pirms valsts budžeta apstiprinā-
šanasSaeimā_ārkārtējiem izdevumiem 25.000.000 latu
apmēra. Izrādās, ka neviens saimnieciskais resors,
kurš bija paredzējis dažādus darbus, nevar šos dar-
bus nedz uzsākt, nedz turpināt, jo trūkst līdzekļu. Ar
budžeta novilcināšanu var paiet būves sezona, un
tādā kārtā var nonākt pie lieliem sarežģījumiem un
ari paši būves darbi tiks pavisam nokavēti un iz-
maksas pārak dārgi. Lai šīs grūtības novērstu un,
paredzot to, ka oficiālā budžeta pieņemšana vēl var
novnciuaties kādu mēnesi, ja ne vairāk un budžets
vares_stāties spēkā, varbūt, tikai sākot ar 15. jūniju,
kas būtu agrākais termiņš, tad budžeta komisija liek
priekša šo likumprojektu, kādu es viņu šeitattēloju,
pieņemt. Skaitļi, kuri pierādītu, un tuvāk atzīmētu
šī likuma nepieciešamību, īsumā saņemot, svarīgāko
un steidzamāko darbu izvešanai būtu sekosi. Dzelz-
ceļu virsvalde prasa kā minimālo sumu, kura būtu iz-
maksājama tuvākos termiņos, ap 2.500.000 latu. Šī
suma ir nepieciešama, lai varētu izvest staciju bū-
ves darbus, piem. Vecgulbenē, Aizkrauklē, Jumpra-
vā, kur darbi jau uzsākti un ir nepieciešami viņus
turpināt. Tāpat Glūdas ceļa izbūve var apstāties, jo
aptrūks kreditu. Šoseju valdei ir nepieciešami nau-
das līdzekļi akmeņu iepirkšanai, sagatavošanai un
tāpat priekš samaksas zemniekiem par pievestiem
akmeņiem un citiem materiāliem. Izglītības resoram
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paredzēti ap 360.000 latu, kuri nepieciešami iesākto
skolu būvju nobeigšanai Ludzā, Rēzeknē, Zilupē un
citās vietās. Tāpat jūrniecības un mežu departamen-
tiem vajadzīgi līdzekļi mežu taksācijas izvešanai, kur
darbi ir izvedami tikai vasarā. Un vispāri, ja bu-
džetu pieņem vēlāk, ap jūlijā mēneša sākumu, tad
darbi ir jau tik stipri nokavēti, ka gandrīz vairs ne-
atmaksājas viņus uzsākt. Zemju departaments prasa
lielāku sumu Sedas un Aiviekstes upju regulēšanai.
Šie darbi ari izdarāmi vasarā, un viņi zināmā mērā
jau ir nokavējušies. Visu šo tikai īsumā uzskaitīto
ievērojot, ir nepieciešama šī likuma ārkārtīga stei-
dzamība, un es komisijas vārdā lieku priekšā viņu
neatliekami pieņemt, un proti, steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis-
pirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens nevēlas: 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 virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par iepriekšējiem kreditiem ārkārtēju izdevumu

segšanai 1926./27. saimniecības gadā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk nu-

pat nolasītais virsraksts. Kas būtu pret virsraksta
pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt likuma
tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Finansu ministrs ar ministru kabineta atļauju un valsts

kontroles piekrišanu var atvēlēt kreditu rīkotājiem tekošā
saimniecības gadā, pirms valsts budžeta apstiprināšanas Sa-
eimā, iepriekšējus kreditus ārkārtējiem izdevumiem 25 mil-
jonu latu apmērā.

Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk nupat nolasītais teksts. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu pret likuma teksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma
teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums visā visumā vienbalsīgi pie-
ņemts. Vai redakcijas komisija vēlas ziņot? Vārds
redakcijas komisijas referentam Gulbim.

Referents E. Gulbis: Likumā par iepriekšējiem
kreditiem ārkārtējo izdevumu segšanai _ 1926./27.
saimniecības gadā redakcijas komisija; nekādus pār-
labojumus nav izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Redakcijas komisija
nekādus pārlabojumus nav izdarījusi. Likums skai-
tās par galīgi pieņemtu.

Mēs atgriežamies pie likuma par no-
dokli no nekustamas mantas pilsētās
un miestos apspriešanas pa pantiem. Ludzu no-
lasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par nodokli no nekustamas mantas pilsētās un

miestos."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
virsraksts. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas no bal-
sošanas? Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 1. nodaļas virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
.Vispārējie noteikumi."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. nodaļas virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Pirmās nodaļas virs-

raksts vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs P. Juraševskis:
„Visu nekustamu mantu pilsētu un miestu administra-

tīvās robežās, ar 2. pantā minētiem izņēmumiem, apliek ar
nodokli valstij un vietējām pašvaldībām par labu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. panta vārdu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 1. pants. Lūdzu
pacelties tos. kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„No nodokļa atsvabināta:

1) valstij un pašvaldībām piederīga nekustama manta;
Piezīme 1. Šis punkts attiecināms ari uz nodokli par

1921. g. līdz 1925. g., ciktāl minētais nodoklis vēl
nav uzlikts.

Piezīme 2. Pašvaldībām piederoša pelņu nesoša ne-
kustama manta, ja tā atrodas ārpus šo pašvaldību
administratīvām robežām, apliekama ar nodokli uz
vispārēja pamata. Šī piezīme nav attiecināma uz
pašvaldības labierīcības uzņēmumiem.

2) labdarības, izglītības, zinātnisko, kulturelo un sporta
biedrību un iestāžu nekustama manta vai tas dalās, ku-
ras kalpo to tiešiem nolūkiem un netiek iznomāta vai iz-
īrēta;

3) 1. un 2. punktā minētām iestādēm un biedrībām, ka ari
valstij bezmaksas lietošanā atdota nekustama manta vai
tās dala, ja to tālāk neiznomā un neizīrē;

4) ārvalstij piederīga nekustama manta, kuru lieto tās diplo-
mātisko vai konsulāro priekšstāvību vajadzībām, ja Latvi-
jas republika pēc ārvalsts likumiem bauda tādas pat tie-
sības attiecībā uz viņai piederošo nekustamu mantu;

5) baznīcas, lūgšanas nami, sinagogas, klosteri, kapsētas un
tamlīdzīgi, līdz ar pagalmiem un neizīrētām vai neiznomā-
tām blakus mantām, luterāņu, Romas un austrumkatoļu
baznīcām, kā ari citām konfesijām un reliģiskām organizā-
cijām piederīgās ēkās atrodošies semināru, garīdznieku .un
kalpotāju mitekļi;

6) publiskā lietošanā esošie satiksmes ceļi _ un tiem pieskai-
tītās zemes joslas līdz ar ēkām un citām būvēm, ja tas
izmanto ceļa būves vai uzturēšanas vajadzībām;

7) rūpniecības uzņēmumu ēkas vai to daļas, ^kuras uzņēmumu
evakuācijas vai citu kara seku dēļ atstātas bez izmanto-
šanas un nedod nekādu ienākumu; tāpat kara laika bo-
jātas ēkas vai to daļas, kuras trīsgadējā nodokļa aprēķinā-
šanas laikmetā atstātas bez izmantošanas un nedod nekādus
ienākumus;

8) nekustama manta, no kuras nodoklis ir mazāks par divi
latiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: ' Pie šī panta vēlas
vārdu referents Lejiņš. Vārds referentam Lejiņam.

Referents P. Lejiņš: Pie 2. panta 1. punkta 1.
piezīmes būtu jāpiezīmē, ka tur ir minēts tikai 1925.
gads. Tas nu būtu jāstrīpo un jāliek vietā 1926. gads.
Tad tas punkts būtu attiecināms uz nodokli no 1921.
līdz 1926. gadam, cik tālu minētais nodoklis vēl nav
uzlikts, tāpēc ka norēķināšanās starp valsti un paš-
valdībām vēl vienā otrā gadījumā nav noslēgta, bus
ievilkusēs un lai nu attiektos tas ari uz 1926. gadu,
tad tas šinī punktā būtu jāatzīmē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts
Būmeisters. Vārds deputātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pie 2. panta
es gribētu nākt ar sekošu priekšlikumu. Panta 2.
punktā uzskaitītas iestādes, kuras atsvabinātas no
nekustama īpašuma nodokļa valstij un pašvaldībām
par labu. Bet šinī nodalījumā nav ieskaitītas dažas
labdarības un citas iestādes, kuras nes vienlīdzīgu
raksturu unkuras varbūt kļūdas dēļ ir izlaistas. Pirm-
kārt, man jāaizrāda uz tādām biedrībām:, kā arodbie-
drības. Tās ari pēdējā laikā, kur arodnieciska ku-
stība attīstās, sāk nopietni domāt par to, kā ierīkot
dažādus atpūtas namus, kur atpūsties strādniekiem
vasarā un dažādas citas labierīcības iestādes. Šīs
biedrības un to uzņēmumi nav nemaz šinī pantā pa-
redzētas. Ja jau sporta biedrībām ir paredzēti kādi
atvieglojumi, tad taču arodbiedrības būtu vienlīdzīgā
augstumā stādāmas, tāpēc mans priekšlikums iziet
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uz to, ka pēc vārda „sporta" iespraust vārdu „un arod".
Tālāk man būtu priekšlikums attiecībā uz to, ka 2.
panta nav paredzēta vesela rinda tādu iestāžu, kuras
uztur sabiedriskas organizācijas un kuras nes lielu
labumu mazturīgiem. Ar šo organizāciju palīdzību
tiek uzturētas sanatorijas, slimnīcas, atpūtas nami u.
t. t, kuras uztur vai nu slimo kases, vai ari citas
biedrības. Viss tas nav minēts šinī 2. pantā, tāpēc
mans priekšlikums iziet uz to, ka 2. pants būtu pa-
pildināms ar sekošo: „Kā ari sabiedrisko iestāžu uz-
turētās slimnīcas, sanatorijas un atpūtas nami". Uz-
skaitītie objekti peļņu nekādu nenes,. Tie ierīkoti
vienkārši veselības, higiēnas un tautas labklājības uz-
turēšanas nolūkos. Tāpēc man liekas, ka nebūs ne-
viena roka, kura pacelsies par to, lai no šiem ne-
kustamiem īpašumiem ņemtu nekustama īpašuma no-
dokli. Tālāk, 5. punktā ir uzskaitītas kulta iestādes —
baznīcas, lūgšanas nami, sinagogas un t. t. un starp
tām ari kapsētas, kuras atsvabina no nekustama īpa-
šuma nodokļa. Dažām šīm iestādēm, piemēram, klo-
steriem, ienākumi ir, viņiem ir diezgan daudz man-
tas un nodokļus viņi varētu samaksāt. Tāpat ari
baznīcas varētu samaksāt nodokļus, kuras citādi ar
saviem līdzekļiem rīkojas pa labi un pa kreisi. Man
savas frakcijas uzdevumā jānorāda, ka tādas iestā-
des nebūtu atsvabināmais no nodokļiem, izņemot, ti-
kai kapsētas. Kapsētas ir tāda vieta, no kurām' ne-
varētu ņemt nodokli, bet par visiem pārējiem: iestā-
dījumiem, kas uzskaitīti 5. punktā, to nevarētu sacīt.
Tāpēc es ienesu priekšlikumu šinī punktā atstāt tikai
kapsētas, bet visu pārējo strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Kublinskis. Vārds deputātam 1Kublinskhn.

B. Kublinskis (Zemgales katolis): Cienītie de-
putāti! Patiešām jābrīnāspar sociāldemokrātu frak-
cijas neiecietību. Viņi nāk ar priekšlikumu strīpot
baznīcas un lūgšanas namus iz šī likuma un aplikt
visus ar nodokļiem,. Sociāldemokrātus vārdi:
„baznīca, lūgšanas nams" tā aizskar, ka viņi nevar
paiet nevienam likumam garām, kur šie vārdi minēti
iekšā: viņiem tūlīt jānāk ar priekšlikumu šos- vārdus
strīpot, kaut ari viņi būtu pavisam vietā minēti. Vēl
dīvaināki ir tas, ka sociāldemokrāti reizē ar priekšli-
kumu strīpot baznīcas, nāk ar priekšlikumu atsvabi-
nāt no nodokļiem dažādas sporta biedrības, arodbie-
drības, sapulču namus- u. t. f. Tik neiecietīgupolitiku
pret saviem pretiniekiem, vajadzētu ari sociāldemo-
krātiem kaunēties ieturēt. Kas tad notiek baznīcās
un lūgšanas namos? Vai tās ir peļņas iestādes, ku-
ras dod ienākumus, apliekamus ar nodokli. Tās, ir
vietas, kuras kalpo plašām iedzīvotāju aprindām,
nevis kādām šaurām politiskām grupām, kā jūsu
arodbiedrības. Nevar tāpēc arodbiedrības aizstāvēt
un lūgšanas namus noraidīt. Vajaga atsvabināt no
nodokļiem ari baznīcas un lūgšanas namus un es do-
māju, ka tas priekšlikums, ko Ienesa sociāldemo-
krāti, nāk tikai aiz neiecietīga naida, bet nekādā ziņā
ne aiz.lietderības, un augstais nams šo priekšlikumu
vienbalsīgi noraidīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegti sekosi pār-
labojumi pie 2. panta. Vispirms pie 1. punkta pār-
labojums no referenta Lejiņa:

..1. Dunkta piezīmē 1. otrā rindā ,,1925 . g." strīpot un vietā
likt ,,1926. g."."

Tad pie 2. punkta — priekšlikums no Būmei-
stera:

_„pēc_ vārda „kulture!o" strīpot „un" un tā vietā likt „ , "
un pec vārda „sporta" iespraust „un aroda"."

Tāpat pie 2. punkta ienācis priekšlikums no
Bastjāņa:

„2. punktu papildināt ar sekošu teikumu: „kā ari sa-

biedrisko iestāžu uzturētas slimnīcas, sanatorijas un atpūtas
nami"."

Un pēdīgi pie 5. punkta:
„5. punktu strīpot, izņemot vārdu „kapsētas"."

Nupat nolasītā kārtībā es ari likšu pārlabojumus uz
balsošanu. Vai referenti vēlas vārdu? Vārds refe-
rentam Lejiņam.

ReferentsP. Lejiņš: Man tikai jāpaziņo, ka fi-
nansu komisija pirmais papildinājums pie 2. punkta
nav ticis pārrunāts. Strīpojums pie 5. punkta ir gan
pārrunāts, bet ar balsu vairākumu noraidīts. No vie-
nas puses tur aizrādīts, ka baznīca saņem pabalstus
un norēķināšanas labā varētu ari nodokļus maksāt: no
pabalstiem. No otras puses tika teikts, ka attiecībā
uz.Romas un Austrumkatoļu baznīcām ir zināma sai-
stība —konkordats. Komisija pārlabojumus noraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam.

Referents J. Jaunzems: Pie 2. punkta iesnieg-
tais pārlabojums pašvaldības komisijā neuzpeldēja
un nav ticis pārrunāts. Pie 5. punkta bij runa par to,
ka klosteri un garīdznieku un kalpotāju mājas nebūtu
atsvabināmas, bet tas ar balsu vairākumu tika no-
raidīts. Jāpiemin ir tomēr tas norādījums, ka agrā-
kos likumos klosteri un tamlīdzīgas iestādes nav bi-
jušas_ atsvabinātas no nodokļiem. Vecais likums
skanēja ta: „HejiBn;KiiMbi3 HMvmecTBa, npimaiuie-
JKamja n^oBuuMt B-EHOMCTBaMt, ecjin ohh npn-
HOCHTt noxon-fc, ne ocBo6o>K.n;aioTCfl otb najiora."
Tā tad, ja ir devušas kādus ienākumus, tad no no-
dokļiem atsvabinātas agrāk nav bijušas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis-
pirms pārlabojums pie 1. punkta, kuru iesniedzis re-
ferents Lejiņš.

„Piezīmē Nr. 1. otrā rindā ,,1925. g." strīpot un tā vietā
likt ,,1926. g."."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlaboju-
mu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Pārlabojums
vienbalsīgi pieņemts. Tālāk pārlabojums pie 2.
punkta, iesniegts no Būmeistera:

_ „Lieku priekšā pēc vārda ..kulturelo" strīpot „un" un tā
vieta likt komatu un pēc vārda „sporta" iespraust „un aroda"."

Komisijā pārlabojums nav pārrunāts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par pār-
labojuma pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pārlabojuma pieņemšanu, Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Par Būmeistara pārlabojumu
nodotas 37 balsis, pret — 42, atturējušies 6. Pārla-
bojums noraidīts. Tālāk nāk nobalsošanā pārlabo-
jums, kuru iesniedzis Bastjānis, ari pie 2, punkta:

_ ^
Papildināt 2. punktu ar teikumu „kā ari sabiedrisko

iestāžu uzturētas slimnīcas, sanatorijas un atpūtas nami"."
Ari _šis pārlabojums nav komisijās pārrunāts.

Lieku pārlabojumu_ uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par pārlabojuma pieņemšanu. Acīm re-
dzot vairākums. Tālāk nāk balsošanā pārlabojums
pie 5. punkta.

„5. punktu strīpot, izņemot vārdu ..kapsētas"."
Šispārlabojums komisijās noraidīts. Lieku pār-

labojumuuz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas bū-
tu par pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret pārlabojuma pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par pārla-
bojumu nodotas 39 balsis, pret — 48, atturējušos nav.
Pārlabojums noraidīts. Nobalsošanā nāk 2. pants pār-
labota veida. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 2.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Pilsētu un miestu nekustamas mantas nodokli pārzin

tiešo nodokļu departaments."
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las pie šī panta? Nobalsošanānāk 3. pants,. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 3. panta pieņemšanu.Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 3. pants pieņemts vien-
balsīgi. Lūdzu nolasīt II. nodaļas virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nodokļa aprēķināšanas pamati un nodokļa maksātāji."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk virs-

raksts. Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsrakstu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vien-
balsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs P. juraševskis.:
„Atskaitot 5., 6, 7. un 8. p. paredzētos izņēmumus, nodokli

ņem no nekustamas mantas ienesīguma vērtības, kuru noteic
pa trīsgadīgiem Jaikmetiem, atvelkot no notecējuša trīsgadeja
nodokļa aprēķināšanas laikmeta pēdējā gada brutto ienākuma
noteiktus procentus izdevumiem un kapitalizējot atlikumu ar
5%. Procentuālās izdevumu normas nosaka finansu ministrs
pa trīsgadīgiem laikmetiem, sadalot pilsētas un miestus pēc
vajadzības rajonos. Izdevumu normas noteicot, par pamatu
ņemama mantas vidējā ienesība, caurmēra eksploatacijas iz-
devumi, un, attiecībā uz ēkāmi, bez tam materiāls, no kāda tas
celtas, kā ari, pēc vajadzības, varbūtējs, vietējiem apstākļiem
piemērots caurmēra zaudējums no telpu pagaidu neizīrēšanas.

Piezīme. 1. Zeme zem ēkām ar attiecīgu pagalmu nav
atsevišķi no ēkām, novērtējama un apliekama ar no-
dokli, izņemot 6. p. 2. piezīmē minēto. Turpretim
viss pārējais neapbūvētais gruntsgabals novērtējams
aplikšanai ar nodokli uz vispārēja pamata (4.—8. p.).

Piezīme. 2. No brutto ienākuma atskaitāma maksa par
apkurināšanu un siltu ūdeni, kā ari par mēbeļu lie-
tošanu, pirmā — finansu ministra noteiktā apmērā,
bet pēdējā — ne vairāk par 40% no īres sumas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī pantā
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 4. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis.-
„Ja mantu vai tās daļas lieto pats īpašnieks, ja to izdod

par pazeminātu maksu vai bezmaksas lietošanā citiem, vai pa-
gaidām neizmanto, tad ienesīguma vērtību aprēķina pēc vidēja
brutto ienākuma no līdzīgas nekustamas mantas pilsēta vai
miestā. Tāpat pēc vidējā brutto ienākuma no līdzīgas nekusta-
mas mantas aprēķina ienesīguma vērtību vai gadījuma, kad
īrnieks vai nomnieks ar saviem līdzekļiem izdara telpu remon-
tus vai citus nekustamas mantas uzlabojumus vai uzņemas ci-
tus pienākumus uz īres maksas rēķina, ciktāl tie kopa air īres
maksu nepārsniedz īres likumā noteiktās īres maksas normas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī panta
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 5. pants. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
.. Ienesīguma vērtība no tādas nekustamas mantas, vai tās

daļas, kuru īpašnieks izmanto paša rūpniecības uzņēmuma va-
jadzībām, aprēķināma pēc vidējā brutto ienākuma no līdzīgas
tam pašam mērķim iznomātas nekustamas mantas, bet kur tas
nebūtu iespējams — izdarot novērtējumu uz vietas. Rūpniecī-
bas iestāžu vajadzībām iznomātā nekustamā manta vai tas da-
ļas ienesīguma vērtība aprēķināma pēc vispārējiem noteiku-
miem (4. p.).

Piezīme. 1. Taksējot uz šī panta pamata tas ēkas, kuras
ievietoti rūpniecības uzņēmumi, nav ieskaitāma fak-
tisko techniski-rūpnieciskas ietaises piederumu vai
ierīkojumu (mašinu un citu_ priekšmetu) vērtība.

Piezīme. 2. 2. p. 7. punkta apradītiem rūpniecības uzņē-
mumiem piederoša neiznomāta zeme, ieskaitot _ari
zemi zem ēkām, apliekama 8. pantā noteikta kartī-
bā, kā neapbūvēti gruntsgabali, pie kam' nodokļa ko-
misijai ir tiesība 1925.—1927. gados _ari to atsvabi-
nāt no nodokļa, ja rūpniecības uzņēmumi atjauno
savu darbību pa daļai, vai pilnos apmēros."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 6. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts.Lū-
dzu nolasīt 7. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nekustama manta, kurai ir noteikts lauksaimniecības

raksturs, un kuras izmantojamā zemes platība pārsniedz 1 ha,
kā ari meži, apliekami: ar nekustamas mantas nodokli, piemē-
rojoties noteikumiem likumā par lauku nekustamu mantu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ari pie 7. panta ne-
viens vārdu nevēlas. Nobalsošanā nāk 7. pants. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 7. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt 8. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Gadījumos, kad nav iespējams piemērot kādu no 4. līdz
6. pantos mīnētiem iesnieguma noteikšanas veidiem, nodokli
aprēķina uz ievākto datu pamata par nekustamas mantas vēr-
tību, vai izdarot novērtējumu uz vietas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanā nāk 8. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 8. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi: pieņemts, Lu-
dzu nolasīt 9. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nodokli ņem, VU% apmēra no mantas ienesīguma vēr-

tības (4., 5., 6. un 8. p. p.). Viena ceturta daļa no šī nodokļa
nāk valstij un trīs ceturtdaļas attiecīgam pašvaldībām par labu.
Nodoklis valstij un pašvaldībai aprēķināms pilnos latos, noapa-
ļojot santīmus uz augšu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta, vārdu
vēlas deputāts Annuss. Vārds deputātam Annusam.

J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Godātie deputātu kungi! īres cenas normē
tagad īres likums un nes namsaimniekiem zaudēju-
mus. Tagad 9. pants paredz nodokļus paaugstināt
uz nekustamiem īpašumiem par 50%. Šis nodoklis
tādā veidā būtu nodoklis no kapitāla, bet ne no ienā-.
kūmiem un kā tāds viņš grautu mūsu valsts bagātī-
bas. Šo nodokli nav iespējams pārlikt uz īrniekiem
(M. Rozentāls no vietas: „Ak tu, nabadziņi!") un
namos ieguldītais kapitāls nes zaudējumus. Ja gri-
bam novērst dzīvokļu krīzi, tad mums nav cita izeja,
kā atstāt tagadējo nodokli. Jāsaka_ ,ka ari tagadē-
jais nodoklis ir smags, ari pie tagadēja nodokļa nami
sabrūk. Ja nodokli vēl par 50% paaugstinās, tad
stāvoklis dzīvokļu ziņā kļūs katastrofisks. Otrkārt,
šis pants paredz, ka pie aplikšanas santīmi skaitāmi
par pilniem latiem, kā pašvaldībām, tā ari valstij par
labu. Tā tad daži santimi var pārvērsties par diviem
latiem. Tas nav demokrātiski. Protams, lielie nam-
saimnieki nejutīs, ja piedažiem,simtiemun tūkstošiem
latu pieliks klāt 2 latus. Bet mazie namsaimnieki, ja
pie viņu dažiem latiem pieliks klāt vēl divus latus,
to sāpīgi sajutīs. Ar to mēs mazo namsaimnieku no-
dokli varam paaugstināt par 20, 30, 40, pat līdz
90%. Tāpēc, es iesniedzu pārlabojumu, kuru lūdzu
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: .Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Man pie 9. panta ir iebildumi pret
panta beigām, kur iet runa par santimu noapaļošanu.
Pēc projekta šai noapaļošanai jānotiek tikai uz
augšu un dalot nodokli starp pašvaldībām un valsti
var nākt priekšā tādi gadījumi, kad nāksies dažu
santimu vietā daudzkārt samaksāt pāris latu. Tāda
noapaļošana nav noapaļošana, bet indirekta nodokļu
pacelšana. Man tāpēc jāizsakās pret noapaļošanu'
tādā veidā. Es neesmu pret noapaļošanu principā,
bet gan pret noapaļošanu tādā veidā, kā tas rakstīts
priekšā liktā panta redakcijā. Pati noapaļošana par
sevi saprotama vajadzība darba vienkāršošanas dēļ,
lai nebūtu tās smagās grāmatvešanasar santīmiem,
bet šī noapaļošana nedrīkst sevī nest tieksmi pacelt
pašu nodokli. Jānoapaļo tādējādi, ka ja santimi ne-
pārsniedz ciparu 50, tad tos jāatmet, un ja to ir pāri
par 50 santīmiem, tad jānoapaļo uz augšu līdz pil-
nam latam. Tad tas mērķis, ko saprotam zem noa-
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paļošanas, tiek sasniegts un izslēdz indirektu nodokļa
palielināšanu. Tāpēc es nelieku priekšā beigu teiku-
mu strīpot, bet pārveidot, piespraužot beigās šādus
vārdus: „noapaļojot santīmus uz augšu par pilnu latu,
ja to ir 50 un vairāk, bet ja mazāk par 50 — neņe-
mot vērā".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts,): Vispirms par
noapaļošanu. Annusa kungs pirmā runā aizrādīja,
ka noapaļošana iznākot par katru santimu viens lats.
Ari tanīs vietās, kur noapaļošana iet uz augšu, patie-
sībā iznāk līdz vienam latam, jo piemēram, ja jā-
maksā 2 lati un daži santimi nodokļa, no kura' U nāk
pašvaldībai un 1U valstij, jūs izrēķināsat, ka kopīgi
noapaļošana neiztaisa vairāk par vienu latu. Tā tad
nevar būt gadījums, ka par katru santimu nāk viens
lats klāt. Grantskalna priekšlikums, noapaļot uz
augšu vai uz zemi, skatoties, cik liels atlikums, vai
tas lielāks vai mazāks par 50, patiesībā ir nenozī-
mīgs, tas tikai sarežģītu stāvokli, ienes lieku darbu
nodokļu uzstādītājiem, kuriem nu būs jāskatās, vai
tas cipars ir 50% vai mazāk. Tas apgrūtinās pašu
darbu. Dažu santimu dēļ, kuri nāk par sliktu no-
dokļu maksātājiem, nevajaga dzīt demagoģiju un va-
jaga uzklausīt to balsi, ko sacījušas mūsu nodokļu
uzstādītāju iestādes — finansu ministrijas ierēdņi,
kuri visi uzstāda noteikumu, ka vajaga noapaļot uz
augšu, kas patiesībā nav liels robs maksātāju kabatā.
Bet nu pāriesim pie tā galvenā. Annusa kungs savā
pirmā runā sacīja, ka viņš gan nenākšot un nemēģi-
nāšot tagadējo likmi pazemināt, bet, kā mēs redzam,
mēs neesam nonākuši vēl līdz 3. lasījumam, bet ti-
kai līdz 2., un Annusa kungs jau steidzas un nāk ar
priekšlikumu nodokļu likmi pazemināt uz 1%. Annu-
sa kungs, tas patiesībā pašvaldību stāvokli paslikti-
nās, izejot no likumprojekta likmes, jo ja tagadējo
nodokli ņem 2% apmērā, vienu procentu priekškatras
iestādes,, kapitalizējot ar 10, tad kapitalizējot ar 5,
valsts un pašvaldības daļas sastādīs daudz mazākus
apmērus, nekā tās līdz šim saņēma. Annusa kungs
tikai pirms kādas stundas uzstājās par to, ka vajaga
ievērot nabadzīgo būdnieku un nomaļnieku intereses,
dzīvokļu būvēšanas jautājumu, ka vaiaga novērst
dzīvokļu krizi u. t. t. Bet Jūsu priekšlikuims iziet
taisni uz pretējo, ko Jūs gribat panākt. Jūs norādī-
jāt uz ārzemēm, ka valsts un pašvaldības nāk palīgā
dzīvokļu krizes novēršanai ar dažādām piemaksām.
Jūsu priekšlikums iziet uz to, ka valstij un pašvaldī-
bām atrautu tos līdzekļus, lai viņas nevarētu ne pašas
novērst dzīvokļu krizi, namus būvējot, ne ari palīdzēt
privātiem namu būvētājiem. Annusa kungs te ļoti
krasu piemēru pieveda no Vīnes, kur taisni Vīnes
pašvaldības sastāda zināmu fondu dzīvokļu krizes
novēršanai. Un tagad, pateicoties 5-gadu darbībai,
ir jau zināmā mērā darbs veikts un pateicoties tam,
ka ir uzlikta dzīvokļa nodokļa likme, uz īrējamo na-
mu ir paaugstinātas likmes, pateicoties tam, izdevies
nodibināt fondu un novērst dzīvokļu krizi. Tagad
jūs liekat priekšā, lai pašvaldības nodokļus pazemi-
na. Tā tad reizē ar to lai pastiprinātu pašvaldību
stāvokli tā. ka tās nevarētu neko darīt pie dzīvokļu
krizes novēršanas. Ja jūsu vārdi par dzīvokļu kri-
zes novēršanu, par nomaļnieku un būdnieku dzīves
interešu aizstāvēšanu bij nopietni domāti, tad jums
nevajadzēja vis uzstāties par likmiu samazināšanu,
bet gan par likmju pacelšanu, jo tad patiesi mēs do-
sim līdzekļus ir valstij, ir pašvaldībām priekš zinā-
mas daļas atlicināšanas dzīvokļu fonda radīšanai.
Mēs dosim' iespēiu pašvaldībām radīt labākus ap-
stākļus nomalēs, ievedot kanalizāciju un citas labie-
rīcības, paceļot viņu ienesīguma vērtību. Ja jūs no-

pietni esat teikuši savus vārdus un nopietni domājat
par šo divu svarīgo jautājumu atrisināšanu: par dzī-
vokļu krizes novēršanu un būdnieku stāvokļa uzla-
bošanu, tad jums nevajadzētu uzstāties par likmes
samazināšanu, bet par paaugstināšanu. Mēs ienesī-
sim priekšlikumu likmi paaugstināt no 1,5% uz 1,8%,
lai nostādītu lauku un pilsētu nekustamu īpašumu
īpašniekus vienādā stāvoklī, lai starp šiem diviem no-
dokļa maksātājiem nebūtu starpības. Ja lauku paš-
valdības paaugstina likmes, tad pilsētām un mie-
stiem, kur sabiedriskais pulss sit straujāki, kur kul-
turela dzīve prasa daudz lielākus izdevumus, vēl vai-
rāk jānāk pretim iedzīvotāju taisnīgo prasību izpildī-
šanai un līdz ar to līdzekļu iegādāšanai. Patiešām
es domāju, ka šis mūsu priekšlikums par nodokļa lik-
mes paaugstināšanu no 1,5% uz 1,8% atradīs atbalstu
visos, kuri nopietni un neliekuļoti domā par musu no-
maļu uzlabošanu un nopietni domā par dzīvokļu kri-
zes novēršanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Godātie deputāti! Būmeistera kungs nāca ar
jaunu teoriju: janodokli palelina, tad tas veicina celt-
niecību un ir pretimnākšana namsaimniekiem. Es šo
loģiku nesaprotu. Konstatēju, ka jaunais likuma pro-
jekts paredz nodokļa paaugstināšanu par 50% un vēl-
reiz saku, ka nodoklis nav no ienākuma, bet no kapi-
tāla. Tā tad mēs gribam no ražojoša kapitāla ņemt
un izlietot patēriņam. No tautsaimnieciskā viedokļa
to nevar atzīt par pareizu. Vai tādā veidā var vei-
cināt namu celšanu? Vai tādā veidā var novērst
dzīvokļu krizi? Tos dzīvokļus, kas jāremontē, mēs
nespējam remontēt. Būmeistera kungs ir no Dau-
gavpils. Lai viņš apskatās, kādā stāvoklī atrodas
Daugavpils nami. Tur vairāk kā puse no namiem
stāv bez jeb ar iebrukušiem jumtiem. Vai Būmeiste-
ra kungs domā, ka, paaugstinot pār 50% likmi, varēs
savest šos namus kārtībā? Ja paaugstinātu nodokli
par 50%, tad padarītu namīpašnieku stāvokli galīgi
neciešamu. Tālāk, Būmeistera kungs sacīja, ka paš-
valdību stāvoklis pasliktinājies. Kāpēc Būmeistera
kungs to sacīja? Vai Būmeistera kungam nav tas
zināms, ka kapitalizējot ar 10%, pastāvošā likme ir
2% un kapitalizējot ar 5%, likmei jābūt 1%. Vien-
alga, vai tas būtu viens procents, vai divi procenti,
V-t no šī nodokļa saņems pašvaldības un tā tad 1U
vairāk kā līdz šim. Es nesaprotu, kāpēc Būmeistera
kungs domā,ka ja ņem no vienas un tās pašas sumas
Vi, ka tas ir mazāk kā puse. Runājot par noapaļošanu,
Būmeistera kungs nostājās uz nepareiza viedokļa.
Likumā ir sacīts „Nodoklis valstij un pašvaldībām ap-
rēķināms pilnos latos, noapaļojot santimus uz
augšu". Tā tad, noapaļojums iet līdz 2 latiem:
viens lats par labu pašvaldībām un otrs par labu val-
stij Tālāk Būmeistera kungs runāja par Vīni, it kā
es Vīni būtu pievedis. Es par Vīni nerunāju, bet at-
saucos uz Angliju un ari uz Vāciju. Liventāla kungs
raksta, ka valsts un komūna Anglijāpiemaksā iztrūk-
stošo īres maksas starpību. Kad pēc tam' Anglija
pārgāja uz jaunu namu celšanu, ko grib darīt ari
šeit, tad izrādījās, ka tas izmaksā vairāk un tāpēc
Angliia atkal pārgājusi uz piemaksu izsniegšanu.
Ari referents Lejiņa kungs sacīja nepatiesību, ka runa
esot par dzīvokļu nodokli. Liventāla rakstā sacīts:
,,.Iāveicina privāta celtniecība, atlaižot nodevas un
nodokļus". Ja atlaiž nodevas un nodokļus privātai
celtniecībai, tad atkristu^ augstās likmes ari uz tiem
namiem, kurus jāsaved kārtībā. Neskatoties uz to,
ka vaiadzēia aizņemties uz īstermiņu kreditu, nam-
saimnieki to darīja un saveda namus kārtībā. Tad
nāca īres likums, augstie procenti viņus žņaudz un
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tagad vēl grib par 50% paaugstināt nodokli. Sacīt,
ka ar to tiek palīdzēts maziem namsaimniekiem ne-
var, šādu loģiku mazie namsaimnieki noraidīs un
velti ies Būmeisters pie viņiem un sacīs: „balsojat
par 3. numuru, mēs esam par nodokļu pamazinā-
šanu". Tā nevienu namsaimnieku nevarēs maldināt,
nedz piemānīt. Tagad viņi maksā 2% un turpmāk
jūs sakāt, viņi maksās L/2%, bet tās lV2% ir par
50% vairāk nekā tagadējās 2%. Te jāņem vēra
kapitalizēšana. Attiecībā uz pašu kapitalizešanu ar
5% Būmeistera kungs domā, ka tā namsaimniekiem
esot pretimnākšana, bet namsaimnieki labprāt no tas
atsacītos. Lai Būmeistera kungs pie 3. lasījuma ie-
nes kapitalizešanu ar 10%, mēs būsim viņam patei-
cīgi un sacīsim,ka mēs gribam maksāt 2%. Likuma
paredzētā kapitalizēšana pasliktina namsaimnieku
stāvokli, jo pie mantošanas un nama pārdošanas no-
doklis jāsamaksā 2 reiz lielāks. Tā tad kapitalizē-
šana ar 5% nāks namsaimniekiem par sliktu, nāks
par sliktu ari jaunajiem namu īpašniekiem. _Viņi ne-
varēs namus izremontēt, jo no viņiem prasīs 2 reiz
lielāku nodokli. Būmeistera kungs to it labi zin un
saka nepatiesību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Kad mums iet runa par valsts aparātu, ka tas
izmaksā dārgi, ka ierēdņu algas prasa milzīgas su-
mas no valsts līdzekļiem, tad mēs aizvien taisni no
labā spārna dzirdam iebildumus, ka mūsu valsts ie-
kārta un darbība ir ļoti birokratiska,_ka to vajadzīgs
atvieglot, vajadzīgs samazināt ierēdņu štatu. Jā-
teic, ka zināmā mērā tas ir pareizi. Bet kad mes
konkrēti pienākam pie aparāta atvieglošanas, pie viņa
vienkāršošanas, tad nāk ar gluži preteiiem priekšli-
kumiem. Galu galā, ko tad nozīme ta sa n t i m u
noapaļošana par latiem? Ja. jus gribat
atstāt visos mūsu likumos santīmus, ka līdz šim, un
nepieļaut noapaļošanu, tad skaidrs, ka jus prasāt no
nodokļu piedzīšanas aparāta, t. i. no tiešo nodokļu
departamenta liekus ierēdņus, kas šos santimus sa-
dalītu un aprēķinātu. Tāpēc, protams, aiz šī iemesla,
lai lietu vienkāršotu, finansu komisiia un, laikam, ari
citas komisijas nostājušās uz tā viedokļa, ka nodokļu
jautājumos mums vispārīgi principa no santīmiem
būtu jātiek vaļā. Tas neattiecas uz namsaimniekiem
vien. Šisprincips ir izvests ari attiecība uzparejiem
nodokļu veidiem. Šinī gadījumā par to runājam pir-
mo reizi, tāpēc mums par to jāizšķiras. Paskatīsi-
mies, ko šī santimu noapaļošana var dot un ko ta var
prasīt no maksātāia. Tā kā šim nodoklim paredzē-
tas divas daļas, viena valstij un otra pašvaldībai, tad
ir skaidrs, ka vissliktākā gadījumā, kādu jus varat
nielaist. šī noapaļošana nevar pārsniegt divus latus.
Vienmēr tā būs zem divi latiem un grozīsies ap pus-
latu līdz vienam latam. Tā ir visa tā suma, par kuru
mums iet runa. Nu es gribu jautāt, vai namsaimnie-
kam, nomaksājot nodokli, būs tik ārkārtīgi grūti, sa-
maksāt šo. puslatu vai vienu latu_ vairāk. Domāju,
ka tā ir tik niecīea suma. ka nebūtu vietas vest par
to lielu cīņu un lauzt šķēpus.

Kas zīmējas uz maziem nomaļu s_a i m -
niekiem, kurus Annusa kungs graužam aizstāv, tad
man jāaizrāda,ka visās debatēs izlaiž no acīm vienu
svarīgu momentu. Annusa kungamka namsaimnie-
kam taču būs zināms, ka mums pastāv viena instruk-
cija, ko izdevusi finansu ministrija, kura nosacīti pro-
centi,kādus atvelkpilsētu namu remontiem. Taisni tai
kategorijai, zemkuras varētu nākt mazie nomaļunam-
saimnieki ar koka ēkām, ir ārkārtīgi liels atvilkuma
procents. Tas sasniedz pat 90% no brutto ienākuma.
Tā tad pāri paliek ūkai 10%. Departamenta priekš-

stāvis komisijā aizrādīja, ka tādus namus, kas esot
pavisam izputināti, pavisam no nodokļa atsvabinot,
neuzliekot tiem nekādus nodokļus uz šis_ instrukcijas
pamata. Ja nu te ir viena kategorija, pec kuras no-
maļu namiem atvelk remontiem 90%, tad ir skaidrs,
ka jums paliek ko kapitalizēt tikai 10% no visiem ie-
nākumiem. Šī suma var iztaisīt ārkārtīgi niecīgu
nodokli. Tāpēc nav vietā nākt un teikt, ka mazie
nomaļu namsaimnieki būs tie, kam no šī likuma bus
jācieš, jo instrukcija, kas ari tagad paliek speķa, at-
ņem visu smago nodokļu nastu no maziem nomaļu
koka namiem, kur nekādu ienākumu nav. To neva-
jaga aizmirst pie šī likuma apspriešanas.

Man tālāk jāaizrāda, ka mums finansu komisijā,
šo likumu apspriežot, tika celts priekša viens aprē-
ķins no finansu ministrijas priekšstāvja Loskes kun-
ga, kur viņš ņēmās salīdzi natk.adu lau-
ku māju, laikam savu lauku māju, kur viņam tie
apstākļi ir labi pazīstami, kur viņš _labi parzin ka
ienākumus, tā ari izdevumus un mājas vērtību, a r
pilsētu ī p'a šu m i e m. Viņa slēdziens bija
tāds — visi tie dati ir man klāt, esvaretu viņus celt
priekšā, bet es domāju, ka pie ta nebūs iapakavejas —,
ka ia uz laukiem aprēķina nodokļa lielumu no visa
brutto ieņēmuma, tad iznāk, ka lauku nekustamie īpa-
šumi tiek aplikti ar 15% no brutto ienākumiem, tur-
pretim pilsētās viņš nevarēja vairāk izrēķināt ka tikai
10 vai 12%. Bez tam pilsētām tiek dotas remonta nor-
mas, kuras sasniedz līdz 90% pilsētu nomales uz ko-
ka namiem. Pilsētas centrā šis procents ir mazāks
un sasniedz tikai 60%. Zemāks par 60% tasir tikai
tādos namos, kur ir veikali ar milzīgi lielam īres
maksām. Ņemot vērā šos skaitļus _un salīdzinot ne-
kustamu īpašumu nodokli kā pilsētās, ta _uz laukiem
un tāpat ari miestos, nevar teikt, ka pilsētnieki būtu
aplikti ar smagāku nodokļu nastu neka lauku neku-
stamas mantas īpašnieki. Tāpēc ari nākt šeit un
teikt, ka pilsētu namsaimnieki ir aplikti pārak smagi,
ir pilnīgi nedibināti. Līdz šim pilsētnieki maksaļa
mazāk un tas biia ļoti nepareizi. Tapec man ari jā-
saka, ka pilsētu namsaimnieki tagad to nastu var nest
ari vieglāki nekā laucinieki.

Man ir ari viens konkrēts aprēķins p a r_ 1926.
gada uzliktiem nodokļiem un no taskop-
sumas, ko dod šis nodoklis valstij un pašvaldībām,
mēs varam spriest, vai tā nasta ir oarak liela uzlikta
pilsētu namsaimniekiem vai nē. No šī aprēķina mes
redzam, ka viss nekustamā īoašuma nodoklis pilsē-
tās un miestos kopsumā iztaisa 1.758.000 latus par
1926. gadu. Tā kā pat par aplikumu arvien ienāk
protesti un uzlikto sumu vēlāk nākas revidēt un sa-
mazināt, tad uzliktā suma. kas nāk valstij par labu,
sralu galā ir drusciņ mazāka. Uz Rīgu vien krīt no
šīs sumas L307 000 latu. Ja izrēķinām, cik caurmēra
visā Latvijā nāk nodokļu uz viena nama. tad iznāk,
ka uz vienu nekustamu īnašumu. krīt tikai 49 lati
vaii neoilni 2.500 rubļu nodokļa gadā. Ja nu izdalām
Rīgu laukā, bet tomēr paturam iekšā citas lielākas
pilsētas, kā Liepāiu, Daugavpili. Jeleavu, Ventspili
u. t. t-, tad uz katra iznāk tikai 19 lati , vai nepilns
tūkstots rubļu nodokļa, ko namsaimnieks maksapar
labu valstii un tikpat daudz par labu pašvaldībai.
Annusa kungs, vai Jūs varat nākt un nosaukt tos par
ārkārtīgi lieliem nodokļiem, ko samaksā valstij un
pašvaldībām namsaimnieki? Neaizmirstat, ka no vi-
siem valsts ienākumiem šis ienākums sastāda tikai
vienu procentu.

Vēl jāņem vērā, ka lielāko daļu namus namsaim-
nieki ieguvuši neizmaksājot par tiem pilnu vērtību.
Tie ieguvuši milzīgas vērtības, bet nav samaksājuši
būves vērtību. 1920, gada 18. marta likums viņiem
uzdāvinājis ārkārtīgas sumas, un tāpēc vēl vajaga iz-
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rēķināt, kādu procentu no patiesā kapitāla namsaim-

I

nieki maksā. Ja Rīga saņem 1.307.000 latu nekusta-
ma īpašuma nodokli, tad nevajaga aizmirst, ka tanī
pašā laikā Rīgas dzīvokļu īrnieki maksā pilsētai dzī-
vokļu nodokļa 400.000 latu, t. i. V» no tās sumas, ko
maksā namsaimnieki un tie nav nākuši ar kurnēšanu,
ka nodoklis būtu pārāk augstu.

Annusa kunga atsaukšanās uz to, ka nodoklis
attiecas ari uz j a u n ā m b ū v ē m, uz celtniecību,
nav pareiza, jo 14. panta piezīmē ir skaidri teikts, ka
pirmos trīs gados nav nodoklis jāmaksā par jauncel-
tām ēkām. Otrkārt, atsaukšanās uz īres likumu, ari
nav pareiza. īres likums neattiecas uz visiem jaun-
celtiem namiem un tiem, kuriem izdarīti kapitāli re-
monti. Tādi nami ir atsvabināti no īres likuma. Tā
tad šī argumentācija ir nepareiza.

Beigās jāaizrāda Annusa kungam, ka ja vispār
namsaimnieki atrod, ka kapitāla ieguldīšana namos
ir tik neienesīga lieta, no kuras ceļas lieli zaudējumi,
kāpēc tie cenšas namus pirkt un viņos kapitālus ie-
guldīt. Kāpēc katrs valsts ierēdnis, 'katrs departa-
menta direktors, kuram ir nauda, cenšas kādu namu
nopirkt? Laikam taču ir kāds reāls aprēķins to da-
rīt, laikam ieguldītā nauda dod ienākumus un pie tam
vēl stipri lielus. Ir jau skaidrs, ka katrs nodokļa
maksātājs, ari namsaimnieks, cenšas tikt vaļā no no-
dokļiem. Ja viņus apliek, tie cenšas to procentu sa-
mazināt. Tikai neaizmirstat, ka tas procents, ko

(

maksā namsaimnieki, ir mazs, sevišķi salīdzinot ar
netiešo nodokļu maksātājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referenti vēlās
vārdu? Vārds finansu komisijas referentam Lejiņam.

Referents P. Lejiņš: Finansu komisijā abi ie-
sniegtie priekšlikumi tika pārrunāti, bet abi ir norai-
dīti. Tad vēl varētu apstiprināšanas dēļ pie tā, ko
es teicu, pievest finansu ministrijas oficiālā priekš-
stāvja Loskes kunga paskaidrojumu no protokola.
Te stāv tā: „E. Loske ar piemēriem pierāda dažādu
lauku nekustamu īpašumu taksēto vērtību un nodokļa
procenta lielumu attiecībā pret brutto ieņēmumu. No-
lasa no ieņēmuma atvelkamā procenta lielumu Rīgas
un provinces pilsētu dažādām nekustamu īpašumu
kategorijām un tos salīdzinot nāk pie slēdziena, ka
pilsētu nekustami īpašumi aplikti ar mazāku nodokli
nekā uz laukiem, kādēļ abos gadījumos pieņemams
vienādsprocents — pusotra." Tās ir oficiāla finansu
ministrijas priekšstāvja domas. Būmeistera priekš-
likums finansu komisijā tika noraidīts. Es lūdzu pie-
ņemt pantu komisijas redakcijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisijā
ari ir abas domas pārrunātas un ari klāt biia tas pats
Loskes kungs un komisija nāca pie slēdziena, ka 9.
pants jāpieņem tādā redakcijā, kā to pašvaldības ko-
misija liek priekšā. Par to, ka atiet atpakaļ no 1,5%
uz 1%, jautājumsnemaz nav pacelts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 9. panta ie-
sniegti sekosi pārlabojumi. Viena daļa attiecas uz
panta I. dalu, otra — uz panta beigu daļu. Annusa
kunga iesniegtais priekšlikums skan:

„9. pantā strīpot^ pirmā rindiņā „lh%" un tanī vietā likt
„1%", trešā un ceturtā rindiņā strīpot ,.Nodokl'is valstij un paš-
valdībai aprēķināms pilnos latos, noapaļojot santīmus uz
augšu"."

Annuss liek priekšā abus šos pārlabojumus da-

(

līti balsot. Tad otrs pārlabojums iesniegts no depu-
tāta Grantskalna,kurš liek priekšā:

„9. panta beigās piespraust vārdus „par pilnu latu, ja to ir
50 un vairāk, bet ja mazāk par 50, neņemot vērā"."

Trešais pārlabojums iesniegts no Būmeistera un
skan:

o„9. pantā strīpot likmi „lh%" un tās vietā likt ,,1,8%"."
Vispirms nāks nobalsošanā Annusa priekšliku-

ma 1. daļa, ja to noraidīs, nāks nobalsošana Būmei-
stera priekšlikums. Ja Annusa priekšlikumu pie-
ņems, tad atkritīs Būmeistera priekšlikums un atkri-
tīs ari komisijas procentu apmērs. Pēc tam es likšu
uz balsošanu Annusa priekšlikuma 2. daļu. Ja šo
pārlabojumu pieņems, tad atkritīs deputāta Grants-
kalna pārlabojums. Ja turpretim šo pārlabojumu no-
raidīs, tad nāks uz balsošanu Grantskalna pārlabo-
jums. Balsošanā nāk Annusa pārlabojuma.!, daļa:

„9. pantā strīpot: pirmā rindiņā „Vh%" un tanī vietā likt
„!%"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo pārlaboju-
mu. Tagadlūdzu pacelties tos, kas irpret šo pārlabo-
jumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas? Tā-
du nav. Par Annusa pārlabojuma I. daļas pieņem-
šanu nodotas 40 balsis, pret — 44, atturējušos nav.
Šī pārlabojuma daļa noraidīta. Tagad nāk nobalso-
šanā Būmeistera pārlabojums:

„Lūdzu 1. pantā strīpot likmi „1V2%" un tās vietā likt
,,1 ,8%"."

Komisijā pārlabojums noraidīts. Lieku pārla-
bojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
par pārlabojumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par Būmeistera pārlaboju-
mu nodotas 34 balsis, pret — 51, atturējušos nav.
Pārlabojums noraidīts. Tagad nāk nobalsošanā
Annusa pārlabojuma otrā daļa

3. un 4. rindiņā strīpot: „Nodoklis valstij un pašvaldībai
aprēķināms pilnos latos, noapaļojot santīmus uz augšu".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par pārlabojuma
pieņemšanu. Acīm redzot nepietiekošs balsu skaits.
Tas noraidīts. Tagad nāk nobalsošanā Grantskalna
pārlabojums :

„9. panta beigās piespraust vārdus: „par pilnu latu, ja to
ir 50 un vairāk, bet ja mazāk par 50 — neņemt vērā"."

Ari šis pārlabojums komisijās noraidīts. Lieku
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo
pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šo pārlabojumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par Grantskalna pārlabo-
jumu nodotas 40 balsis, pret — 40, atturas viens.Pār-
labojums noraidīts. Nobalsošanā nāk pants komisi-
ju redakcijā. Lūdzu pacelties tos,, kas būtu pret
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts komisiju redakcijā. Lū-
dzu nolasīt 10. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Nodokli maksā nekustamas mantas īpašnieks. Tādam,

attiecībā uz šo nodokli, ir pielīdzināmas ari tās personas, ku-
ras valda un lieto nekustamu mantu uz obroka, činša, dzimts-
nomas, apbūves, mantojamas ķīlu valdīšanas, vai tamilīdzīgu
tiesību pamata.

Nodokli par ēkām, kuras atrodas uz vienkārša beztermiņa
vai termiņa (mazāk par 99 g.) nomā atdotas zemes un pieder
nomniekam, maksā pēdējais, bet nodokli par iznomāto zemi —
tās īpašnieks, vai tā persona, kura šī panta pirmā nodalījumā
pielīdzināta īpašniekam:."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta neviens
vārdu nevēla»i Nobalsošanā nāk 10. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 10. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 11. pantu.

Sekretārs . P. Juraševskis:
«Nekustamas mantas nodokļa parādus, kuri sakrājušies

līdz tās pārējai citas personas īpašumā, maksā ieguvējs, izņe-
mot gadījumus, kad nekustamu mantu pārdod publiskā izsolē."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 11.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņem-
šanu. ' Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11. pants
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 12. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja _trīsgadēfā nodokļa aprēķināšanas laikmetā ar nodokli

apliktas ēkas vai viņu daļas īpašnieks noplēš, vai tās iznīcina
nelaimes gadījumi, tad īpašniekam' tiesība prasīt nodokļa pa-
mazinašanu, skaitot no nākošā mēneša pēc ēku iznīcināšanas.
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Attiecīgi paziņojumi iesniedzami pilsētas resp. miesta neku-
stamas mantas nodokļa komisijai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī pantā
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 12. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 12. panta pieņemšanu.

Tādu nav. Kas atturas? Nav. 12. pants vienbal-
sīgi pieņemts.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde otrdien
pīkst. 5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9 vakarā.)

III. sesijas 13. sēde 1926. gada 11. maija.
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

Saturs:

L Pārmaiņas frakciju sastāvā 454

2. Budžeta projekta nodošana komisijai 454

3. Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas 454

4. Likums par nodokli no nekustamas mantas pilsētās un
miestos (2. lasījuma turpinājums un beigas):

P. Lejiņš, referents 457, 462, 466, 469
E. Jaunzems, referents .... 458, 462, 466, 469
J. Annuss (miera, ražošanas un kārtības apvie-

nība) 456, 461, 464, 468
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) .... 456 465
E. Grantskalns (zemnieku savienība.) . . 457, 464
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 468

5. Likums par pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozī-
jumiem (pieņem steidzamības kārtībā) :

Fr. Menders, referents 471

6. Likums par svinamām dienām (nodod atpakaļ ko-
misijai) :

VI. Rubulis, referents 472
K. Pauļuks (zemnieku savienība) 473

7. Likums par dažās kara likumu kopojuma grāmatās
un vispārējos norēķinu likumos minēto sumu pār-
rēķināšanu latos (pieņem steidzamības kārtībā):

M. Lazersons, referents 473

8. Dienas kārtības grozīšana 474

9. Likums par mēriem un svariem (1. un 2. lasījums):
A. Rancans, referents . . 474, 477, 480, 482, 483
J. Ērglis (zemnieku savienība) 475, 477, 480, 482

10. Likums par izlozēm (1. un 2. lasījums):
Br. Kalniņš, referents 484, 487
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks) . . 485

11. Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu vielu ra-
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (pie-
ņem steidzamības kārtībā):

R. Bīlmianis, referents 488
J. Hans, referents 488

12. Papildinājums kara klausības likumā (pieņem stei-
dzamības kārtībā) :

G. Mīlbergs, referents 489, 491
M. Lazersons (Ceire-Cion) 490

13. Likums par aizsargu baku potēšanu (1. un 2. lasī-
jums) :

N. Maizels, referents, 491

14. Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu sli-

mības gadījumos (pieņem steidzamības kartība):
E. Morics, referents 494

15. Likums par valsts satiksmes ceļu un valsts sakaru
līdzekļu mobilizāciju kara vajadzībām (pieņem
steidzamības kārtībā):

J. Balodis, referents 497

16. Pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apstiprināšanas
kārtībā Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā, biju-
šās Krievijas lik. kop. X. sēj. I. daļa (2. lasījums):

Kr. Bachmanis, referents 502
17. Likums par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp

Latviju un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko
Ūniju (pieņem steidzamības kārtībā):

R. Dukurs, referents 504
A. Klīve, referents 505

18. Pārmaiņas valdības sastāvā 510
19. Nākošā sēde 510

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; Saeimas
priekšsēdētāja biedra vēlēšanas; pēc tam turpināsies
jau agrāk izziņotā dienas kārtība, papildināta ar se-
košiem punktiem: pārgrozījumi likumā par jūrsko-
lām; likums nar tirdzniecības kuģu mechaniķu sko-
lām; likums par pilsētas tiesību piešķiršanu Ainažu,
Līvānu un Madonas miestiem. Vai būtu kādi iebil-
dumi pie dienas kārtības? Iebildumu nav? Dienas
kārtība skaitās par pieņemtu.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezi-
dija ziņojumiem. Deputāts Evans ziņo, ka
viņš izstājies no bezpartejisko sabiedrisko darbi-
nieku frakcijas un iestājies centra apvienībā. De-
putāts Opvncans ziņo, ka viņš izstājies no sociāl-
demokrātiskās frakcijas (balsis pa kreisi: „Un iestā-
jies?").

Ministru kabinets piesūtījis valsts budžeta pro-
jektu 1926./27. gadam, ar kreditu kopsumu par
165.927.276 latiem. Prezidijs liek priekšā budžeta
proiektu nodot budžeta komisijai. Iebildumu nav?
Nodots budžeta komisijai. Līdz ar to 1. dienas kār-
tības punkts izsmelts.

Pārējam uz 2. dienas kārtības punktu — Saei-
ma s priekšsēdētāja biedra vēlēša-
nām. Saskaņā ar kārtības rulli prezidija locekļi ie-
vēlami ar absolūtu balsu vairākumu, aizklāti balso-
jot. Lūdzu uzstādīt kandidātus uz Saeimas priekš-
sēdētāja biedra amatu. No zemnieku savienības pu-
ses uzstādīts par kandidātu uz Saeimas priekšsēdē-
tajabiedraamatuA.Kviesis. Šopriekšlikumu parakstī-
jušiKlīve, Valters, Alberings, AugustsKalniņš, Ulma-
nis, Briedis u. c. Vai būtu vēl kāds kandidāts? Citi
kandidati_ netiek minēti. (Balsis pa kreisi: „Lau-
va!") Lūdzu izdalīt zīmītes. Kas balso par deputāta
Kvieša ievēlēšanu Saeimas priekšsēdētāja biedra
amatā, tie raksta uz zīmītēm ,.Kviesis", kas pret to,
raksta ..pret", kas atturas, raksta ,.atturas" . Vai visi
saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu
salasīt zīmītes. Vai visi deputāti nodevuši zīmītes?
Iebildumi netiek celti. Lūdzu saskaitīt zīmītes. Par



455 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 13. sēde 1926. gada 11. maijā. 456

Kviesi nodotas 66 balsis, pret — 2 balsis, atturējies
viens, baltas nodotas 8 zīmītes. Pavisam izdalītas!
77 zīmītes un tikpat daud_z_ari atpakaļ saņemtas.De-ļļ
putats Kviesis skaitās ievēlēts Saeimas priekšsēdētajai
biedra amatā. Lūdzu deputātu Kviesi ieņemt priekš-l
sēdētāja biedra vietu. Līdz ar to 2. dienas kartības!
punkts izsmelts. R,

Mēs pārejam uz 3. dienas kārtības punktu —ļļ
likums par nodokli no nekustamas!
mantas pilsētās unmiestos. Referenti!
Lejiņš un Jaunzems. Turpināsies šī likuma_apspric-S
šana pa pantiem 2. lasījuma. III. nodaļa. Ludzu no-1
lasīt virsrakstu. I

Sekretārs P. Juraševskis: jļl..Paziņojumu iesniegšana." «
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-

dūmi pret virsraksta, pieņemšanu? Tādu nav. Virs-I
raksts pieņemts. Lūdzu nolasīt 13. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Katram nekustamas mantas īpašniekam,, vai attiecīgos Jļ

gadījumos nomniekam (10. p.) vai to vietniekiem jāiesniedz no-
teikta parauga paziņojums attiecīgam nodokļu inspektoram līdz f
tā gada 1. februārim, kad notiek vispārēja mantas IenesīgumaJ
vērtības noteikšana (4._ p.).

Paziņojuma jāuzrada:
1) visas uz nekustamas mantas esošas būves-, ka ari ne-

apbūvēti gruntsgabali (augļu un sakņu dārzi, noliktavu
laukumi, klaji zemes gabali un taml.);

2) katrā būvē esošās izīrētas vai pagaidām neizīrētas,
citiem bezmaksas lietošana izdotas un paša īpašnieka
lietošanā atrodošās telpas;

3) iepriekšējā gadā saņemta īre vai noma par katru telpu
un gruntsgabalu atsevišķi ka ari varbūtējais īres vai
nomas lielums, par tām telpām: un zemes gabaliem, kuri
pagaidām neizīrēti, paša īpašnieka izmantoti vai iz-
doti citiem bezmaksas lietošana."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nak 13. pants. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret 13. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 13. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 14. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Jaunceltas un atjaunotas ēkas, kā ari piebūves — visu

telpu apmērā — apliekamas ar nodokli, skaitot no nākoša gada
pēc to vai to daļu izmantošanas sakuma. Līdz minēta gada 1.
februārim īpašniekam ir jāiesniedz attiecīgam nodokļu inspekto-
ram 13. pantā minētais paziņojums ar atsevišķu piezīmi, par
kādu laiku īre saņemta vai aprēķināta. Ja brutto ienākums uz-
rādīts par nepilnu gadu, tad tas nodokļa aprēķināšanai jāpaaug-
stina līdz gada apmēram.

Piezīme. Jaunceltas ēkas, attiecība uz dzīvokļiem no-
lemtām telpām, atsvabināmas no nodokļa pirmo 3
gadu laikā, skaitot no šinī panta noteikta šādu eku
aplikšanas laika

^
Šī piezīme ir speķa 10 gadu laika

no likuma spēkā nākšanas dienas."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 14.

pants Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 14. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 14.
pants vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt 15. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja 13. pantā paredzētais paziņojums nav laikā iesniegts,

. tad nodokļa inspektors sūta atgādinājumu un, ja viņš ari pec
tā nesaņem paziņojumu, — viņš sakopo par nekustamu mantu
ievāktās ziņas, piemērojoties paziņojuma paraugam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 15. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 15. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 15. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. IV. nodaļa. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Jrraševskis:
„Nodokļa komisijas."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu iebildumi

pret virsrakstu. Iebildumu nav; Virsraksts pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 16.pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Pilsētās un miestos nodibināmas nekustamas mantas no-

dokļa komisijas."

|
|

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak 16.
Ipants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 16. panta
ļoieņemšanu. Nav. Kas_ atturas? Nav. 16. pants
i vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt 17. pantu, kurš
ļļir 2 variantos.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Finansu komisijas variants. — Pilsētas resp.miesta ne-

I kustamas mantas nodokļa komisija sastāv no vietēja nodokļu
i inspektora vai viņa vietas izpildītajā ka priekšsēdētaja, no vic-
ina pilsētas resp. miesta pašvaldības priekšstavja un 5 pilsētas
i resp. miesta domes izvēlētiem šī nodokļa maksātajiem, pede-
? ji-em izvēlami ari substituti.

Pašvaldības komisijas variants. — Pilsētas resp. miesta
1 nekustamas mantas nodokļa komisija sastāv no vietēja nodokļu
i inspektora vai viņa vietas izpildītajā _ka priekšsēdētaja, no 1
i pilsētas resp. miesta valdes priekšstavja un 5 pilsētas resp.
«miesta domes izvēlētiem, priekšstāvjiem, pēdējiem izvēlami ari
I substituti."

II Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
ļjvēlas deputāts Annuss. Vārds deputātam Annusam.
rļ J. Annuss (miera, ražošanas un kārtības apvie-
fnība) : Šeit ir divi varianti — pašvaldības un, fi-
iļnansu komisijas variants. Finansu komisijasvariants
.paredz, ka pilsētas domes velētiem priekšstāvjiem ir
1 jābūt šī nodokļa maksātājiem, pašvaldības komisijas
!' variants to izslēdz. Lietderības un taisnīguma prin-
' cips prasa, lai būtu pašnoteikšanas. Tapec mans

lūgums būtu, lai Saeima pieņemtu finansu komisijas
variantu, jo tikai tādā gadījumā varētu runāt par
taisnīgu un bezpartejisku nodokļu izdalīšanu. To
variantu aizstāvēja ari departamenta direktors Vin-
tera kungs, atrazdams, ka ir daudz lietderīgāki, ja pie
nodokļa noteikšanas ir tādi, kas par šo nodokli var
noteiktas, konkrētas un taisnīgas ziņas sniegt.

Priekšsēdētājls P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Vispārējās
debatēs viens no referentiem aizrādīja uz to stāvokli,
ka dažādās pilsētās pie vienādiem apstākļiem no-
doklis ir dažāds. Tas izskaidrojams pa lielākai da-
ļai ar komisijas sastāvu. Kur komisija ir vairāk ob-
jektīva, tur nodokļi lielāki. Bet kur komisijas locekļi
aizstāv namsaimnieku intereses, tur šis nodoklis ir
daudz reiz mazāks. Man liekas, ja Annusa kungs
šodien nāk un paskaidro, ka lietderība, bezparteji-
skums un citas labas lietas, kuras viņš uzskatīja,
prasot, lai šinī komisijā būtu namsaimnieku pārstāvji,
tad patiešām jābrīnās, ka namsaimnieki, kuriem jā-
lemj par nodokļu uzlikšanu sev, būtu tie objektīvie
un bezpartejiskie, kas ievērotu tikai valsts un paš-
valdības intereses un savas intereses neievērotu. Kā-
pēc jūs tik briesmīgi cīnātiespar šī svarīga_ likuma
panta redakciju? Taisni tapec, ka jūs baidāties no
tā, lai šinīs komisijās neieietu_ lietpratēji, objektivi
cilvēki, kuri nepieder pie jūsu kārtas, bet kuri, vado-
ties no patiesīgā ienesīguma, uzliktu nodokļus tai-
snīgā apmērā, kas nāktu par labu valstij un pašvaldī-
bām. Es jau vispārējās debates noradīju, ka tas vie-
doklis ir nepareizs un demokrātiska iekārta necie-
šams, ka par šī nodokļa noteikšanu lemj tikai tas
grupas priekšstāvji, no kuras šis nodoklis tiek ņemts.
Varbūt viņas priekšstāvjiem tur jābūt,bet lai viņu ro-
kās nodotu visu šī nodokļa likteni, tas nav demokrā-
tiski. Ja mums konstitūcija noliedz likt tautas no-
balsošanā likuma ierosinājumu, kura iet runa par no-
dokļiem, tad, man liekas, tāpat mums jāuzstājas pret
to, ka pie nodokļa uzlikšanas piedalītos tikai tas gru-
pas, no kurām šis nodoklis tiek ņemts. Un ja musu
pašvaldībām ir jāizvēl šīs komisijas _, tad lai pašval-
dības objektivi pēc viņu sastāva izvel un suta tur lo-
cekļus, kuri aizstāvētu pašvaldību intereses, valsts
intereses vairāk nekā grupu intereses. Luk, par to
mums ir jācīnās, un, man liekas, kungi, ka nevar te
nākt no namsaimnieku puses, ja viņi patiešam grib
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būt valstiski, ar tādu iebildumu, ka, lūk, dodat tikai
mums šī nodokļa likteņa noteikšanu. No kā tad jūs
īsti baidāties? Vai jūs baidāties, ka no pašvaldībām
tiks ievēlēti cilvēki, kuri nemaz nerēķinās ar vietē-
jiem apstākļiem, nemaz nepazīst tirgus apstākļus u.
1.1., u. t. t.? Ja nodokli uzliek lielāku, tad ir vēl pār-
sūdzības ceļš uz galveno komisiju; ja pārestība tiek
nodarīta, tas visu ir iespējams noskaidrot. Bet, kungi,
nevar padarīt par sistēmu to, ka nodokļa uzlikšanu
nodod tikai tai grupai, kurai šie nodokļi jāmaksā, bet
mūsu uzdevums ir noteikt, ka šinīs komisijās jāsūta
cilvēki, kuri aizstāvētu patiešām valsts un pašvaldību
intereses vairāk, nekā šauru grupu intereses. Tāpēc
visādā ziņā tiem, kas stāv uz demokrātiskiem pamā-
tiem, kas stāv uz valstiskiem pamatiem, tiem patie-
šām jābalso tikai par pašvaldībaskomisijas variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēl vēlas de-
putāts Grantskalns. Vārds deputātam Grantskalnam.

E. Grantskakis, (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Būmeistera kungs nostāda lietu
mazliet nepareizi. Mums ir tāds stāvoklis likumos —
un ne tikai mūsu zemē tas tā ir, bet vispār finansu zi-
nātnē tas tā pieņemts, ka izved un ietur pašaplikšanās
principu. Kāpēc šo pašaplikšanās principu jāietur?
Jāatbild, ka to prasa lietderība. Ir pavisam neiespē-
jami nodot visu nekustamā īpašuma nodokļa aplikša-
nas lietu tikai ierēdņu rokās vien; pieņemsim to vis-
labāko gadījumu,ka šie ierēdņi gribēs vislabāki, vis-
taisnāki aplikt ar nodokli maksātājus. Tomēr prak-
tiskā dzīvē viņiem būs jāsaduras ar tādiem apstā-
kļiem, kas viņiem nebūs pa spēkam, jo kāds ierēdnis,
strādādams diendienā savu ierēdņa darbu, nevar pār-
zināt, teiksim, kāda namsaimnieka budžetu, nevar
pārzināt tos patiesos apstākļus, kādi ir dzīvē, ko no
kāda zināma objekta var un nevar prasīt. Tālāk, še
neiet runa par pašām nodokļu normām. Likums jau
nosaka nodokļu normas: cik lielus nodokļus var ņemt,
kādiem jābūt novērtējumiem. To vispārējos apmēros
jau regulē likums. Nevar teikt, ka nodoklis pats kā
tāds sarūgtinātu maksātājus. Maksātāji zin, ka vi-
ņiem jāuzņemas šos nodokļus un viņi ir gatavi tos
nest. Bet kas gan sarūgtina, tā ir dažkārt lielā ne-
vienādība, kuru nereti izsauc apstākļu nepārzlnāšana.
Tā rodas nevienādība starp līdzīgiem maksātājiem,
kur vienam uzlikts tik liels nodoklis un otram pavi-
sam citāds. Tāpēc mums jāvēlas, lai komisijās, ku-
ras apliek ar nodokli, būtu iekšā cilvēki, kas saim-
nieciskos apstākļus labi pārzin un pēc iespējas mazāk
šinī virzienā darītu kļūdas. Mēs neesam šeit gājuši
tālāk, neesam neko jaunu ieveduši,_bet esam tikai ak-
ceptējuši to, kas vispār finansu zinātnē ir pieņemts un
vispār nodokļu aplikšanā pastāv, t. i., pašaplikšanās
principu. Nekādā ziņā nav pielaižams, ka paši mak-
sātāji, kuri vislabāk pārzin apstākļus un ari ir iein-
teresēti pareizā nodokļu sadalīšanā, tiek nobīdīti pa-
visam sāņus un visa šī nodokļu izdalīšanas lieta būtu
nodota tikai ierēdņu rokās, līdz ar to, protams, pie-
laižot varbūtību, ka kļūdas, kuras Jā ka ta jau nak
priekšā, tiek pavairotas. Tāpēc jāpieņem finansu
komisijas variants, kurš pēc iespējas cenšas kļūdas
mazināt un nodokļa sadalīšanu izvest objektīvāki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk 17. pants. Balso-
šanas kārtība būs sekoša: vispirms nāks nobalsošana
pašvaldības, komisijas variants; japašvaldībaskomi-
sijas variantu pieņems, tad atkritīs finansu komisijas
variants, ja turpretim pašvaldības komisijas variantu
nepieņems, tad nāks nobalsošanā finansu komisijas
variants. Vai referenti vēlas vārdu? Vārds finansu
komisijas referentam Lejiņam.

Referents P. Lejiņš: Finansu komisijas vārdā
uzturu finansu komisijas variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija
bij citādās domās nekā finansu komisija, tāpēc likumu
saskaņojot komisijas nevarēja vienoties. Te jau ari
Annusa kungs teica, ka pie uzliktā nodokļa izdalī-
šanas vajagot būt klāt ari pašiem nodokļu maksā-
tājiem, bet lieta nu ir tāda, ka šis nodoklis nav jāiz-
dala vien, bet jārada no paša sākuma. Grantskalna
kungs vēl ieminējās, ka ar visiem nodokļiem esot ta,
ka nodokļu maksātāji paši radot maksājamo nodokli.
Tā nu tas nebūt nav. Ir vesela rinda nodokļu, pie
kuru uzlikšanas pašiem maksātājiem nekas netiek
prasīts. Tāds ir dzīvokļu nodoklis, tāds ir ari pastā-
vošās galvas naudas. Ari izstrādātais nekustamas
mantas nodoklis uz laukiem nosaka pavisam ko citu.
Tā attiecīgais pants nosaka, ka pagasta komisija sa-
stāv no pagasta padomes pārstāvjiem un no nodokļu
maksātājiem. Šie pārstāvji resp. valdes locekļi var
būt nekustamu īpašumu īpašnieki, bet var būt ari tādi,
kuriem šādu īpašumu nav. Tā tad uz_ laukiem šinīs
komisijās paredzēts citāds sastāvs nekā pilsētās. Ari
pati dzīve izvirzījusi prasību, ka nodokļu komisijās
jāpiedalās tādiem pašvaldību priekšstāvjiem, kuri pie
šī nodokļa aplikšanas bauda pagasta padomes, šim
gadījumā pilsētas domes uzticību. Esmu spiests uz-
turēt pašvaldības komisijas variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana notiks
no manis paziņotā kārtībā. Referenti izsakās_katrs
par savu variantu. Vispirms nāks nobalsošana paš-
valdības komisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par pašvaldības komisijas varianta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas_ būtu pret pašvaldības
komisijas variantu. Beidzot Jūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par pašvaldības komisijas va-
riantu nodotas 37 balsis, pret — 42, atturējušos nav.
Pašvaldības komisijas variants noraidīts. Nobalso-
šanā nāk finansu komisijas variants. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu par finansu komisijas varianta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret fi-
nansu komisijas varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par finansu
komisijas variantu nodotas 45 balsis, pret to — 30
balsis, atturējies nav neviens, finansu komisijas va-
riants pieņemts. Lūdzu nolasīt 18. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Nekustamas mantas nodokļu komisiju sasauc tās priekš-
sēdētājs pēc vajadzības. Komisijas sēde atzīstama par piln-

- tiesīgu, ja tanī piedalās bez priekšsēdētāja vismaz 3 citi locekļi."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk 18. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 18. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 18. pants pieņemts vienbalsīgi.
Lūdzu nolasīt 19. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pārsūdzību caurskatīšanai par pilsētu resp. miestu ne-

kustamas mantas nodokļa komisijas lēmumiem pie tiešo no-
dokļu departamenta pastāv galvenā pilsētu un miestu: nekusta-
mas mantas nodokļa_ komisija.

Šī komisija sastāv no: a) tiešo nodokļu departamenta di-
rektora vai viņa vietas izpildītāja kā priekšsēdētāja, b) pa vie-
nam piriekšstāvim: no tieslietu un iekšlietu ministrijām 1 un Rīgas
pilsētas valdes, c) no Rīgas pilsētas architekta un d) 4 Rīgas
pilsētas domes izvēlētiem šī nodokļa maksātājiem' līdz ar at-
tiecīgu skaitu substitutu. Komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās, ieskaitot priekšsēdētāju, vismaz puse no visiem
locekļiem, to starpā vismaz viens no šī nodokļa maksātājiem.

Piezīme. Pilsētu un miestu kongresa birojs sūta uz komi-
sijas sēdēm 2 priekšstāvjus ar balsstiesību, bet pē-
dējā neierašanās netraucē komisijas darbību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 19. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 19. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 19. pants pieņemts vienbalsīgi.
Lūdzu nolasīt 20. pantu.
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Sekretārs P. Juraševskis:
..Komisiju locekļus no nodokļu maksātāju vidus un viņu

substitutus izvēl uz 3 gadiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk 20. pants. Lūdzu pacelties,
kas būtu pret 20. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 20. pants vienbalsīgi pieņemts. Lū-
dzu nolasīt 21. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja komisijas loceklis aiz kaut kādiem iemesliem' nevar

ņemt dalību komisijas sēdē, tad viņa vietu izpilda substituts.
Substituti, kuri neizpilda komisijas locekļa pienākumus, var pie-
dalīties komisijas sēdēs ar padomdevēja balsstiesību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 21. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 21. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 21. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 22. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Vienas nekustamas mantas nodokļa komisijas loceklis

nevar tanī pašā laikā būt par locekli vai substitutu cita neku-
stamas mantas nodokļa komisijā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanānāk 22. pants. Lūdzu paceltiestos,
kas būtu pret 22. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 22. pants vienbalsīgi pieņemts. Lū-
dzu nolasīt 23. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Tie locekļi no maksātāju vidus, kuri neierodas no vietas

uz komisijas sēdēm, uzskatāmi kā izstājušies no komisijas lo-
cekļu sastāva."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 23. pants. Lūdzu pacelties

I

tos, kas būtu pret 23. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 23. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 24. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja uz pilsētas resp. miesta priekšsēdētāja pirmo uzaici-

nājumu nesanāk vajadzīgais skaits komisijas locekļu, tad
priekšsēdētājs noteic otro komisijas sēdi ar tādu pat dienas
kārtību. Šī sēde, neskatoties uz ieradušos locekļu skaitu, ir
pilntiesīga, uz ko aizrādāms pavēstē. Ja otrreizējā sēdē ne-
viens no locekļiem neierodas, tad sēdi notur priekšsēdētājs ar
viņa no nodokļa maksātāju vidus pieaicinātiem, lietpratējiem,
skaitā ne mazāk par diviem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 24.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 24. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 24.
pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 25. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Qalvenās pilsētu un miestu nekustamas mantas nodokļa

komisijas darbvedību izpilda tiešo nodokļu departamenta attie-
cīgas nodaļas vadītājs. Pilsētu resp. miestu komisiju darbve-
dību izpilda nodokļu inspektora kanclejā un pārzin nodokļu in-
spektors vai viņa palīgs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 25. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 25. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 25. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 26. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Uz komisijas sēdēm pēc komisijas priekšsēdētāja izvē-

les vai komisijas lēmuma var pēc vajadzības uzaicināt lietpra-
tējus ar padomdevēja balsstiesību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
cēlas? Nobalsošanā nāk 26. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 26. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 26. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 27. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Komisiļa lēmumus taisa ar absolūtu balsu vairākumu.

Ja balsis dalās uz pusēm, tad izšķir priekšsēdētāja balss."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Nobalsošana nāk 27. pants. Lūdzu pacelties

tos, kas būtu pret 27. panta pieņemšanu. Tādu nav'.
Kas atturas? Ari nav, 27. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 28. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Visu pilsētu un miestu nekustamas mantas nodokļu ko-

misiju priekšsēdētāji un viņu vietnieki, kā ari šo komisiju citi
locekļi — resoru pārstāvji un darbveži (17., 19. un 25. p. p.)
saņem sevišķu atalgo jumu,, kura apmēru nosaka finansu mi-
nistrs. Komisiju vēlēto locekļu atalgojumu, noteic un maksā
iestādes, kuras tos sūtījušas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 28. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret. Tādu nav. Kas atturas-? Nav. 28.
pants vienbalsīgi pieņemts. V. nodaļa. Lūdzu nolasīt
virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nodok1u listu izsūtīšana un nodokļa komisiju lēmumu

pārsūdzības kārtība."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,

kas būtu pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 29. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Maksātāju iesniegtos paziņojumus skata cauri un vaja-

dzības gadījumā ievāc resp. sakopo papildu ziņas vietējie no-
dokļu inspektori."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk 29. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret. Nav. Kas atturas?
Nav. 29. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nola-
sīt 30. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Pisētu resp. miestu nekustamas mantas nodokļu komisi-

jas pārbauda nodokļu inspektoru saņemtās ziņas resp. sako-
potās papildu ziņas, noteic nodokļa sumas un izsūta katram
maksātājam līdz 1. maijam nodokļa listi, kurā uzrāda aprēķi-
nāto mantas vērtību un nodokļa sumu, kā ari pārsūdzības kār-
tību. Par nodokļu listu izsūtīšanu izsludina „Valdības Vēstne-
sī". Nodokļa listes izsniedzamas 14 dienu laikā, skaitot no iz-
sūtīšanas dienas. Ja maksātājs laikā nesaņem nodokļa listi,
tad viņam pēc tās jāgriežas vietējā nodokļu inspektora kancle-
jā. Nodokļa listes nesaņemšana laikā nepagarina pārsūdzības
un nomaksas termiņus.

Pilsētas resp. miesta komisijas priekšsēdētājs paziņo uz
maksātāja lūgumu tos datus, uz kuru pamata aprēķināts īpašu-
ma ienesīgums vai nodoklis.

Piezīme. Tanīs gados, kad mantas novērtēšana nenotiek
nodokļa listes izsūta maksātājam pilsētas resp. miesti
nekustamas mantas nodokļa komisijas līdz 1. mar-
tam'."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 30. panta
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 30. pants. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 30. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 30. pants vien-
balsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 31. pantu.

- Sekretārs P. Juraševskis:..Maksātāji, kuri atrod aprēķināto nodokļa sumu par
augstu, vair iesniegt mēneša laikā no 30. pantā minētās izslu-
dināšanas' dienas iebildumu attiecīgai pilsētas resp, miesta ne-
kustamas mantas nodokļa komisijai, kura to skata cauri un
ievēro vai atraida, par ko paziņo iebilduma cēlājam.

Piezīme. Gadījumos, kuri minēti 12. un 14. p. iebildumi
iesniedzami mēneša laikā, skaitot no tās dienas, kad
maksātājs saņēmis nodokļa listi vai citu paziņojumu
no pilsētas resp. miesta nodokļu komisijas."

Prniekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 31. panta
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 31. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 31. panta pieņemšanu.Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 31. pants vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt 32. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nekustama manta, kura nav aplikta ar nodokli vispā-

rējā terminā, vai atlikta mazākos apmēros nekā pienācās, ap-
liekama ārpus vispārējā termiņa, pie kam šinīs gadījumos kā
samaksas, -tā iebilduma termiņš skaitāms 1 mēnesis no listes
izsniegšanas dienas.

Šī aplikšana pieļaujama tikai par pēdējiem notecējušiem
3 gadiem."
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 32. pants. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 32. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas_atturas? Nav. 32. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 33. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,,Pilsētu resp. miestu nekustamas mantas nodokļu komi-

siju lēmumi pārsūdzami 14 dienu laikā, skaitot no lēmuma pa-
ziņošanas dienas sūdzētajam, galvenai komisijai. Pārsūdzība
rakstāma uz galvenās komisijas vārdu un iesniedzama pilsētas
resp- miesta nekustamas mantas nodokļu komisijai, kuras priekš-
sēdētājs to piesūta galvenai komisijai ar savu atsauksmi, pie-
liekot klat _ pilsētas resp. miesta nekustamas mantas nodokļa
komisijas lēmuma norakstu."

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nak 33. pants. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt 34. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis-.
„Galvenās pilsētu un miestu nekustamas mantas nodokļa

komisijas lēmumi pārsūdzami senātam viena mēneša laikā,
skaitot no Jemuma paziņošanas dienas sūdzētājam. Pārsū-
dzība rakstāma uz senata _vārdu un iesniedzama galvenai ko-
misijai, kuras priekšsēdētājs to piesūta senātam ar savu at-
sauksmi, pieliekot klāt galvenās komisijas lēmuma norakstu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nak 34. pants. Es lūdzu pacelties
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tos,-kas būtu pret 34. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 34. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 35. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Lūgu,mi dēļ nokavēta termiņa atjaunošanas iesniedzami

tai komisijai, kuras lēmumu lūdzējs vēlas pārsūdzēt.
Termiņš jāatjauno, ja tas nokavēts aiz svarīga iemesla.

Partadu uzskatams brīvības atņemšana, grūta slimība un citi-
līdzīgi nenovēršami gadījumi.

Pilsētu resp. miestu nekustamas mantas nodokļa komi-
sijas lēmumi attiecība uz termiņa atjaunošanu pārsūdzami gal-
venai komisijai, kuras lēmums ir galīgs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 35. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 35. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 35. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 36. pantu bez piezīmes.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nekustamas mantas nodokļa maksātājiem, kuri iesnie-

guši iebildumu vai pārsūdzību un tanī uzrādījuši savu adresi
un izteikuši vēlēšanos būt klāt pie savas lietas caurskatīšanas
un dot uz šo lietu attiecīgus .mutiskus vai rakstiskus paskaidro-
jumus, paziņo caurskatīšanas dienu komisijā. Maksātāja vai .vi-
ņa pilnvarnieka neierašanās vai rakstiska paskaidrojuma ne-
iesniegšana neaptur lietas izspriešanu."

Priekšsēdētājs_ P._ Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 36. pants bez piezīmes. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 36. panta pieņemšanu
bez piezīmes. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 36.
pants bez piezīmes vienbalsīgi pieņemts. Tagad lū-
dzu nolasīt piezīmi divos variantos.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Piezīme. Finansu komisijas variants. — Pavēstes par

lietas caurskatīšanas dienu piesūtāmas maksātājam
vismaz 5 dienas pirms komisijas sēdes.

Pašvaldības komisijas variants. — Piezīmi strīpot."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie piezīmes vārdu
vēlas deputāts Annuss. Vārds deputātam Annusam.

J.Annuss (miera,kārtības un ražošanasapvienī-
ba) : Ja pieņemam pašvaldības komisijas variantu,
tad līdz ar to laupīta nekustamās mantas nodokļa
maksātājam iespēja aizstāvēties. Finansu komisijas
variants paredz, ka vismaz 5 dienas iepriekš jāsaņem
pavēste. Tas provinces nodokļu maksātājiem ir ne-
pieciešams, jo ja pavēstes saņemtu dienu iepriekš vai
pat, varbūt, ar nokavēšanos, tad taču ir ņemta iespēja
provinces nodokļu maksātājiem aizstāvēties. Tādu

aizstāvēšanos liegt taču nevienam nevarēs. Tāpēc
būtu taisnīgi pieņemt finansu komisijas variantu, ka
vismaz 5 dienas iepriekš jāpiesūta pavēle, lai tas,
kurš sūdz, varētu nokārtot savas darīšanas, izprasīt
atvaļinājumu un aizbraukt uz centru, aizstāvēt savas
prasības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents P.Lejiņš: Finansu komisija jautājumu
pārrunāja un komisijas vairākums izteicās par to, ka
pavēste būtu jāpiesūta vismaz 5 dienas pirms sēdes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai pašvaldības ko-
misijas referents vēlas vārdu? Vārds pašvaldības
komisijas referentam Jaunzemam.

_ Referents E. Jaunzems: Pašvaldībaskomisija bij
tanīs domās,ka šādu 5 dienu termiņu nevajadzētu no-
likt. Tas radītu nevajadzīgu birokrātismu, lietas no-
vilcināšanu un dotu vienam otram iemeslu prasīt lie-
tas atlikšanu neierodoties uz sēdi. Valdības priekš-
stāvis pašvaldības komisijā paziņoja, ka līdz šim ne-
kādi sarežģījumi neesot radušies, piemērojot pare-
dzētos noteikumus un ievērojot tās parašas, kādas
vispār pastāv pie pavēstu izsniegšanas, t. i., kad at-
tiecīgo personu uzskata par paziņojumu saņēmušu, ja
pavēstes otrs eksemplārs ir ienācis atpakaļ ar at-
tiecīgu parakstu; tāpēc uzturu pašvaldības komisijas
variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti uztur katrs
savu variantu. Nobalsošanā nāks vispirms pašval-
dības komisijas variants

piezīmi strīpot.
Ja šo pašvaldības komisijas variantu pieņems,

tad piezīme būs strīpota un mēs uzskatīsim par pie-
ņemtu 36. pantubez piezīmes. Ja turpretim pašvaldī-
baskomisijas variantunoraidīs* tadnāks nobalsošanā
finansu komisijas variants līdzar pašu pantu. Nobal-
sošanā nāk pašvaldības komisijas variants. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pašvaldības komisijas va-
rianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pašvaldības komisijas varianta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Tādu nav. Par pašvaldības komisijas variantu
nodotas 29 balsis, pret to nodotas 36 balsis. Paš-
valdības komisijas variants noraidīts. Nobalsošanā
nāk 36. pants līdz ar piezīmi finansu komisijas re-
dakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 36. panta
pieņemšanu ar piezīmi finansu komisijas variantā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Tādu nav. Bei-
dzot lūdzu pacelties, tos, kas atturas? Par 36. pantu
ar piezīmi finansu komisijas variantā nodotas 37 bal-
sis, pret nav neviens, atturējušies 34. Tā tad 36.
pants ar piezīmi pieņemts finansu komisijas variantā.
Lūdzu nolasīt 37. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Visāda veida pieprasījumus, uzaicinājumus, paziņojumus,

atgādinājumus un nodokļu listes izsūta maksātājiem ar poli-
ciju, nodokļu piedzinējiem, ziņnešiem un pa pastu, un tādus
uzskata par iesniegtiem, ja tie nodoti pēc maksātāja adreses,
nekustamas mantas atrašanās vietā viņam pašam vai viņa māji-
niekiem, kalpotājiem, vai kādam viņa vietniekam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 37. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 37. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 37. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 38. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja maksātāja adrese, uzturēšanās vai dzīves vieta nav

zināma, tad viņam izsniedzamos dokumentus izkar nodokļu
inspektora kanclejā, pēc kā tie uzskatāmi par izsniegtiem."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: . Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 38. pants. Lūdzu pacelties
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tos, kas butu pret 38. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 38. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 39. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Maksātāja_ paziņojumus, paskaidrojumus un pārsūdzības

nodokļa komisijām var piesūtīt ari pa pastu, pie kam tos uz-
skata par iesniegtiem no tās dienas, kurā tie nodoti pastā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 39. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas butu pret 39. panta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. 39 pants vienbalsīgi pieņemts. Lū-
dzu nolasīt 40. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Pārsūdzību iesniegšana galvenai komisijai un senātam
neaptur nodokļa nomaksu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 40.
pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 40. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 40.
pants vienbalsīgi pieņemts. 41. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Pret lēmumu.aj kuru nav mierā pilsētas resp. miesta

komisijas priekšsēdētājs vai ari galvenās komisijas priekšsē-
dētājs, viņš var iesniegt protestu 14 dienu laikā: pirmais — gal-
venai komisijai, be_t pēdējais — senātam, pie kam līdz protesta
izšķiršanai galvena komisija nodokli nepiedzen, turpretim pro-
testa iesniegšana senātam neaptur lēmuma izpildīšanu.

Protesti pieļaujami, ja ir pieteiktas atsevišķas priekšsēdē-
taja domas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nāk 41. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas butu pret 41. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 41. pants vienbalsīgi pieņemts.
Es lūdzu nolasīt 42. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Tiklab galvenās, kā ari pilsētu resp. miestu nodokļa ko-

misiju priekšsēdētāji var attiecīgas komisijas ierosināt nodokļa
komisiju lēmumu _cau:rskatīšanu no jauna tādās lietās, par ku-
ram 3 gadu laika atklājušies jauni apstākļi, kas nav ievēroti
pirmo reizi nodokli uzliekot vai lietu skatot cauri."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nak 42. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas butu pret 42. panta pieņemšanu. Tādu nav.
K^s atturas? Ari nav. 42. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt VI. nodaļas virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Nodokļa samaksa un sodi par pārkāpumiem."
Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-

dumi pret virsraksta pieņemšanu? Iebildumu nav?
Virsraksts pieņemts. Ludzu nolasīt 43. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Pilsētu resp. miestu nekustamas mantas nodokļa komi-
sijas iesūta tiešo nodo_k|u departamentam visu nekustamas man-
tas nodokļa maksātāju sarakstus, uzrādot uzliktās nodokļa
sumas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošana nak 43. pants. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret 43. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. 43. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 44. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Nodoklis samaksājams ikgadus līdz 1. septembrim."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 44.

pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 44. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 44.
pants pieņemts. Ludzu nolasīt 45. pantu divos va-
riantos.

Sekretārs P. Juraševskis:..Pašvaldības komisijas I. variants.
Ja mēneša laika pec noteikta termiņa nodoklis nav sa-

maksāts, to piedzen piemērojoties noteikumiem' par valsts no-
dokļu un citu neapstrīdamu valstij pienācīgu naudas sumu pie-
dzīšanu (Lik. kr. papild. 48.), līdz ar soda naudu 2% apmērā
par mēnesi no nesamaksātas' nodokļa sumas, pie kam, nepilnu -
mēnesi skaita par pilnu, bet soda naudu noapaļo uz augšu līdz
pilnam latam.

Finansu komisijas un pašvaldības komisijas II. variants.
Ja mēneša laika pec noteikta termiņa nodoklis nav sa-

? maksāts, to piedzen piemērojoties noteikumiem par valsts no-
dokļu un citu neapstrīdamu valstij pienācīgo naudas sumu pie-
dzīšanu (Lik. kr. papikL 48.), līdz ar soda naudu 1% apmērā par
mēnesi no nesamaksātas nodokļa sumas, pie kam, nepilnu mē-
nesi skaita par pilnu, bet soda naudu noapaļo uz augšu līdz
pilnam' latam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Annuss. Vārds deputātam Annusam.

J. Annuss (miera, ražošanas un kārtības apvie-
nība) : Nekustamas mantas īpašnieku stāvoklis irgrūts (saucieni pa kreisi: „Nabadziņi!") un nodokļi
ir smagi, un protams, ka tos nodokļus un sevišķi, ja
3. lasījuma tiks pieņemts paaugstināts nodoklis, ne-
kustamas mantas īpašnieki nevarēs samaksāt ter-
miņa šo nodokli, tapec ka nespēs, nevis tāpēc ka ne-
gribēs. ' Un tapec soda nauda, kādu paredz pašvaldī-
bas komisijas variants — 27o apmērā mēnesī, t. i.
24%_ gada, būtu ļoti smags sods. Otrkārt, tas ir au-
gļotāju procents, kādu valsts nedrīkstētu ievest. Tā-
pēc mans priekšlikums ir strīpot 27o un likt 17o,t. i.
12% gada. Otrkārt, ir paredzēts vēl soda naudu no-
apaļot uz augšupilnos latos. Es apgalvoju, ka tas nav
demokrātiski, ka jieliemun maziem namsaimniekiem
liek maksāt vienādi. Mazajiem namsaimniekiem ir
katrs lats no svara un nav vienalga, ka 2 santimu vie-ta, bus jāmaksā 1 latu. Tad mazo mājiņu īpašnieki,
būdiņu īpašnieki to sevišķi jutīs, jo viņi būs tie nau-
das soda maksātāji, jo viņi nevarēs nodokli laikā sa-
maksāt, priekš viņiem bus tas pārak liels sods. Tā-
pēc es lieku priekšā skaitīt 12% un nepilnu mēnesi
skaitīt par pilnu.

Tāpēc es iesniedzu šo pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

E. Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godātie

deputātu kungi! Papildinot to, ko teica deputāts
Annusa kungs, gribu aizrādīt, ka ja pieņemsim tikai
1% soda naudas, ari tas 1% būs tiem, kuri nav sa-
maksājuši, kopa ar piedzīšanas izdevumiem, kuri jau
tagad_ iztaisa 2%, diezgan liels. Tā tad nevienam
maksātajam nevar but izdevīgi ari pie tagadējiem
procentiem naudas tirgu nesamaksāt šo nodokli, ja
ari pieņemtu 1% soda naudas. Ja soda procentu pa-
augstinātu, tad tas ietu pāri par vajadzību. Jāņem
vēra, kad ieskatās maksātāju dzīvē, ka taisni maz-turīgie maksātāji nomales nevar nodokli laikā no-
maksāt. Tur nav katrreiz par iemeslu tas, ka viņi
negribetu_ to maksāt, ka viņi ar to gribētu pelnīties.
Nav iespējams samaksat_ un ja nāk un grib šo naba-
dzību sodīt, pataisot pārak augstu soda procentu plus
piedzīšanas izdevumus, tas butu netaisni. Tāpēc
butu pieņemams

^
finansu komisijas variants, kurš no-

saka samēra mērenu soda procentu nesamaksāšanas
gadījuma. Talak Annusa kungs liek priekšā noapa-
ļošanu pavisam dzēst. Es nedomāju, ka santimu no-
apaļošanu vajadzētu pavisam dzēst, bet noapaļošanu
izvest ne tāda kārta, ka projektā uzrakstīts — uz
augšu, ta nav.noapaļošana vien, bet netieša nodokļa
paaugstināšana. Atsevišķos gadījumos varētu notikt,
ka nodokli maksa pašvaldībām un ir pāri par apaļiem
latiem paris santimu. Noapaļojot tosuz augšu, jā-
samaksā vesels lats. Pec laika maksās nodokli val-
stij un tur ari var tāds pats gadījums atkārtoties un
atkal ir viens lieks lats. Ja nu to pašu mēs vedam
ari konsekventi cauri attiecībā uz soda naudām, tad
tas iztaisa atkal lieku latu. Tā tad pie zināmiem ap-
stākļiem mes uzliekam vienu, divi, trīs liekus latus
maksāt, Protams, lielajam, turīgam saimniekam tas
nekritīs nekadasvara, bet jārēķinās ar to, ka ir ari
mazāki maksātāji, kuriem šie pāris lati krīt svarā.
Ja normas neapmierina, tad ir jārunā, ka šīs normas
vajaga augstākas, bet zem noapaļošanas maskas pa-
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celt nodokli nebūtu vajadzīgs. Bet tāpēc nav jāiz-
slēdz noapaļošana. Es lieku priekšā ko citu. Es lie-ku priekša noapaļošanu izdarīt tādējādi, ka ja šie
santimi nepārsniedz cīparu 50, tad viņusneņemt vērā,
bet ja viņi ir.pāri par 50, tad viņus noapaļot uz augšu.
Tasšo netaisnību izlīdzinātu un tanī pašā lāikā.sa-
īsinatu darbu tanī iestāde,, kura šos santīmus ņem.
Nav tik vienkārši, ka šīs niecīgās,, no pirmā acu .uz-
metiena, sumas, šie santimi neko nenozīmē?—>?.tie no-
zīme stipri daudz. Piemēram pie lauku apstākļiem
ir izrēķināts, ka tas izmaksā 8.000.000 rubļu. Man
nav statistikas par pilsētu īpašumiem, cik tur tas iz-
taisītu. Bet ir skaidrs, ka no šiem"santīmiem salasās
prāvas sumas, kuras bez vajadzības, nepelnīti uzliek
maksātajiem. Tapec panta beigās es liktu priekšā
strīpot „pie soda noapaļošanas uz augšu līdz pilnam
latam" un to vieta jāliek „pie,soda naudas santīmos,
ja to ir_50 vai vairāk, par pilnu latu, bet mazāk ne-
ņemt vēra".
. _ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 45. pantā ir
paredzētas soda naudas2 variantos: finansu komisi-
jas un pašvaldības komisijas, pie kam finansu komi-
sijas projekta paredzēts 1% apmērs, bet pašvaldības
komisijas — 2%. Bet nu nāk-Annusa kungs un pasa-
ka, ka taisni to mazo būdnieku interesēs nevajagot
soda naudu palielināt, jo mazie namīpašnieki visvai-
rāk paliekot parada. Man liekas,Annusa kungs, Jums
vajadzēja aiziet uz departamentu un apprasīties, kuri
ir tie, kas paliek parādā, vai tie ir tie mazākie, kam
tas mazākas sumas, vai tie, kam tās lielākās sumas
jāmaksā. (E. Grantskalna starpsauciens.) Ir gan,
Grantskalna kungs, ta, ka taisni tie, kam tās lielākās
šumas jāmaksā, nemaksā nodokli laikā. Tie tās su-
mas iegulda citos uzņēmumos, jo tas kreditēšanas
procents — 12% gadā — ir vislētākais. Mazajam
budniekam, bez šaubām, katrs procents ir liels, vai
tas būtu viens vai divi. Viņš samaksās tos 2, 3 vai
4 latus laika, jo viņš baidās no katra soda procenta.
Bet, luk, lielie namsaimnieki, ja viņiem mēs neuz-
liķsim lielāku procentu, kufš pārsniegtu vidējo kre-
dita procenta_ apmēru, tad, bez šaubām, mums uz
priekšu bus tāds pat stāvoklis kā tagad, ka nodokli
samaksa laika tikai apmēram 5% un pārējos 95%
samaksā ar nokavēšanos. Te Annusa kungs nāca un
pasacīja, ka viņš izejot no mazo būdnieku interesēm.
Tā fr skaidrā liekulība, jo te ar "Annusa kunga muti
runa ne mazo būdnieku interešu pārstāvis, bet taisni
lielo namsaimnieku interešu pārstāvis, kuri vienmēr
paliek parādā un savus nodokļus laikā nesamaksā.
Tas ir viens. Otrs ir jautājums par to noapaļošanu.
Te nāca Annusa un Grantskalna kungs .un ',domāja,
ka ar to noapaļošanuJiekot namsaimniekiem jeb ne-
kustamajpašuiņa turētājiem uzkrauta briesmīga na-
sta.' Izrēķināja pat, ka viņa sniegtos dažos miljonos.
Mes Jau pagājušo reizi strīdējāmies par to, cik lielos
apmēros Šī noapaļošana var sniegties. Vislielākais
viņa var sniegties līdz 2 latiem un patiesībā viņa iz-
taisīs no viena līdz pusotra latiem. Tas ir maksi-
mums. Izrēķināt, Annusa kungs, ja mums ir nam-
saimnieku, kas maksa nekustama īpašuma-nodokli,
35.000, un jakatrs maksātu Llatu — katrs.tik.daudz
jau nemaksās —, tad tas iztaisītu tikai .35.000 latus.
Ta tad tie miljoni, par kuriem Jūs te brēcat, nekur
nav saredzami. Taču jāievēro ari tās; prasības, ko
uzstāda praktiska darba darītāji. Tās iziet uz to, lai
pie nodokļu piedzīšanas un pie nodokļu listu izrakstī-
šanas butu darīšana ar noapaļotiem skaitļiem. Daudz
reiz ari pašiem nodokļu maksātājiem ir daudz izdevī-
gāk, ja suma ir noapaļota, nekā ja tur. ir 74, santimi,
38 saiitimi u. t. t.,,u. t. t. ? Pati dzīve prasa, lai šī no-
apaļošana notiktu. . Šai noapaļošana! jāpadara no-

j JKrājumā Saeimas Stenografiskā .
ļbirojā Rīgā, Saeimas laukumā.

dokļu iekasēšana un nodokļu uzlikšana pēciespējas
vieglāka un ērtāka kā nodokļu uzlicējiem, tā nodokļu
maksātājiem. Jūs nākat priekšā vēl ar jaunu sarež-
ģījumu,atlaist tās latu daļas, kas nepārsniedz 50 san-
tīmus, bet tās daļas, kas pārsniedz 50 santīmus, no-
apaļot uz augšu līdz vienam latam. Tik sarežģītu
mechanismu gan nevajadzētu ievest ar šo likumu.
Departamenta kungi taisni runā par to, ka noapaļo-
šanavajadzīga,,lai atvieglotu darbu. Man tiešām uz-
krīt, ka tiklab Jūs, Annusa kungs, kā ari citi, kas ne-
grib noapaļošana! ziedot dažus santīmus, cīnāties par
katru santimu, kas nāk par labu valstij un pašvaldī-
bām un kas uzlikts turīgākām aprindām. Bet kad
jāuzliek nodokļi darba tautai, kad jāuzliek muitas,
tad jūs, kungi, gan nebēdājat par to un nedomājat,
cik smagi'šie nodokļi gulstas uz maksātājiem. Bet
kad valstij un pašvaldībām jāsaņem no jums daži nie-
cīgi santimi, tad jūs briesmīgi uztraucāties un klie-
dzat, ka tā ir gandrīz vai jau laupīšana. Jums, kungi,
gan vajadzētu zināmā mērā godu prast un neizlikties
tik mazdūšīgiem, kā namsaimniekam Annusa kun-
gam, kurš saka, ka tur, kur iet runa par santīmiem,
nevar un nedrīkst, aizkārt namsaimnieka intereses.
Viņš nāk un saka, ka to prasot mazo namsaimnieku
un būdnieku intereses. Nē, kungi, ne būdnieku inte-
reses runā ar Annusa kunga muti, bet lielo namsaim-
nieku intereses. Es domāju, kungi, ka mums vaja-
dzētu vienoties par to, ka pie nodokļu uzlikšanas un
iekasēšanas jāpanāk daudz lielāka skaidrība, jāpa-
nāk, lai nodokļi ienāktu laikā. Tāpēc mums jāuzliek
soda nauda 2% apmērā, lai tas tiešām būtu sods, lie-
lāks nekā vidējais kreditēšanas procents:* Mums va-
jadzīgs pieņemt šo pantu tā, kā to abas komisijas ir
pieņēmušas un mums nevajaga diedelēties te un kau-
lēties par niecīgiem santimiem. -

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referenti vēlētos vārdu? Vārds
finansu komisijas referentam.

Referents P. Lejiņš: Uzturu finansu komisijas
variantu. >. .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Finansu - komisijas
referents uztur finansu komisijas variantu. Vārds
pašvaldības komisijas referentam.

,, ' Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisijā
šis pants iznāca 2 variantos. Viena puse no klāteso-
šiem komisijas locekļiem bija par 1%, otra puse par
2% soda naudas. Tie, kas bija par 2%, tie ņēma
vērā tos apstākļus, ka nodoklis neienāk un neienāks
taisni no tiem, kas šo nodokli varētu vislabāki sa-
maksāt, bet. kas, nodokli nesamaksājot, ietaupīto
naudu laiž citur apgrozībā. Bez tamvēl ņēma vērā to
apstākli, ka mums pastāv vesela rinda mazu nodokļu,
kur ne tikai ņemts 1%, 27o un 3% soda naudas, bet
gan jāmaksā pat 100%, dubultojot visu nodokli nesa-
maksāšanas gadījumā. Pie mums ir piemēram tādi
mazo ļaužu nodokļi, kā mantas un pasažieru pārva-
dāšanas nodoklis, t. i. ormaņu nodoklis. Šī nodokļa
nesamaksāšanas gadījumā nodoklis par sodu jā-
maksā dubulti. Otrs tāds nodoklis ir rokas ratiņu
nodoklis. Ari šiem maziem vīriem ir jāmaksā no-
dokļa nesamaksāšanas gadījumā dubulta soda nau-
da. Tad vēl nodoklis no zirgiem, kur ari nodokļa

-nesamaksāšanas gadījumā jāmaksā dubulti, tāpat
nodoklis no govīm, kazām un cūkām. Visus pie-
sauktos likumus ir izdevusi valdība ar zemnieku sa-
vienības līdera bij. ministru prezidenta Ulmaņa, kā
ari bij. iekšlietu ministra Arveda Berga bagāto nam-
saimnieku priekšstāvju parakstiem. Kā jau teicu, tie
bija iemesli, kādēļ puse no komisijas locekļiem stā-
vēja par 27o soda naudu, otra puse par 1%..

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta ie-
sniegti divi pārlabojumi no deputāta Annusa un viens
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no deputāta Grantskalna, pie kam no šiem pārlabo-
jumiem viens attiecas uz pašvaldības komisijas va-
riantu, proti, pārlabojums, kuru iesniedzis Annuss,
un skan:

„45. pantā pašvaldības komisijas variantā strīpot 4. rindā
„2%" un tā vietā likt „1%".

5. un 6. rinda strīpot vārdus „bet soda naudu noapaļo uz
augšu līdz pilnam latam1."

Šos divus pārlabojumus Annuss lūdz likt uz no-
balsošanu katru atsevišķi.

Pie otra varianta iesniegts pirmais pārlabojums
no deputāta Annusa, kurš skan:

„45. pantā finansu un pašvaldības komisiju 2. varianta 5.
un 6. rindās strīpot vārdus „bet soda naudu noapaļo uz augšu
līdz pilnam latam."

Otrais pārlabojums iesniegts no deputāta Grants-
kalna un skan:

„45. panta beigās (finansu komisijas variants) strīpot
vārdus „bet soda naudu noapaļo uz, augšu līdz pilnam latam"
un to vietā likt: ,.bet soda naudu, ja tā pārsniedz 50 un vairāk
santīmus papildināt ilīdiz pilnam latam, bet ja mazāk —. neņemt
vērā."

Nobalsošanā nāk vispirms Annusa iesniegtais
papildinājums pie pašvaldības komisijas varianta, un
proti, dalītā veidā. Vispirms attiecībā uz pirmo
daļu — strīpot „2%" un to vietā likt „1%" — un pēc
tam pārlabojuma otrā daļa. Ja tas pārlabojums būs
pieņemts, tad nobalsošanā riāks pašvaldības komisi-
jasvariants, līdz ar pārlabojumu. Ja to noraidīs, tad
nāks nobalsošanā vispirms deputāta Annusa pārlabo-
jums pie finansu un pašvaldības komisiju varianta —
strīpot vārdus „bet soda naudu noapaļo uz augšu līdz
pilnam latam". Ja to pieņem, atkrīt deputāta Grants-
kalna pārlabojums pie šī otrā, varianta. Ja turpretim
Annusa pārlabojumu noraidīs;, nāks nobalsošanā de-
putāta Grantskalna pārlabojums pie otrā varianta un
pēc tam pārlabotā veidā finansu komisijas un pašval-
dības komisijas variants. Tā tad nobalsošanā nāk
vispirms Annusa pirmā pārlabojuma pirmā daļa pie
pašvaldības komisrjas varianta

strīpot „2%" un tai vietālikt „1%".
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo pārlaboju-

mu. Kas būtu pret šo pārlabojumu? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Annusa pir-
mo pārlabojumu nodotas 35 balsis, pret — 32, attu-
rējušies 2. Pārlabojums pieņemts. Tagad nāk no-
balsošanā deputāta Annusa otrs pārlabojums —

strīpot vārdus „bet soda naudu noapaļo uz augšu līdz pil-
nam latam".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Annu-
sa otru pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas
atturas. Par Annusa otru pārlabojumu nodotas 39
balsis, pret — 36, atturējušos nav. Deputāta Annusa
otrs pārlabojums pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā
pašvaldības komisijas I. variants pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par pašvaldības komi-
sijas I. varianta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pašvaldībaskomisi-
jas variantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par pašvaldības komisijas I. variantu pārlabotā
veidā nodotas 39 balsis, pret — 38, atturējušos nav.
Pašvaldības komisijas I. variants pārlabotā veidā pie-
ņemts. Līdz ar to atkrīt finansu komisijas un paš-
valdības komisijas II. variants līdz ar iesniegtiem
pārlabojumiem. Lūdzu nolasīt 46. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
.Pašvaldības _komisijas variants. — Maksātājiem', kuri at-

rodas grūtos apstākļos, var noteikt vairākus maksāšanas ter-
miņus, aprēķinot 1% mēnesī par nesamaksāto nodokļa dalu un
noapaļojot santīmus uz augšu līdz pilnam latam. Attiecīgos
lūgumus izšķir tiešo nodokļu departaments. Lūgumrakstus var
iesniegt ari nodokļu inspektoriem, kuri tos ar savu atsauksmi
piesūta tiešo nodokļu departamentam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta ienācis
pārlabojums no referenta Lejiņa

strīpot vārdus ,.Pašvaldības komisijas variants",
jo tā ir vienkārši drukas kļūda. Iebildumu pret

to nav? Nostrīpots. Vārdu neviens nevēlas pie 46.
panta? Nobalsošanā nāk 46. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 46. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 46. pants vienbalsīgi pieņemts.
47. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:..Pašvaldības komisijas variants. Pair 13. un 14. pantā
minēto paziņojumu neiesniegšanu noteiktā termiņā maksātājiem
uz pilsētu resp. miestu nodokļu komisiju lēmumu pamata var
uzlikt naudas sodu no 4—100 latiem.

Piezīme. Sodu piedzen no paša nodokļa maksātāja ari, ta-
nīs gadījumos, ja pazdņojuiriu nav termiņā iesniedzis
viņa pilnvarnieks vai vietnieks. Turpretim gadīju-
mos, kuri minēti 10. pantā, sods uzliekams perso-
nām-, kuru valdīšanā vai lietošanā atrodas nekusta-
ma manta.

Finansu komisijas variants. Par 13. un 14. pantā minēto
paziņojumu neiesniegšanu noteiktā termiņā maksātājiem uz pil-
sētu resp. miestu nodokļu komisiju lēmuma pamata var uzlikt
naudas sodu līdz 100 latiem.

Piezīme. Sodu piedzen no paša nodokļa maksātāja airi
tams gadījumos, ja paziņojumu nav termiņā iesnie-
dzis viņa pilnvarnieks vai vietnieks. Turpretim ga-
dījumos, kuri minēti 10. pantā, sods uzliekams per-
sonām, kuru valdīšanā vai lietošanā atrodas neku-
stama manta."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Annuss. Vārds deputātam Annusam.

J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Es esmu pārliecināts, ka ari pie šī panta de-
putāts Būmeistera kungs_ aizstāvēs pašvaldības ko-
misijas variantu un aizrādīs, ka viņš aizstāv mazo
namsaimnieku intereses, kā viņš to darījis arvienu.
Finansu komisijas variants atšķiras no pašvaldības
komisijas varianta galvenā kārtā ar to, ka pašvaldī-
bas komisijas variants rāda, ka mazākais sods, kādu
var uzlikt pilsētu un miestu nodokļu valde, ir 4 lati
līdz lOOJatu. Finansu komisija, turpretim, parāda, ka
var sodīt līdz 100 latiem. Tā tad var uzlikt ari ma-
zāku sodu. Sods teparedzēts par listu neiesniegšanu.
Kas neiesniedz listes? Visvairāk viņas neiesniedz
mazie namsaimnieki, jo tie neprot rakstīt. . Kam uz-
liks sodu 4 lati, vai tas būs lielais vai mazais nam-
saimnieks? Protams, ka te ir runa par maziem nam-
saimniekiem. Aizstāvot finansu komisijas variantu,
vēlreiz atkārtoju, ka, pieņemot finansu komisijas va-
riantu mēs aizstāvam mazos namsaimniekus. Es pa-
redzu, ka Būmeistera kungs sacīs, ka līdz ar to es
aizstāvot lielos namsaimniekus. Tad man ar labpa-
tiku vēl jāatzīmē, ka finansu komisijā visas frakcijas
bija vienis pratis un Bastjāņa kungs no sociāldemo-
krātiem atrada, ka 4 latus noteikt kā mazāko sodu
būtu tomēr par daudz un tāpēc vienbalsīgi finansu
komisija pieņēma, ka sodu var uzliktrīdz 100 latiem
un mazākais sods tā tad var būt maziem namsaim-
niekiem ari zem 4 latiem. Mans lūgums būtu mazo
namsaimnieku vārdā pieņemt finansu komisijas va-
riantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Atļaujos tikai ar
pāris vārdiem šeit norādīt, ka mans priekšrunātājs
deputāts Annusskurš šodien demonstrēja mazo nam-
saimnieku aizstāvja lomu,, pareģoja, ka sociāldemo-
krātiskā frakcija šinī gadījumā būšot aizstāvēt 47.
pantu pašvaldības komisijas variantā un pareģoja,
ka nākšot biedrs Būmeisters un atkal to aizstāvēšot.
Man jāpaziņo, ka šis pareģojums ir nepareizs, ka
Annusa kungs nav īsts pravietis. Mūsu frakcija bal-
sos par 47. pantu nevis pašvaldībaskomisijas varian-
tā, bet finansu komisijas variantā. Šinī gadījumā, ja
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pieņemtu pašvaldības komisijas variantu, patiešam
varētu ciest mazie namsaimnieki. Pēc finansu ko-
misijas varianta soda noteikšana ir atstāta pilnīgi ko-
misijai un ja komisija atzīst, ka ir pielaista ļaunprā-
tība vai nolaidība pie listu iesniegšanas, tad komisi-
jai ir brīvas rokas un viņa var uzlikt pilnus 100 latus.
Bet var but gadījumi, kad ari 4 lati ir liels sods un
kad tādam sodam nav pamata. Mūsu frakcija ob-
jektīvi aizstāv valsts un pašvaldības intereses, un
reize, kur tas ir vajadzīgs, aizstāv mazo namsaim-
nieku intereses. Ar šo es gribēju tikai atsegt Annusa
kunga liekulību.

Priekšsēdētājs P. KalniņVārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vai referenti vēlas izteikties?

Referents P. Lejiņš: Uzturu finansu komisijas
variantu.

Referents E. Jaunzems: Uzturu pašvaldības ko-
misijas variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti uztur
katrs savu variantu. Nobalsošanā nāk vispirms fi-
nansu komisijas variants. Ja to pieņems, atkritīs
pašvaldības komisijas variants. Ja to noraidīs, nāks
nobalsošanā pašvaldības komisijas variants. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par finansu komisijas varianta
pieņemšanu. Acīm redzot vairākums. 47. pants
pieņemts finansu komisijas variantā. Lūdzu no-
lasīt 48. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja maksātājs iesniegtā paziņojumā, iebildumā vai paskai-

drojumā, kā ari pārsūdzībā ar nodomu sniedz ne-
pareizas ziņas, lai panāktu nodokļa uzlikšanu ma-
zāka apmērā, vai lai pavisam no tā izvairītos, tad vi-
ņam var uzlikt naudas sodu līdz desmitkārtīgam ap-
mēram no tas sumas, kuru valsts un pašvaldības
iestādes nepareizu ziņu sniegšanas dēļ varēja zau-
dēt."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
48. pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 48.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
48. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 49.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Iepriekšējā pantā minēto sodu uzliek galvenā vai pilsē-

tas resp. miesta nodokļa komisija, skatoties pēc tam, kura no
tām konstatējusi likuma pārkāpumu."

Priekšsēdētājs P. Kaimiņš: Nobalsošanā nāk
49. pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 49.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
49. pants pieņemts. Lūdzu nolasīt 50 pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Iebildumi un pārsūdzības par uzlikto sodu (47. un 48. p. p.)

iesniedzami 31., 33. un 34. p. p. paredzētā kārtībā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

50. pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 50.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
50. pants vienbalsīgi- pieņemts. Lūdzu nolasīt 51.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Finansu ministrim' ir tiesība uz maksātāja 'lūgumu, kura

manta cietusi: no ugunsgrēka, plūdiem, vai citiem nelaimes ga-
dījumiem, vai kurš atrodas sevišķi spaidīgos apstākļos, valstij
par labu ņemamo nodokļa daļu samazināt vai pavisam atlaist,—
bet pašvaldībai pienākošos nodokļu daļu samazināt vai pavi-
sam atlaist var tikai ar pēdējās piekrišanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 51. pants. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 51. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kasatturas? Nav. 51. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Ludzu nolasīt 52. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pārmaksātās nodokļa_ sumas ieskaita nākamos nodokļa

maksājamos vai uz maksātāja lūguma atmaksā. Nodokļa su-
mas, kuras ir nepareizi aprēķinātas vai nav iespējams pie-

dzīt, noraksta no rēķiniem un dzēš uz tiešo nodokļu departa-
menta lēmuma pamata."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 52. pants. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 52. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kasatturas? Nav. 52. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Ludzu nolasīt 53. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„V,isi maksātāju iesniegumi, paskaidrojumi un vispār vi-

sāda veida sarakstīšanās ar nodokļu komisijām un nodokļu
inspektoriem nekustamas mantas nodokļa lietās, kā ari no-
dokļa maksātāju iebildumi atsvabināti no zīmognodokļa, izņe-
mot pārsūdzības galvenai komisijai un Senātam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 53. pants. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 53. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 53. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt 54. patu divos variantos.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pašvaldības komisijas variants. —- Finansu ministrim ir

tiesība grozīt šinī likumā noteiktos termiņus paziņojumu. ie-
sniegšanai (13. un 14. p.), nodokļu listu izsūtīšanai (30. p.) un
nodokļa samaksai (44. p.), tos pagarinot uz laiku ne ilgāku
par 2 mēnešiem.

Finansu komisijas variants. —- Pantu strīpot."

Priekšsē_dētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 54. pants. Vis-
pirms likšu uz balsošanu finansu komisijas variantu
— pantu strīpot. Ja to pieņems, tad atkritīs paš-
valdības komisijas variants, ja turpretim to noraidīs,
tad nāks nobalsošanā pašvaldības komisijas va-
riants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par finansu
komisijas variantu

54. pantu strīpot.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Beidzot

lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
panta strīpošanu nodotas 38 balsis, pret — 36, attu-
rējušos nav. 54. pants strīpots. Lūdzu nolasīt 55.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Šī likuma izvešanai dzīvē finansu ministrim ir tiesība iz-

dot instrukciju."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk 55. pants. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 55. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 55. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Ludzu nolasīt 56. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Nodoklis pēc šī likuma aprēķināms sākot ar 1926. mak-

sāšanas gadu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
56. pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 56.
panta pieņemšanu. _ Tādu nav. Kas atturas? Nav.
56. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt li-
kuma noslēgumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ar šo atvietoti: 1) rīkojums par nodokli no nekustamiem

īpašumiem pilsētās un miestos (Lik. kr. 1921. g. 199.), 2) pār-
grozījumi rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem
pilsētās un miestos (Lik. kr. 1922. g. 35. un 1923. g. 166.)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kas būtu pret li-
kumprojekta noslēguma pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Noslēgums vienbalsīgi pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk likums par nodokli no ne-
kustamas mantas pilsētās un miestos 2. lasījumā
visā visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šī likuma pieņemšanu 2. lasījumā. Tā-
du nav. _ Kas atturas? Nav. Likums 2. lasījumā
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums
bus 4. jūnija.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par pagasttiesu likumu dažu pantu

15*
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pārgrozījumiem. Referents Fr. Menders.
Ludzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents Fr. Menders: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Likumprojekts, kuru juridiskā komisija
jums ieteic pieņemt, satur sevī dažus nelielus pār-
grozījumus pastāvošos pagasttiesu likumos.

Pārgrozījums šo likumu 127. pantā pastāv tak-
ses paaugstināšanā. Līdz šim ceļa naudu piedziņas
izpildītajam' maksāja 4 santīmi par versti, tagad pro-
jektēts 10 santimi par kilometru. Dienas nauda
līdz šim bija 50 santimu dienā, tagad projektēts 2
lati. Šie paaugstinājumi izrādījušies par nepiecie-
šamiem, jo līdzšinējās likmes ir par zemām un tālu
nesedz izdevumus.

Likumprojekta otrā nodalījumā ir paredzēts at-
sevišķas pagasttiesas funkcijas pie mantojamās man-
tas apsargāšanas un pie piedzīšanas uzticēt pagast-
tiesas priekšsēdētājam. Tā pēc pārgrozītā 51. panta
turpmāk pagasttiesas priekšsēdētājs viens pats va-
rēs vai nu uzdot kādam: no pagastu tiesas locekļiem,
vai uzņemties pats kopā ar rakstvedi spert manto-
jamas mantas apsardzības soļus. Pēc 138. panta
pietiks ar pagasttiesas priekšsēdētāja — ne vairs
visas tiesas — rīkojumu par mantas apķīlāšanu pie-
dziņas gadījumos pagasta robežās. Pēc 151. panta
tāpat pietiks ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu pie
parādniekam atņemtas skaidras naudas nodošanas
piedzinējam. Pēc_ 154. panta pagasttiesas priekšsē-
dētājs ar savu lēmumu_ noteiks kustamas mantas
pārdošanas termiņu. Pēc 169. panta uz piedzinēja
lūgumu vērst piedziņu uz naudas izsniegumiem,
kuri parādniekam nākas no trešās personas, pagast-
tiesas priekšsēdētājs varēs aizliegt trešai personai
izsniegt naudu parādniekam'. Pēc 172. panta priekš-
sēdētājs varēs piedzīšanas gadījumā dot rīkojumu
aizturēt likumā noteiktā apmērā parādnieka algu.
P_ec 175. panta priekšsēdētājs varēs vai nu pats, vai
sūtot kādu pagasttiesas locekli, atņemt parādnie-
kam^ lietu, kura no viņa piespriesta, un kuru viņš lab-
prātīgi nenodod.

Šie pārgrozījumi būtu pieņemami, jo viņi vien-
kāršos pagasttiesu lietvedību, neprasot visos minē-
tos gadījumos pagasttiesu sēžu lēmumus.

Trešā nodalījumā atronamais 155. panta pār-
grozījums groza mazliet pārdodamās mantas pār-
došanas izziņošanu. Līdz šim: par pārdošanu bija
jāpiesit ziņa pie pagasta nama un kaimiņu pagasta
namu durvīm un bez tam vēl jāizsauc pēc dievkal-
pojuma beigām vietējās baznīcas priekšā trijās svēt-
dienās no vietas. Šī mutiskā izsaukšana ar pro-
jektēto pārgrozījumu atcelta un viņas vietā nāk rak-
stiska izsludināšana vietējās baznīcas tuvumā.

Juridiskā komisija lūdz šos pārgrozījumus pie-
ņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispā-
rējas debates. Pie vārda neviens nepieteicas? No-
balsošana nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
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 pagasttiesu likumu dažu pantu pārgrozīju-

miem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts, Ludzu pacelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt I.
nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pagasttiesu likumu (1924. g. izd.) 2. grāmatas 127. pantu

izteikt šādi:
127. Ja sprieduma izpildīšanai vajadzīgs izbraukt uz

attiecīgo vietu kādam no tiesas locekļiem un rakstvedim,
tad piedzinējam, iesniedzot pagasttiesai Kpildu rakstu
(123. p.), jāiemaksā priekš katras no minētām amatper-
sonām ceļa nauda vienam zirgam, skaitot pa 10 santī-
miem uz kilometru turp un atpakaļ, un dienas nauda,
skaitot pa divi lati dienā par visu braukšanai un izpildu
darbiem vajadzīgo laiku."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

I. nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret I.
nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. I. nodalījums vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt II. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pagastiesiu likumu 2. grāmatas 51., 138., 151., 154., 169.,

172. un 175. p. paredzētās pagasttiesas funkcijas izpilda tie-
sas priekšsēdētājs."

? Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
II. nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II.
nodalījuma pieņemšanu'. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. II. nodalījums vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt III. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pagasttiesu likumu 2. grāmatas 155. p. izteikt šādi:
«Pārdošanas gadījumi izziņojami ar sludinājumu izlikšanu

pie vietējā un kaimiņu pagastu namu durvīm un vietējās baz-
nīcas tuvumā-.

Sludinājumos atzīmējams: priekšmetu nosaukums un vēr-
tējuma cena, pārdošanas vieta, diena un stunda, mantas īpaš-
nieka vārds un uzvārds"."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
III. nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
III. nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. III. nodalījums vienbalsīgi pieņemts.
Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
vienbalsīgi pieņemts. Redakcijas komi-
sijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par svinamām 1 dienām. Referents Vladi-
slavs Rubulis. Lūdzu sniegt referātu. Vārds Vla-
dislavam Rubulim.

Referents V. Rubulis: Augstā sapulce! Likum-
projekts par svinamām dienām jau nāk otrreiz Saei-
mai priekšā._ I. Saeimā viņš jau bija dienas kār-
tība, un, ievērojot to, ka starp atsevišķām frakci-
jām nebija panākta vienošanās, likumprojetu norai-
dīja. Šim likumprojektam ir ari.sava vēsture. Pir-
mais likums par svinamām dienām izdots 1920. gada
21. janvārī no Tautas Padomes un vēlāk Sa-
tversmes Sapulcē _ 1921. gada 30. septembrī,
papildināts ar dažām svinamām dienām. 1921.
gada 28. decembrī pievienots klāt svinamām
dienam 22. jūnijs. Likums par svinamām die-
nam līdz šim attiecas tikai uz valsts un pašval-
dības iestādēm. Tagadējais projekts atšķiras no ag-
rākiem projektiem ar to, ka paredz svinēšanu ne
tikai valsts un pašvaldības iestādēs, bet ari privātos
uzņēmumos. Šis jautājums izsauca vislielākās de-
bates publisko tiesību komisijā un atbalsojās ari uz
vietām. Pret likumprojekta attiecināšanu uz pri-
vātām iestādēm izteicās sevišķi mūsu minoritatu
priekšstāvji un no otras puses ari latviešu tirgotāji.
Šī likumprojekta mērķis ir samazināt svinamo dienu
skaitu. Pašlaik Latvijā tiek svinētas bez svētdie-
nām 20, bet Latgalē — 27 dienas. Turpretim, citās
valstīs Vakareirop'ā tiek svinētas 13—16 dienas
gadā. Skandināvijā — 101—11 dienas, Somijā— 12
un Igaunijā tikai 8 dienas. Likumprojekts paredz
samērā ar pastāvošo likumu diezgan ievērojamu svi-
namo dienu skaita samazināšanos: 20 svinamo
dienu vietā pēc likumprojekta tiktu svinētas tikai 13
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svētku dienas. Izkrīt: 6. janvāris, tad trešie Liel-
dienu svētki, trešie Vasaras svētki un trešie Ziemas
svētki. Bez tam līdz šim 22. un 24. jūnijs sanāca
tuvu kopā un faktiski iznāca tā, ka dažreiz — kā
izgājušā vasarā,bij jāsvin ne divas dienas, bet vese-
las 4—5 dienas; 22. jūnijstiek svinēts kā brīvības
cīnītāju piemiņas diena, 23. jūnijs, kā Jāņu dienas
priekšvakars, tad nāca klāt 24. jūnijs un ari tuvākā
svētdienā. Šinī likumā pats svarīgākais no visiem jau-
ninājumiem ir tas, ka svētku svinēšana tiek noteikta
ne tikai pašvaldību un valsts iestādēm vien, bet ari
privātos uzņēmumos; bez tam likumprojekts paš-
valdībām dod tiesību atļaut tanīs vietās, kur paš-
valdības atzītu to par vajadzīgu, žīdu iedzīvotājiem
svinēt ar darbu pārtraukšanu svētdienas vietā sest-
dienu, atļaujot strādāt svētdienā. Tā kā darbu pār-
traukšana privātos uzņēmumos stipri aizķer darba
intereses, publisko tiesību komisija šī jautājuma no-
kārtošanai liek priekšā pieņemt sekošu pārejas for-
mulu: „Uzdot sociālās likumdošanas komisijai vie-
na mēneša laikā pārstrādāt likumu par darba laiku,
kā ari darba ustāvu, pieskaņojot šos likumus liku-
mam par svinamām dienām un 2) uzdot sociālās
likumdošanas komisijai papildināt 2 mēnešu laikā
likumu par darba laiku, nosakot, ka žīdiem piedero-
šās darbnīcās, kurās nodarbināti tikai žīdu tautības
strādnieki, ir atļauts strādāt svētdienā un dodama
kā iknedēļas atpūtas diena sestdiena." Tādi ir sva-
rīgākie pārgrozījumi šinī likumā. Komisijas vārdā
es lūdzu šo likumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates, Vārds deputātam Pauļukam.

"K. Pauļuks (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Jau referents savā referātā aizrā-
dīja, ka šis likums ieved svarīgu jauninājumu un se-
višķi tanī ziņā, ka viņš nosaka, ne tik vien svina-
mās dienas, kā tas noteikts tagad pastāvošā likumā,
bet ka viņš nosaka jeb vismaz pūlas noteikt ari to
kārtību, kā tās dienas ir svinamas. Jau pats refe-
renta kungs aizrādīja, ka tas attiecās galvenā kārtā
uz likumu par darba laiku un tāpēc tiek ienesta pār-
ejas formula, uzdot sociālās likumdošanas komisijai
pārstrādāt attiecīgā laikā likumu p_darba laiku.
Man šķiet, kungi, tas būs drusku pārsteigti, ja mes
tagad jau apspriestu un pat pieņemtu tādu kardi-
nālu pārgrozījumu šinī likumā, nenodibinājuši, kā uz
šo likumu skatās tā komisija, kurai vistuvāk stāv
likums par darba laiku, t. i. sociālās likumdošanas
komisija. Tāpēc es lieku priekšā šo likumprojektu
nodot skatīt cauri sociālās likumdošanas komisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Ienācis priekšlikums, parakstīts no
deputāta Pauļuka, Reinharda un citiem, kurš skan:

«Likumu par svinamām dienām nodot caurskatīt so-
ciālās likumdošanas komisijai."

Ēs lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to
pieņems, tad atkritīs šī likuma caurskatīšana un bal-
sošana par pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu par šī priekšlikuma pieņemšanu.
Acīm redzot vairākums. Likums nodots sociālās li-
kumdošanas komisijas caurskatīšanai.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par dažās kara likumu kopo-
juma grāmatās un vispārējos norē-
ķinu likumos minēto sumu pārrēķi-
nāšanu latos. Referents Lazersons. Lūdzu
referentu Lazersonu sniegt ziņojumu.

Referents M. Lazersons: Augsti godātie depu-
tātu kungi \ Šis likums paredz kara likuma kopoju-
ma grāmatās un vispārējos norēķinu likumos minēto
sumu pārrēķināšanu latos, tāpēc ka mūsu kara liku-
mos, kas tagad mums pastāv spēkā, visi norēķini,

pasūtījumi u. t. t., aprēķināti un uzstādīti rubļos. Tas
pastāv līdz šim laikam. Lai to novērstu un lai iz-
vestu šinī ziņā unifikāciju, juridiskā komisija pieņē-
ma šo likumu, kurš paredz, ka krievu rubli jāpārrē-
ķina latos, rēķinot par vienu Krievijas rubli vienu
latu, izņemot gadījumus, kuros Latvijas valsts pa-
stāvēšanas laikā izdotie likumi nosaka citādas nau-
das vienības attiecības. Šos pārlabojumus izvedīs
samērā ļoti nelielā pantu skaitā. Tāpēc šis likums
būtu jāpieņem bez kādiem izlabojumiem. Ari komi-
sijā netika izteikti nekādi citi uzskati un komisija šo
likumu pieņēma vienbalsīgi. Tāpēc es liktu priekšā
augstam namam pieņemt šo likumu vienbalsīgi, jo
tam ir tikai tīri techniskas dabas nolūki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamības pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk pāreja uz likuma lasīšanu pa pan-
tiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz
likuma lasīšanu pa pantiem? Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta.
Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretāra biedrs M. Kallistratovs:
«Likums par dažās kara likumu kopojuma grāmatās un

vispārējos norēķinu likumos minēto sumiu pārrēķināšanu latos."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-

bildumi pret likuma virsraksta pieņemšanu? Tādu
nav. Likuma virsraksts pieņemts. Lūdzu nolasīt
likuma tekstu.

Sekretāra biedrs M. Kallistratovs:
«Latvijā spēkā esošo bij. Krievijas kara likumu kop. I.,

II., III., XII., XIII., XVI., XVIII. un XX. grāmatā un vispārējos
norēķinu likumos (bij. Kri'ev. lik. kop. VIII. sej. 2. daļa) minē-
tās sumas noteikt latos, rēķinot

1 Krievijas rubli = 1 latam,
izņemot gadījumus, kuriem Latvijas valsts pastāvēšanas laika
izdotie likumi nosaka citādas naudas vienības attiecības.

— Ar šo atvietoti 1926. g. 14. janvāra noteikumi par _ dā-
žās Krievijas kara likumu kopojuma grāmatās un vispārējos
norēķinu likumos minēto sumu pārrēķināšanu latos (Lik.
krāj. 11)."

(A. Bergs no vietas: „Nevar saprast!")
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

likuma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret
likuma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobal-
sošanā nāk tagad likums par dažās kara likumu ko-
pojuma grāmatās un vispārējos norēķinu likumos mi-
nēto sumu pārrēķināšanu latos visā visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret' šī likuma pieņemšanu
visā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Li-
kums visā visumā vienbalsīgi p i e ņ em t s.
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— likums par likumīgā procenta lie-
luma paaugstināšanu. Referents Menders.
Ienācis priekšlikums, parakstīts no deputātiem Men-
dera, Dēķena, Kvieša, Cielēna, Pauļuka un citiem:

„7. dienas kā:rtības punktu nolikt pēc 12. dienas kārtības
punkta kā 13. punktu."

Nobalsošanā nāk šis priekšlikums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret šī priekšlikuma pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. dienas kār-
tības punkts tiek nolikts pēc 12. dienas kārtības
punkta.

Mēs pārejam uz 8. dienas kārtības punktu — 11-
kums par mēriem un svariem. Re-
ferents A. Rancans.

Referents A. Rancans: Godātie deputātu kungi!
Likums par mēriem un svariem, kurš tiek likts
priekša augsta nama ievērībai, bija izdots Satver-
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smes 81. panta kārtībā 1925. gada 21. aprilī. Šis li-

I

kums atvieto bijušās Krievijas laikā izdotos notei-
kumus par mēriem un svariem', cik tālu tie nebija
grozīti ar Latvijas pastāvēšanas laikā izdotiem no-
teikumiem un likumu par metriskās sistēmas ieve-
šanu. Šis likums, kaut gan nosaka, ka pēc 1924. ga-

I

da 1. janvāra par likumīgiem atzīstami vienīgi metri-
skās sistēmas mēri un svari, tomēr nenorāda sīkā-
ki ne svaru izgatavošanu, ne pārraudzības institūtu.
Šo apstākļu dēļ radās nepieciešamība pēc jauna pla-
šāka likuma. Šis likumprojekts satur trīs daļas,
Pirmā daļa satur vispārējos noteikumus par mēriem
un svariem un par etalonu salīdzināšanu ar starptau-
tiskiem prototipiem. Otrā nodaļa satur noteikumus
par mēru un svaru izgatavošanu, pārbaudīšanu un
zīmogošanu, par pielaižamo svaru veidu, kā ari par
izgatavošanas materiālu un pielaižamām kļūdām.
Tālāk paredz noteikumus par pārbaudīšanas un ap-
zīmogošanas nodevām. Trešā nodaļa satur notei-
kumus par iestādēm un amata personām, kurām pie-
krīt mēru un svaru pārbaudīšanas tiesības, kā ari
revizija un tās kārtība privātās, pašvaldības un valsts
iestādēs un uzņēmumos. Šis likums gandrīz veselu
gadu jau pastāv spēkā un nav radījis nekādus sa-
režģījumus. Tirdzniecības un rūpniecības komisija,
caurskatot, pieņēma to bez kādiem lielākiem grozī-
jumiem, izņemot pirmās daļas 3. pantu, kur pare-
dzēta jauna vienība, metriskais centners, kas līdzinās
100kilogramiem. Tas nebija paredzēts valdības pro-
jektā; komisija tādu pārlabojumu pieņēma vienbal-
sīgi, izejot no praktiskā viedokļa. Šis likums visā
visumā ir tīri techniskas dabas un tāpēc cerams, ka
viņu pieņems bez kādām debatēm un lielākiem pār-
grozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārds deputātam Ērglim.

J. Ērglis (zemnieku savienība): Augstais nams!
Pie šī likuma par mēriem un svariem.izstrādāšanas
ir pagājuši garām tāi jaunai rūpniecībai, kura pie
mums Latvijā pašreiz attīstās, t. i. piensaimniecībai,
un nav ievesti attiecīgi noteikumi par lietojamiem

I

piena svariem, jo mēs zinām, ka pienrūpniecībā ir
speciāli noteikti automātiski piena svari, kuri nav lī-
dzīgi parastiem tirdzniecības svariem. Šinī likumā
viņi nav atzīmēti, nav atzīmēts ari viņu pārbaudī-
šanas veids, kā to pati dzīve prasa, Nepieejot pie
šī likuma sīkāki, es tikai gribu aizrādīt, ka nākšu ar
attiecīgu pārlabojumu, par kādu es te runāju:,_ pie
pantiem, un ceru, ka augstais nams ņems to vēra un
pieņems, jo šis pārlabojums neiziet uz likuma gro-
zīšanu, bet gan ienes zināmu skaidrību attiecībā uz
šo jaunorūpniecību, uz tiem svariem, kādi ir ievesti
piensaimniecībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? 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. Lū-
dzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par mēriem un svariem:."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,

kas būtu pret šī virsraksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav.Likuma virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts. Vai deputāti vēlas, lai nolasītu likumu pa
pantiem? (Balsis: „Nav vajadzīgs!") Tas netiek
pieprasīts. Nobalsošanā nāk I. nodalījumavirsraksts.

(Mēru un svaru sistēma.)
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret I. nodalījuma

virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. I. nodalījuma virsraksts pieņemts. 1. pants.

(Izdarot maiņu, pirkšanu, pārdošanu, kā ari noslēdzot
darījumu, kur nāk priekšā mēri vai svari, lietojami un atzīstami
par likumīgiem metriskie mēri un svari pēc starptautiska mēru
un svaru nosaukuma, apzīmējuma un noteikumiem, ar metru
ka attāluma vai garuma un kilogramu, kā smaguma mēra pa-
matvienību.

Piezīme. Uz ārzemēm izvedamo koku un citu vielu, ka
ari to izstrādājumu daudzumu blakus Latvijas mē-
ram- vai svaram var ari noteikt attiecīgās valstīs
pieņemtos mēros un svaros.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 1.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.
pants vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.

(Garuma mēri ir:
1 kilometrs (km) = 1000 metriem;
1 hektometrs (hm) = 100
1 dekametrs (dam) = 10 „
1 metrs (mt) = 1000 milimetriem;
1 „ (m) = 100 centimetriem';
1 „ (m) = " 10 decimetriem;
1 decimetrs (dm) = 0,1 metra;
1 centimetrs (cm) = 0,01 „
1 milimetrs (mm) = 0,001 „
1 mikrons (M) = 0,001 milimetra.)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 2. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants
vienbalsīgi pieņemts. 3. pants.

(Smaguma mēri ir:
1 metriskā tonna (t) = 10:00 kilogramiem;
1 metriskais centners (met) = 100
1kilograms (kg) = 1000' gramiem;
1 hektograms (hg) = 100
1 dekagrams (dag) = 10
1 grams (g) = 1000 miligramiem;
1 „ (g) = 100 centigramiem;
1 „ (g) = 10 decigramiem;
1 dsecigrams (dg) = 0,1 grama; w1 centigrams (cg) = 0',01 ,,
1 miligrams (mg) = 0,001 „ )

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
vienbalsīgi pieņemts. 4. pants.

(Platības mēri ir:
1kvadrātmetrs(m1 kvadrātkilometrs (km?) = 1.000.000 kvadrātmetriem;
1 hektārs (ha) = 10.000
1 ars (a)_ = 100

Piezīme. Laukumi mērojami kvadrātmetros, zemes pla-
tība — hektāros.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 4.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 4. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4.
pants vienbalsīgi pieņemts. 5. pants.

(Tilpuma mēri ir:
1 kubikmetrs (m);
1 dekasters (das) = 10 kubikmetriem;
1 sters (s) = 1 kubikmetram.)

Nobalsošanā nāk 5. pants. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. 6.
pants.

(Birumvielu un šķidrumu mēri ir:
1 litrs (1);
1 hektolitrs . (hl) = 100 litriem;
1 dekalitrs (dal) = 10 „ )

. . Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 6.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants
vienbalsīgi pieņemts. 7. pants.

(Metra un kilograma etaloni uzglabājami mēru un svaru
valdē. Šiem etaloniem jābūt salīdzinātiem: ar metra un kilo-
grama prototipiem', kuri glabājas starptautiskā mēru un svaru
birojā Sevrā, Francijā. Etalonus mēru un svaru valde sa-
līdzina ar 'starptautiskiem metra un kilograma prototipiem pēc
ikkatriem 25 gadiem.

Piezīme. Attiecības starp starptautisko 'metrisko vie-
nību un līdz 1924. g. 1. janvārim Latvijā pastāvošiem
mēriem un, svariem nosaka sevišķas tabeles, kuras
izdod finansu ministrs.)
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Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 7.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 7. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7.
pants vienbalsīgi pieņemts. 8. pants.

(Laika pamatvienība ir pilndiena1 jeb 24 stundas pēc vi-
dējā saules laika, Visā -Latvijā pilndiienas sākums nosakāms
divas stundas priekš Grinvičas observatorijas pusnakts.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 8.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 8. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 8.
pants vienbalsīgi pieņemts. 9. pants.

(Likumīgais termometrs Latvijā ir starptautiskais 100"
termometrs (Celzija).)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 9.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 9. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 9. pants
pieņemts vienbalsīgi. 10. pants.

(Likumīgas elektriskas strāvas vienības ir: starptau-
tikais oms, ampērs, volts un vats.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 10.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 10. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 10.
pants vienbalsīgi pieņemts, II. nodalījuma virsraksts.

(Mēru un svaru izgatavošana, pārbaudīšana un zīmogo-
šana.)Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret II. nodalījuma
virsrakstu. Nav. Kas atturas? Nav. 11. nodalīju-
ma virsraksts pieņemts. 11. pants.

(Tirdzniecības un rūpniecības darījumos drīkst lietot šā-
dus svarus: 1) vienādplecu svarus ar piekaramiem svaru kau-
siem; 2) vienādplecu svarus ar uzliekamiem svaru kausiem
(galda svarus) un 3) dažāda veida nevienādplecu svarus.

Piezīme. Atsperu svaru iMetošana darījumos nav at-
ļauta.)

Pie šī panta vārdu vēlas deputāts Ērglis. Vārds
deputātam Ērglim:.

J. Ērglis (zemnieku savienība): 11. pantā ir
teikts, ka rūpniecības un tirdzniecības darījumos
drīkst lietot šādus svarus: vienādplecu svarus ar
piekaramiem svaru kausiem, tad vienādplecu sva-
rus ar uzliekamiem svaru kausiem un dažāda veida

I

nevienādplecu svarus, pie kam nav minēti automā-
tiskie piena svari. Tāpēc es lieku priekšā papildi-
nāt pantu ar sekošiem vārdiem: un 4) automātiskus
piena svarus", lai rūpniecība varētu lietot ari auto-
mātiskos piena svarus, kādi pašlaik tiek lietoti un
kuriem ir vismodernākais izstrādājums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no deputāta Ērgļa.

«Pārlabojums likumā par mēriem un svariem.
11. pantu papildināt ar „un 4) automātiskus piena sva-

rus"."
Vai referents vēlas vārdu?
Referents A. Rancans: Komisijā šis pārlabo-

jums nav pārrunāts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Komisijā pārlabo-

jums nav pārrunāts. Nobalsošanā nāk deputāta
Ērgļa iesniegtais pārlabojums pie 11. panta. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret šī papildinājuma pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Papildinā-
jums vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalsošana
11. pants ar pieņemto papildinājumu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 11. panta pieņemšanu pārla-
botā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11.
pants pārlabotā veidā pieņemts. 12. pants.

(Visiem svariem, mēriem un atsvariem
^

kurus lieto tirdz-
niecības un rūpniecības darījumos, jābūt mēru un svaru val-
des pārbaudītiem un apzīmogotiem, tāpat pārbaudītiem jābūt
elektrības, ūdens un gāzes mērītājiem, pair kuru pareizību
mēru un svaru valde izdod attiecīgās apliecības.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 12,
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 12. panta

pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 12.
pants pieņemts. 13. pants.

(Nevienādplecu' svaru attiecībai jābūt: 1:10; 1:100;
1:1000 un t. t, izņemot specialsvarus. Plecu attiecībai jābūt
iespiestai uz svaru svārstekla.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 14. pants.
(Bezmēri atļauti lietošanai tirdzniecībā un rūpniecībā, ja

tiem ir svārsteklis ar nenoņemamu bumbiņu un līdzsvara ra-
dītājs.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 15. pants.
(Vienādplecu svaru svārstekļi izgatavojami no dzelzs,

tērauda, vara un tā kausējumiem,, vai no alumīnija un ta kau-
sējumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 16. pants.
(Uz katra svaru svārstekla un katra_ svaru kausa jābūt

iespiestiem: augstākai celtspējai, izgatavotajā nosaukumam vai
vārdam un svaru numuram.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 17. pants.
(Vienādplecu svaru svārsteklus drīkst krāsot ar caurspī-

dīgu laku vai krāsu, kā ari zilināt vai niķelēt.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 18. pants.
(Katrā svārsteklī jāietaisa redzamā vietā vara aizbāznis

zīmoga uzspiešanai; aizbāžņa virspusei jabut viena līmenī ar
svārstekla virsu; aizbāznis var but vienpusīgs vai caurejošs.
Aizbāžņi ievietojami tik cieši, ka tie nav viegli izsitami no
vietām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 19. pants.
(Aizbāžņiem zīmoga uzspiešanai jābūt apaļiem' ar sekošu

caurmēru: svariem ar celtspēju līdz 2 kg—6 mm, no 2 līdz
50 ķg — 10 mm un svariem ar celtspēju vairāk par 50 kg —
12 mm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 20. pants.
(Vienādplecu svaru ar piekaramiem kausiem rādītājam

jeb mēlei jābūt ne īsākai par 1ls un ne garākai par Vs no svār-
stekla garuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 21. pants.
(Svārstekla atbalstu prizmām, šo prizmu atbalstiem un

aizturu plātnēm jābūt no cieti rūdīta tērauda, pie kam prizmas
nedrīkst būt trauslas un drūpošas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 22. pants,
(Darījumos lietojamiem svariem' kļūdas nedrīkst pār-

sniegt:
a) Vienādplecu svariem' ar uzliekamiem kausiem' pie aug-

stākās un 0,1 no augstākās svaru celtspējas ir pielai-
žama kļūda 0,001 no uzkrāva.

b) Vienādplecu svariem ar piekaramiem kausiem pielai-
žama kļūda 0,0005 no uzkrāva.

c) Mazkļūdīgu vienādplecu svariem ar_ piekaramiem kau-
siem pielaižama kļūda divkārt mazāka par kļūdu, kas
pielaižama mazkļūdigu svaru atsvara, kura smagums
līdzinās svaru augstākai: celtspējai.

d) Nevienādiplecu svariem: pie augstākas svaru celtspē-
jas pielaižama kļūda 0,001 un pie 0,1 no augstākas
svaru celtspējas — 0,002 no uzkrāva.

e) Nevienādplecu svariem vezumu, vagonu, lopu u. t. t.
svēršanai pie augstākās svaru celtspējas pielaižama
kļūda 0,002 un pie 0,1 no augstākās svaru celtspē-
jas — 0,004 no uzkrāva.

{) Automātiskiem svariem pielaižama kļūda 0,001 no uz-
krāva.

g) Bezmēriem pie augstākās celtspējas pielaižama kļūda
0,002 un pie 0,1 no augstākās celtspējas — 0,004 no
uzkrāva.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 23. pants,
(Svaru celtspējai jābūt: 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 10 g, 15 g,

20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 100' g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg,
5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg,
150 kg, 200 kg, u. t. t., ik pa 50 kg augstāki.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 24. pants.
(Atsvari var būt izgatavoti no čuguna, tērauda, vara un

pēdējā kausējumiem, aluminija un tā kausējumiem, niķeļa un
platinas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 25. pants.
(Svaru sastāvdaļu un atsvaru virsai jābūt gludai, bez

plaisām, iedobumiem un caurumiem. Svaru sastāvdaļām un
atsvariem nedrīkst piestiprināt vai pieskrūvēt nekādus priekš-
metus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 26. pants.
(Atsvari nedrīkst būt krāsoti, emaljēti, notraipīti ar gra-

fītu vai sarūsējuši _Atsvarus atļauts pārklāt ar caurspīdīgu
laku, niķelēt un slīpēt.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. 27. pants-.
(Atsvariem jābūt šāda smaguma: 1, 2, 5, 10, 20 un 50

kilogramu; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, .200 un 500 gramu; 1,
2, 5, 10, 20, 50, 10O, 200 un 500 miligramu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 28. pants.
(Atsvariem, kuru svars ir 1 g vai vairāk, ? jabut _c'-

lindrim ar plakanu apakšu un ar neatņemami piestiprinātu
lodes, puslodes vai ripiņas veidīgu galviņu. Atsvariem, kuru
svars ir vairāk par 5 kg galviņas vietā var būt piestiprināta
stīpiņa vai lociņš. Atsvariem, kuru svars ir mazāks par 1 g,
jābūt plātnēm ar vienu uzliektu malu vai stūri. - . Atsvariem
ar svaru 1 mg, 10 mg un 100 mg jābūt, trīsstūrainiem ar svaru
2 mg, 20 mg un 200 mg — četrstūrainiem un ar svaru 5 mg,
50 mg un 500 mg — sešstūrainiem.

Piezīme. Kontrolatsvarus atļauts izgatavot ari četršķaut-
nīgus 20, 25 un 30 kg smagumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 29. pants.
(Speciāliem svariem atļauts izgatavot speciālus atsva-

rus. Ja speciālie atsvari ir atsevišķi no svariem, tad uz at-
svariem jābūt atzīmētiem svaru plecu attiecībai un nominālam
uzkrāvām, kuram atsvars paredzēts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 30. pants,
(Uz katra atsvara redzamā vietā skaidri un nenodzēšami

jabut iespraustam ta svaram.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 31. pants.
(Katrā atsvarā, kas nav izgatavots no vara, misiņa, bron-

zas vai aluminija, ieurbjams virsējā pusē tikai viens vara aiz-
bāznis zīmoga uzspiešanai. Aizbažņa virsai jābūt gludai, vienā
līmenī ar atsvaru virsmu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 32. pants.
(Atsvaru aizbāžņiem jābūt apaļiem, caurmērā 6 līdz 12

mm, skatoties pec atsvaru smaguma.)
Iebildumu nav ? Pieņemts. 33. pants.
(Lietotu čuguna atsvaru regulēšanai atļauts ieurbt ari

divus vara aizbāžņus. Ja ieurbti divi aizbāžņi, tad tie zīmo-
gojami abi, bet viens no tiem dzēšams.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 34. pants.
(Lietojamiem atsvariem kļūdas nedrīkst pārsniegt:

50 kg... 10 gr; lkg... 800 mg; 20 gr... 60 mg;
20 „ 8 „ 500 gr 500 „ 10 „ 40 .,
10 „ . 5 „ 200 „ 200 ,. 5 „ 32 „

5 „ 2,5 gr; 100 „ 120 „ 2 „ 24 „
2 ,, 1,2 „ 50 „ 100 „ 1 „ 20 „)

Iebildumu nav? Pieņemts. 35. pants.
(Jaunlzgatavotie _ atsvari pielaižami lietošanā tikai ar pus

tik lielam kļudam, ka noteikts 34. pantā.)
Iebildumu nav? Pieņemts, 36. pants.
(Mazkļūdīgu vienādplecu svaru atsvari aptiekās, bankās .,

laboratorijas, aptieku preču noliktavās, dārgmetālu darbnīcās
un veikalos pielaižami lietošanā, ja kļūdas nepārsniedz:
20 kg 2 gr; 50 gr 25 mg; 100 mg 1 ' mg
10 „ 1,25 „ 20 „ 15 „ 50 „ 0,5 .,
5 „ 625 mg 10 „ 10 „ 20 „ 0,5
2 „ 300 „ 5 „ 6 „ 10 „ 0,4 „
1 « 200 „ 2 „ 3 5 „ 0,2

500 gr 125 „ 1 „ 2 „ 2 „ 0,2 „
200 „ 50 „ 500 mg 1,5 1 „ 0,1
100 „ 30 ,, 200 „ 1,25 ..)

Iebildumu nav? Pieņemts, 37. pants.
(Lietošanai darījumos pielaižami tikai sekosi garuma mēri:

0,5; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 un 50 metri.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 38. pants,
(lietojamiem garuma mēriem jābūt šķērsgriezumā taisn-

leņķu četrstūriem, izgatavotiem no metāla vai no koka, pietie-
koši izturīgiem, lai tie nelocītos un nelūstu.

Metāla mēru katrā galā jābūt ieurbtam vara aizbāznim
zīmoga uzspiešanai. Koka mēru- gali apkalām! un apkalums
sastiprināms ar caurlaistu vara aizbāžņi zīmoga uzspiešanai.
Mēru galiem jābūt nogrieztiem stateniski pret viņu garenisko
asi.

Piezīme. Preciziem mērījumiem' pielaižami garuma mēri
ar slīpu šķautni, šķērsgriezuma trīsstūrī vai trapeci.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 39. pants.
(Garuma mēru iedaļām jābūt novilktām skaidri Un state-

niski pret mēru garumu. Visiem skaitļiem un uzrakstiem jābūt
skaidri iespiestiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 40. pants.
(Metāla mērsloksnes un koka un metāla saliekamos mē-

rus var apzīmogot, bet tie atļauti lietošanai vienīgi aplēsēm pie
buvem, fabrikas un darbnīcas. Tirdzniecībā lietot šādus mē-
rus nav atļauts.

Piezīme. Mērnieku darbiem-lietojamām mērsloksnēm jā-
būt pārbaudītam un apzīmogotam.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 41. pants.
(Garuma mērus atļauts lietot, Ja kļūda nepārsniedz:
Metāla metriem un slokšņmēriem:

. 0,5 mm uz katra metra, metra sīkajās iedaļās: centime-
tros un decimetros 0,4 mm. Koka mēros pielaižama kļūda uz
katra metra 0,8 mm un metra sīkajās iedaļās: centimetros undecimetros 0,5 mm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 42. pants.
(Birumvielu un šķidrumu mērīšanai darījumos- pielaižami

mēra ar sekošu tilpumu: 0,25; 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 50 un 100litru.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 43. pants.
(Birumvielu mēru iekšpuse var.būt cilindriska ar augstu-

mam līdzīgu caurmēru, vai ari kubiska. Mēri izgatavojami no
cietam_ metāla plātnēm vai no koka. Mēru sānos jābūt skaidri
apzīmētiem tilpumam un izgatavotāja firmai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 44. pants.
(Šķidruma mēriem jābūt izgatavotiem no metāla vai stikla,

ar aploci šķērsgriezuma, stateniski pret to asi, pie kam metāla
stiprumam jabut tādam,-ka nepadodas rokas spiedienam.)

, Iebildumu nav? Pieņemts. 45. pants.
(Metala_ šķidruma, mēri var būt stobra vai ari nogrieztakonusa veida. Augstumam jābūt divreiz tik lielam, kā vidē-jam caurmēram

^
Augšējai meru _malai jābūt stateniskai pret

toasi un pieslīpētai. Uz katra mēra redzamā vietā apzīmējama
miera tilpums un izgatavotajā vārds vai firma; zīmoga uzspie-
šanai ietaisāms īpašs. svina !lodējum:s.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 46. pants.
.Stikla mēriem jābūt ar šauru kaklu, uz kakla virsas jā-

būt svītriņai mēru tilpuma norādīšanai. Redzamā vietā jābūt
tilpuma apzīmējumam.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 47. pants.
(Tilpuma mērus atļauts lietot, ja kļūda nepārsniedz:

100 litriem — 500 mililitri:,
50 „ — 250
20 „, . — ? 150
10 „ - 75
5 „ — 40
2 „ — 16 - „

ii' :: "H- :
V" „ — 2,5 „ )

Iebildumu nav? Pieņemts. 48. pants.
(Mēri, svari un atsvari jānodod pārbaudīšanai un apzī-

mogošanai mēru un svaru valdei.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 49. pants.
(Svarus, kuru celtspēja pārsniedz 500 kg, kā ari svarus

ar 'celtspēju mazāku par 500 kg un atsvarus, ja svaru īpašniekam
to ir tik daudz, ka pietiek vienas dienas darbam, mēru un svaru
valde var pārbaudīt un apzīmogot to atrašanās vietā, ja toveļas svaru īpašnieks un iesniedz mēru un svaru valdei attie-
cīgu lūgumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 50. pants,
(Svari, kuru pārvadāšana nav iespējama vai saistīta arlielam grūtībām, ka: vagonu, vezumu, lopu, automātiski labības

un iesala un tamlīdzīgi svari pārbaudāmi un apzīmogojami toatrašanas vieta.)
Vārds deputātam Ērglim. ?
J. Ērglis (zemnieku savienība): 50. pantā, kurir runa par svaru pārbaudīšanu un kur atzīmēti tie

svari, kurus nav iespējams atsūtīt uz Rīgu mēru un
svaru valdei pārbaudīt, nav minēti tie automātiskie
piena svari, kuri stāv uz cieša mūra pamata un ku-
rus nebūtu iespējams pārvest uz Rīgu pārbaudīšanai.
Tapec es lieku priekša 50. pantā pēc vārdiem „va-
konu, vezumu, lopu, automātiski" ielikt vārdus „pie-
na un", ta ka likums attiektos ari uz šiem piena sva-
riem. .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlē-
tos vardu. Vārds referentam Rancanam.

Referents A. Rancans: Ar i_ šis papildinājums
komisija nav pārrunāts, bet sakara ar to, ka_augstais
nams jaupieņēma pie 11/panta deputāta Ērgļa pa-
pildinājumu, tad dabiski viņš būtu pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
l>utata Ērgļa papildinājums pie 50. panta:
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«pēc vārdiem «vagonu, vezumu, lopu, automātiski" ielikt
vardu «piena"."

Referents izsakās par pārlabojumu. Lūdzu pa-
cejties tos, kas butu pret pārlabojuma pieņemšanu,
lādu nav. Kasatturas? Nav. Deputāta Ērgļa pār-
labojums vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobal-
sošana 50._pants pārlabota veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas butu pret ta pieņemšanu pārlabotā veidā,
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 50. pants pārlabotā
veida vienbalsīgi pieņemts. 51. pants.

(49. un 50. pantā minēto svaru pārbaudīšanai mēru un
svaru valde komandē savu ierēdni. Ceļa un pārbaudīšanas
līdzekļu pārvešanas izdevumu, ka ari likumā paredzētā koman-
dējuma nauda jāsedz svaru īpašniekam, pie kam' viņam' šī suma
jāiemaksā iepriekš mēru un svaru val'dē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 52. pants.
(Uz pilsētu vai miestu rakstisku lūgumu mēru un svaru

valde izsūta ierēdni mēru, svaru un atsvaru pārbaudīšanai un
zīmogošanai, ja tur sakrājušies vismaz 30 svari, vai 100 kom-
plekti atsvaru, vai 500_litru mēri vai 500 metri, vai šo priekš-
metu attiecīgs kombinejums. Tāda gadījumā tirgotājiem un
rūpniekiem jānodod pārbaudāmie mēri, svari un atsvari attie-
cīgām pilsētu vai miestu valdēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 53. pants.
(ArpUiS Rīgas pflsētu -un miestu valdēm jāierāda piemē-

rotas
^
telpas 52. panta paredzēto mēru, svaru un atsvaru pār-

baudīšanai un zīmogošanai.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 54. pants.
(52. pantā paredzētos gadījumos ceļa izdevumi un izde-

vumi pārbaudīšanas līdzekļu pārsūtīšanai uz pilsētu un miestu
ieradīto svaru, mēru un atsvaru pārbaudīšanas vietu sedzami
no valsts līdzekļiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 55. pants.
(Mēru un svaru valde izsūta ierēdni mēru, svaru un at-

svaru pārbaudīšanai un apzīmogošanai ārpus Rīgas ari uz at-
tiecīgu pilsētu un miestu tirgotāju tai rūpnieku lūgumu . tai ga-
dījuma, ja viņiem ir 52. panta minētais svaru, mēru un atsvaru
pus tik liels daudzums.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 56. pants.
(55. pantā, paredzētos .gadījumos ceļa. izdevumi un izde-

vumi ^ pārbaudīšanas līdzekļu pārsūtīšanai, kā ari likumā pare-
dzēta komandējuma nauda, jāsedz lūdzējam, iemaksājot naudu
iepriekš mēru un svaru valde.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 57. pants.
(Pirms pārbaudīšanas svaru īpašniekam jānodod mēru un

svaru valdes ierēdnim paziņojums par pārbaudāmo mēru, sva-
ruun atsvaru daudzumu un Latvijas bankas, viņas nodaļu vai
mēru un svaru valdes kvitē par iemaksāto naudu pār šo mēru,
svaru un atsvaru pārbaudīšanu un zīmogošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 58. pants.
(Par mēru, svaru un atsvaru pārbaudīšanu un apzīmo-

gošanu jāmaksā nodevas pēc likumā paredzētām likmēm (Ūk.
kr. 1924. g. 25.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. 59. pants.
(Pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevas iemaksāja-

mas vai nu tieši mēru un svaru valdē, vai Latvijas bankā un
viņas nodaļas; pedeja gadījuma bankas kvitē iesniedzama mēru
un svaru valdei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 60. pants.
(Pārbaudīšanai un apzīmogošanai nodotos mērus, svarus

un atsvarus, kas neapmierina likumā noteiktās prasības, atdod
neapzīmogotus to īpašniekiem, pie kam izdarītās iemaksas nav
atmaksājamas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 61. pants.
(Tirdzniecībā un rūpniecībā lietojamie mēri,' svari, at-

svari un ierīki pārbaudāmi un apzīmogojami no jauna pēc ik-
katriem trim gadiem.

Piezīme. Stikla tilpuma mēri nav periodiski pārbaudāmi.)
Vārds deputātam Ērglim.
J. Ērglis (zemnieku savienība): 61. pants runā

par to, par cik ilgu laiku apzīmogojums svariem jā-
atjaunoL Tas attiecas galvenā kārtā uz tiem sva-
riem, kādi līdz šim bijuši lietošanā, t. i. vienkāršiem
galda svariem un decimalsvariem. Automātiskie
piena svari, turpretim,_ līdz šim lietoti stipri maz.
Tapec tos neņēma vēra un vispār nezīmogoja. Tie
nebij padoti mēru un svaru valdes zīmogošanai. Ari
vel tagad Dānija, Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā

piena svarus nezūnogo. Pēc dažu praktiķu aizrā-
dījumiem šie automātiskie svari ari pēc 15 gadu lie-
tošanas ir tikpat akurāti, kā viņu pirmā uzstādīšanas
diena._ Tāpēc nebūtu pareizi ari uz piena svariem at-
tiecināt zīmogošanu pēc katriem trim gadiem:. Mē-
ra un svaru valdei ari pašai nebūs iespējams ik pēc
trim_ gadiem pārzīmogot visu moderniecību svarus.
Tāpēc, lai nebūtu jāizved šī piena svaru zīmogoša-
na katrus trīs gadus, kas praksē nemaz nav vaja-
dzīgs, lieku priekšā papildināt 61. pantu ar piezīmi,
ka pienaautomātiskie svari pārbaudāmi pēc katriem
5 gadiem, jo tas ir pilnīgi pietiekoši. Ari par 5 ga-
diem šie svari nenolietojas, jo prakse rāda, kā vēl
pēc 15 gadiem viņi strādā tikpat labi kā pirmā uz-
stādīšanas dienā. Parastie tirdzniecības svari no-
Iietojas jau pēc trim gadiem un tāpēc jāpārzīmogo.
Lai ietaupītu darbu mēru un svaru valdei, lai uz 61.
panta pamata tai nebūtu jāpieņem 10—15 cilvēku
vairāk, lieku priekšā automātiskos piena svarus pār-
zīmogot pēc katriem 5 gadiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 61. panta ienā-
cis priekšlikums no deputāta Ērgļa:

«61. panta piezīmi papildināt ar sekošo: «Piena automā-
tiskie svari pārbaudāmi pēc ikkatriem 5 gadiem"."

Vai referents vēlētos izteikties par pārlabojumu?
Referents A. Rancans: Šāds pārlabojums ko-

misijānetika pārrunāts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka

šāds pārlabojums komisijā nav pārrunāts. Nobal-
sošanā nāk deputāta Ērgļa pārlabojums pie 61. panta
piezīmes. Lūdzu pacelties tos. kas būtu pret pārla-
bojuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk
61. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret 61. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 61. pants pārlabotā
veidā pieņemts. 62. pants.

(Mēru un svaru valdei jāpārbauda un jāapzīmogo tai no-
dotie mēri, svari, atsvari un ierīki visvēlāk divi nedēļu laikā,
skaitot no to iesniegšanas dienas.)

Pļe 62. panta vārdu vēlas deputāts Ērglis.
Vārds deputātam Ērglim.

.1. Ērglis (zemnieku savienība): 62. pants runā
par to, ka mēru un svaru valdei 2 nedēļu Talkā jā-
apzīmogo nodotos mērus un svarus. Ņemot vērā
to, ka piena svari ir uz cieta pamata, viņi nav pār-
vadājami un iesniedzami mēru un svaru valdei, bet
tos jāapzīmogo uz vietas. Tā tad, ņemot vērā to,
ka šie piena svari nevar tikt nodoti, bet gan tikai
pieteikti mēru un svaru valdei — par šādu svaru pie-
teikšanu ir runa ari iepriekšējos pantos —, tad lai
nerastos pārpratumi, lai šos piena svarus varētu
apzīmogot noteiktā laikā, tad es lieku priekšā tādu
pārlabojumu, ka mēru un svaru valdei jāpārbauda
un jāapzīmogo ne tikai nodotie, bet ari pieteiktie
svari vēlākais 2 nedēļu laikā. Bet var rasties tāds
stāvoklis, ka mēru un svaru valdei nav pietiekoši
daudz'darbinieku, kuri varētu šos pieteiktos svarus
pārbaudīt un apzīmogot uz vietas, tādā kārtā no-
kavējot likumā noteikto laiku mēru un svaru pār-
baudīšanai un apzīmogošanai un daudzi svari ne-
būs apzīmogoti. Ko tad nu tādā gadījumā lai dara
mūsu moderniecības? Jāņem vērā ari tas, ka šo
svaru- nepareizības nekādā ziņā 'nepārsniedz to
normu, kāda likumā minēta, un tādēļ es lieku priekšā
šo pantu pārlabot tādā veidā, ka ielikt vārdus „un
pieteikti" un bez tam ievest jaunu teikumu: „Ja mi-
nētā laikā mēru un svaru valde nav pārbaudījusi un
apzīmogojusi viņai pieteiktos mērus un svarus, tad
to īpašniekam ir tiesības lietot šos svarus līdz pār-
baudes izvešanai". Šis teikums nepieciešams, lai
ienestu zināmu skaidrību,' lai nerastos stāvoklis, ka
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no formālas puses nebūtu iespējams tādus svarus
lietot. Šis pārlabojums tā tad vajadzīgs skaidrības
laba.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vardu. Vārds referentam.

Referents A. Rancans: Šie abi priekšlikumi,
kurus te iesniedza Ērgļa kungs, nebija pārrunāti ko-
misijā, bet sakarā ar iepriekš pieņemtiem papildi-
nājumiem, man būtu jāsaka, ka pirmais pārlabojums,
attiecībā uz pieteikšanu, būtu iespējams, tas tikai
ienesīs skaidrību, bet nebūtu pieņemams nekādā zi-
ņā otrais pārlabojumus, jo skaidrs, ka ja svarus nav
iespējams pārbaudīt laikā no mēru un svaru valdes,
tad tos atļauts lietot kā likumīgus. Tas var gadī-
ties, kad uz pārbaudīšanas vietu jāsūta ierēdnis. Es
domāju, ka tas pats par sevi saprotams, ka tādus
svarus var lietot līdz viņu pārbaudīšanai, ja nav ie-
spējams izsūtīt uz vietas pārbaudīšanai ierēdni un
pārbaudīšanu izdarīt laikā; tādā gadījumā īpašnie-
kam ari nav jābaidās, ka viņš tiks sodīts, vai viņam
būs jāmaksā soda nauda. Tas būtu skaidrs bez kā-
diem papildinājumiem. Tāpēc es izteicos par pirmo
pārlabojumu, t. i., ievest vārdus „un pieteiktie" un

ļ

izsakos pret pārlabojuma otro daļu, ievest jaunu
teikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: JPie 62. panta ie-
sniegti pārlabojumi no deputāta Ērgļa.

«Pēc vārdiem «un jāapzīmogo tai nodotie" iespraust vār-
dus «vai pieteiktie" un papildināt beigas ar sekošu teikumu:

I

„Ja minētā laikā mēru un svaru valde pieteiktos svarus naiv
pārbaudījusi un apzīmogojusi, tad svaru īpašniekam ir tiesība
lietot šos svarus līdz pārbaudes izvešanai"."

Referents izsakās par pārlabojuma pirmo daļu
un pret pārlabojuma otro daļu. Es likšu priekšliku-
mu uz balsošanu dalītā veidā. Vispirms nāks nobal-
sošanā deputāta Ērgļa pirmais pārlabojams:

,.pēc vārdiem «un jāapzīmogo tai nodotie" ielikt vārdus
«vai pieteiktie"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo deputāta
Ērgļa pirmo pārlabojumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Deputāta Ērgļa pirmais pārlabojums pieņemts.
Tagad nāk nobalsošanā deputāta Ērgļa pārlabojuma
otra daļa, pret kuru izsacījās komisijas referents.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par pārlabojuma 2. da-
ļas pieņemšanu. Tagad es lūdzu piecelties tos, kas
būtu pret pārlabojuma 2. daļas pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Par pārlabojuma 2. daļu
nodotas 57_balsis, pret — neviena, atturējušos ari nav.
Deputāta Ērgļa pārlabojums pieņemts visā visumā.
Nobalsošanā nāk 62. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanupārla-
botā- veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 62.
pants pārlabotā veidā pieņemts. 63. pants.

(Mēru un svaru valdei jāuzglabā pārbaudīšanai un apzī-
mogošanai nodotie mēri, svari, atsvari un ierīki: brāķētie vienu
mēnesi un apzīmogotie trīs mēneši, skaitot no to brāķēšanas
vai apzīmogošanas dienas; pēc šī laika notecēšanas mēru un
svaru valdei tie jāpārdod atklātā valrāksolē un ieņemtā nauda
jāiemaksā valstij par labu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. III. nodalās virs-
raksts.

(Mēru un svaru uzraudzība.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 64. pants,
(Mēru un svaru valdei piekrīt pārraudzība par likumīgu

un pareizu mēru un svaru lietošanu un pieder mēru un svaru
revīzijas tiesības ari valsts un pašvaldības iestādēs un uzņē-
mumos.

Pastāvīgā uzraudzība par likumīgu un pareizu mēru, sva-
ru un atsvaru lietošanu privātos darījumos piekrīt vietējiem
policijas ierēdņiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 65. pants.
(Pie revizijas mēru un svaru valdes ierēdņiem 1 jāpieai-

cina vietējais policijas ierēdnis, izņemot revīzijas valsts un
pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.)

b

Iebildumu nav? Pieņemts. 66. pants.

(Ierosinat _ krirninalvajāšanu un apsūdzēt pie tiesas par
sodu likumu pārkāpumu, attiecībā uz mēriem un svariem, pie-
krīt vietējiem policijas ierēdņiem, tādā kārtībā, kādā tā no-
teikta pārkāpumiem pret sabiedrisko labierīcību un kārtību.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 67. pants.
(Protokoli par nelikumīgu un,nepareizu mēru, svaru un

atsvaru lietošanu policijas ierēdņiem jāsastāda piemērojoties
kriminālprocesa likumam:.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 68. pants.
(Mēri, svari un atsvari, kuri revīzijā izrādās par neliku-

mīgiem vai nepareiziem, ar nepielaižamām kļūdām, policijas
Ierēdnim nekavējoties jāizņem no apgrozības, iesūtot attiecīgu,
protokolu tiesas iestādēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 69. pants.
(Ja mēri, svari un atsvari revīzijā izrādās par pareiziem,

bet nav likumā_ paredzētā kārtībā apzīmogoti, tos atstāj viņu
īpašnieku rīcība apzīmogošanai, kura jāizdara viena mēneša
laika., skaitot no protokola sastādīšanas dienas, bet protokols
jāiesūta attiecīgam' tiesu iestādēm. Ja mēru, svaru un atsvaru
īpašnieks minēto termiņu nav ieturējis un attiecīgie mēri, svari
un atsvari nav mēru un_svaru valdes apzīmogoti, tad vietējam
policijas ierednim _ tie jāatņem un līdz ar attiecīgu protokolu
jānodod tiesu iestādēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 70. pants.
(Apzīmogojami, kuri atrodas uz nepareiziem mēriem, sva-

riem' un atsvariem, dzēšami ar krustveidīgu zīmogu. Tas pats
jādara ar apzīmogojumiem, kuru likumā paredzētais termiņš
ir notecējis.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 71. pants.
(Ja izdarot reviziju valsts un pašvaldības iestādēs, uz

dzelzceļiem, muitas valdēs, valsts aptiekās, intendanturās u.
t. t., atrod nepareizus svarus, mērus un atsvarus, tad tos ne-
atņem, bet par_ visām nepaireizībām revidējošais ierēdnis sa-
stāda aktu iestādes priekšnieka vai viiņa pilnvarotas personas
klātbūtnē, ar viņu līdzparakstiem aktā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 72. pants.
(Revidējošās personas jāpielaiž visās telpās, kur lieto vai

kur atrodas lietojamie mēri, svari un atsvari. Revidējot jā-
lūkojas uz to, lai attiecīgās iestādēs vai uzņēmumos tekošo
darbību pēc iespējas netraucētu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 73. pants.
(Uz tiesu vai policijas iestāžu pieprasījumu mēru un svaru

valdei jāizdara mēru, svaru un atsvaru ekspertīzes.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 74. pants.
(Ekspertīzes rezultāti mēru un svaru valdei jāiesūta pie-

prasītājām tiesas un policijas iestādēm ar eksperta-ierēdņa un
valdes priekšnieka parakstiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 75. pants.
(Ekspertizei iesniegtie mēri, svari un atsvari pēc eksper-

tīzes jāatdod iesniedzējam saņemtā veidā, tas ir, par pareiziem
atzītie mēri. svari un atsvari nav zīmogojami uz nelikumīgiem
apzīmogojums nav dzēšams.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 76. pants.
(Nodevas par ekspertizei iesniegtiem mēriem, svariem: un

atsvariem jāmaksā to iesniedzējiem kā par parasto mēru, svaru
un atsvaru pārbaudīšanu un zīmogošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 77. pants.
(Sīkākus noteikumus un instrukcijas attiecībā uz mēru,

svaru, atsvaru un ierīku pārbaudīšanu un apzīmogošanu, sa-
skaņā ar šo likumu, izdod finansu ministrs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Likuma noslēgums.
(Ar šo atcelti: 1) Krievijas tirdzniecības likuma (1903. g.

izd.) 714.—765. panti un 2) Likums par metriskām sistēmas ie-
vešanu Latvijā (Lik. kr. 1921. g., 46.).) '

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums 2. lasījuma visā visumā pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu
2. lasījumā pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Likums 2. lasījumā pieņemts
vienbalsīgi. 3. lasījums būs 4. jūnijā.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par izlozēm. Referents Bruno Kalniņš. Lūdzu
referentu sniegt referātu.

Referents Bruno Kalniņš: Likums par izlozēm
paredz regulēt kārtību, kādā iespējams sarīkot La-
tvijā izlozes. Viņš nāk kā atvietojums līdz šim pa-
stāvošiem noteikumieni. Likums paredz, ka izlozes
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būtusarīkojamas tikai atļaujas kārtībā, pie kam pa-
redzētas 3 instances, pie kurām jāgriežas dēļ atļau-
jas: mazākam izlozēm līdz 1000 latiem atļaujas iz-
sniedz prefekts vai apriņķa priekšnieks, līdz Ls 5000
— iekšlietu ministrs, bet par lielākam sumām
ministru kabinets. _ Nosacīts, ka izlozes pielaižamas
vienīgi organizācijām ar noteiktiem mērķiem: lab-
darīgiem, kultureliem vai sabiedriskiem mērķiem.
Pie lūguma iesniegšanas dēļ atļaujas jāuzrāda izlo-
zes sarīkošanas laiks un vieta, mērķis, dēļ kura tiek
izloze sarīkota, ložu skaits, cena. Šielūgumi izsnie-
dzami ministru kabinetam caur finansu ministri.
Zīmējoties uz priekšmetu izlozi, jāiesniedz lūgums
iekšlietu ministrim. Likums grib būt rigorozs attie-
cība uz vienu lietu, proti, ka nedrīkst izlozes termiņu
pagarināt. Likuma 7. pants nosaka, ka izlozes ter-
miņa atlikšana nav pielaižama. Tāpat likums no-
liedz Latvija izplatīt ārzemju izlozes vai prēmiju aiz-
ņēmumu obligācijas. Tās tiks konfiscētas no iekš-
lietu ministrijas. Likuma pārkāpšanas gadījumā pa-
redzēts sods pēc sodu likumu 106.. 368. un 233. panta.
Beidzot likums nosaka, ka iekšlietu ministrim ir
instrukcijas izdošanas tiesības, zīmējoties uz nau-
das loterejām līdz Ls 5000, bet lielākām — ministru
kabinetam saziņā ar finansu ministri.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu vēlas deputāts Holcmanis. Vārds
deputātam Ilolemanim.

V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks): Li-
kums par izlozēm bija nodots no publisko tiesību
komisijas ari juridiskās komisijas atsauksmei. Ju-
ridiska komisija atzina,_ka nepietiek ar to vien, ka
aizliedz Latvijā izplatīt ārzemju izložu lozes vai prē-
miju obligācijas; tāpat jānovērš, jānoliedz šoārzemju
izložu vai prēmiju ievešana Latvijā. Tas ir pirmais
Pārlabojums, kas ievests no juridiskās komisijas.
Otrkārt juridiskā komisija atzina, ka 10. pants tādā
redakcija, kā viņš šeit ievests, būtu vispār strīpo-
jams, bet būtu gan ievedams pārgrozījums sodu li-
kumu 333. pantā, kurš nosaka, ka sodāmi ari tie ga-
dījumi, kur Latvijā tiek ievestas ārzemju lotereju bi-
ļetes. Sakarā ar šiem grozījumiem viss likumpro-
jekts jāsadala 2 nodalījumos, pirmā ar materiālo da-
lu, kura runā par izlozēm, un otrs nodalījums, kurš
satur sodu likumu grozījumus. Attiecīgi jāgroza 9.
pants, jāstrīpo 10. pants un tagadējais 10. pants jā-
pārvērš par 11. pantu. Šos pārlabojumus es ceļu ju-
ridiskās komisijas vārdā augstam namam priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vārdu? Referents vārdu nevēlas. 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 vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par izlozēm."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,

kas būtu pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likuma virsraksts vienbalsīgi
pieņemts, Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Visāda veida: izložu sarīkošanai vajadzīga atļauja, pie

kam izložu sarīkošanu par sumu 1Idz Ls 1000 atļauj prefekti
vai apriņķu priekšnieki. No Ls 1001—5000 iekšlietu ministrs,
bet par lielāku sumu — ministru kabinets."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: No juridiskās komi-
sijas ienācis priekšlikums:

„Pirms šī panta likt nodalījumu „I."."
Lieku vispirms uz nobalsošanu šo juridiskās ko-

misijas priekšlikumu. Vai referents vēlas vārdu?
Referents iebildumus neceļ. Lūdzu pacelties tos. kas
būtu pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Tādu

nav. Kas atturas? Nav. Juridiskās komisijas
priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā tagad nāk 1.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.
pants pieņēmis. Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Izlozes atļaujamas tikai organizācijām — labdarīgiem,

kultureliem' vai sabiedriskiem mērķiem. Izsniegtās atļaujas
aizliegts nodot tālāk."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kas būtu pret 2.
panta pieņemšanu? Tādu nav. Kasatturas? Nav.
2. pants pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt 3.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Vinnestu skaits nedrīkst būt mazāks par vienu simto

dalu no ložu skaita, bet vinnestu kopvērtība nevar būt mazāka
par 50% no sumas, par kādu izlozi sarīkot"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3. pants. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 3. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kasatturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Vairāku atsevišķu izfožu apvienošana vienā nav pie-

laižama."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta

neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 4. pants. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 4. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kasatturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Iesniedzot lūgumu atļaujas dēļ, jāuzdod: izlozes sarīko-

šanas laiks un vieta, noteikts mērķis, kuram par labu izlozi
sarīko, ložu skaits, lozes cena, vinnestu skaits un vinnestu
kopvērtība."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 5. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nelasīt 6. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Lūgumi ministru kabinetam dēļ atļaujas sarīkot naudas

izlozes iesniedzami caur finansu ministriju, bet priekšmetu iz-
lozes — caur iekšlietu ministriju."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 6. pants. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 7. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Izlozes termiņa atlikšana nav pielaižama."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk 7. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 7. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 8. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Iz:lozes sarīkošanu kontrolē apriņķa priekšnieks vai pre-

fekts vai viņu pilnvarotas amatpersonas. Ministru kabinetā
atļautās izlozes pārraudzībā var piedalīties valsts kontroles
pārstāvis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 8. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 8. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts.

Lūdzu nolasīt 9. pantu.
Sekretārs P. Juraševskis:
„Arzemju izložu lozes vai prēmiju aizņēmumu obligācijas

aizliegts izplatīt Latvijā. Ievestās izložu lozes un citus attie-
cīgos drukas darbus konfiscē iekšlietu ministrija."

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Pie 9. panta iesniegts
priekšlikums no juridiskās komisijas:

9. pantā pēc vārda ^aizliegts" iespraust vārdus „ievest un".



^87 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 13. sēde 1926. gada 11. maijā. 488

i Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlas iz-
teikties?

Referents Bruno Kalniņš: Man nav nekādu ie-
bildumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referentam nav ie-
bildumu pret juridiskās komisijas pārlabojumu. No-
balsošanā nāk vispirms juridiskās komisijas pārla-
bojums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret juridiskās
komisijas pārlabojumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Juridiskās komisijas pārlabojums vienbalsīgi
pieņemts. Nobalsošanā nāk 9. pants pārlabotā vei-
dā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 9. panta pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 9. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 10. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Kas pārkāpis šo noteikumu nosacījumus, sodāms pēc

sodu lik. 36., 138. (1925. g. 16. apr. lik. red.) un 333. panta
(1906. g. 8. apr. red., piln. lik. kopoj. 27616. XIV.), pēc pie-
derības."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 10. panta ienācis
priekšlikums no juridiskās komisijas

pantu strīpot.
Vai referents vēlētos vārdu?
Referents Bruno Kalniņš: Nav iebildumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referentam iebildu-

mu pret panta strīpošanu nav. Nobalsošanā nāk ju-
ridiskās komisijas priekšlikums pantu strīpot. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret šo juridiskās komisi-
jas priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. 10.
pants vienbalsīgi strīpots. Lūdzu nolasīt 11. pantu

Sekretārs P. Juraševskis:..Instrukcijas šo noteikumu robežās izdod: priekšmetu iz-
lozēm — iekšlietu ministrs; naudas izlozēm līdz Ls 5.000 —
iekšlietu ministrs, bet naudas izlozēm — pāri par Ls 5.000 —
iekšlietu ministrs saziņā ar finansu ministri."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no juridiskās komisijas

11. pantu apzīmēt par 10. pantu.
Iebildumu pret to nav? Nobalsošanā nāk jau-

nais 10. pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
jaunā 10. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 10. pants pieņemts vienbalsīgi. No ju-
ridiskās komisijas ienācis priekšlikums

pēc 10. panta likumā par izlozēm likt jaunu nodalījumu ar
sekošu saturu:

II. 1903. g. Sodu likumu 333. panta 1. punktu izteikt
sekosi:

1) ievedis, pārdevis vai citādi izplatījis apgrozībai neat-
ļautas ārzemju lotereju biļetes."

Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas priekšli-
kums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret juridiskās
komisijas priekšlikuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Tādu nav. Juridiskās komisijas
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt
likuma noslēgumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ar šo atcelti: 1) Kriev. kārtības un drošības lik., 1916.

g. izd., 197.—207. p., 2) rīk. par loterejām (Lik. kr. 1920. g.,
246.) un 3) noteikumi par izlozēm (Lik. kr. 1926. g, 8.)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk likuma noslēguma teksts.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma noslēguma
teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kums visā visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā visumā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums 2. lasījumā
visā visumā pieņemts vienbalsīgi. 3. la-
sījums būs 4. jūnijā.

Nākošais dienas kārtības punkts — p ā r g r o-
zījums likumā par alkoholu, saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodo-

kļiem un pārdošanu. Lūdzu referentus
sniegt referātus. Vārds tirdzniecības un rūpniecības
komisijas referentam Bīlmanim.

Referents R. Bīlmanis: 288. panta pārgrozījums
likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu izsaukts
ar pagājušā gadā pieņemto likumu par žūpības apka-
rošanu, kas atsaucas diezgan nelabvēlīgi uz šī dzē-
riena patēriņu, bet reizē ari uz ražošanas iestādēm,
samazinot alus produkciju alus darītavās. Sakarā ar
to agrāk paredzēto normu, pēc kuras pirmās šķiras
alus darītavām bija jāizpērk 32.000 kilogramu iesala,
nebļja iespējams pildīt, sevišķi mazākām alus darī-
tavām, un tāpēc bija nepieciešams šo normu paze-
mināt. Tāpēc, lai netraucētu mazāko alus darītavu
darbību, lai dotu iespēju viņām alu ražot, ir pare-
dzēts 288._pantā_ paredzētās normas pazemināt. At-
tiecīgie pārgrozījumi paredz 32.000 kilogramu vietā
20.000 kilogramus iesala. Tāpat ari Rīgā alus darī-
tavām būs iespējams darboties, ja viņas pārstrādā
10.000 kilogramu iesala, un provincēs, jā tās pār-
strādā 5000 kilogramus iesala. Tā kā izdotais žūpī-
bas apkarošanas likums stipri samazināja alus ražo-
šanu jaupagājušāgadā, tad šis likums domāts ar at-
pakaļejošu spēku un attiecināms ari uz pagājušo ga-
du, jo viņš dos iespēju tām alus darītavām,kuras ne-
varēja uzrādītās normas izstrādāt, tagad to izlīdzi-
nāt. Dos tām iespēju ari turpmāk darboties. Šīlikuma
darbība iet atpakaļ uz 1925. gada 1. aprili. Tirdznie-
cības un rūpniecības komisijas vārdā uzturu šī li-
kuma vajadzību un lieku priekšā to pieņemt steidza-
mības kārtībā.

Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Vārds finansu komi-
sijas referentam Hanam.

Referents J. Hans: Finansu komisija pēc būtības
neapsprieda šo likumu. Pie vispārējām debatēm bija
aizrādīts uz to, ka ir iesniegts priekšlikums grozīt žū-
pības apkarošanas likumu tādā veidā, ka 4% alu var
izslēgt no šī likuma. Tāpēc finansu komisijā bij ie-
skats, ka nav iemesla grozīt tagad likumu par alko-
holu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodo-
kļiem un pārdošanu. Bet es gribu aizrādīt, ka uz fi-
nansu komisijas vārdu iesniegti lūgumi no 12 alus
darītavām uz laukiem, kuras aizrāda uz to, ka mazo
alus darītavu slēgšana nemaz nenāktu žūpības apka-
rošanai par labu, jo tad uz viņu rēķina iedzīvotos ti-
kai lielās alus darītavas. Tāpēc es pēc būtības fi-
nansu komisijas vārdā nevaru izteikties par šo li-
kumu, Finansu komisija to pēc būtības neapsprieda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamības pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. At-
klāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu la-
sīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma
virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu vielu ražo-

šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt liku-
ma tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu

ar nodokļiem un pārdošanu (Lik. kr. 1920. g. 217. un 1924. g.
36.) 288. pantu izteikt šādi:

Alus darītavas patentu un akcizes nodokļa ziņā ieda-
lāmas divas šķirās. Pie pirmās šķiras pieder alus darīta-
vas, kuras gada laika pārstrādā vairāk par 20.000 kflo-
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gramiem _iesala. Visas pārejas alus darītavas ieskaitāmas
Otra šķirā. Pārsniedzot šo iesala svara normu pirms gada
beigām, otras šķiras alus darītavas piemaksā patenta, kā
ari akcīzes nodokļa starpību pēc pirmās šķiras darītavām:
paredzētam likmēm 1par visu tekošā gadā pārstrādātā
iesala daudzumu,

Katrai alus darītavai pilna norēķina gada laikā jāno-
maksaakcizes nodoklis, sakot ar 1925. g. 1. aprili ne ma-
zāk, ka: _l)_ Rīga par 10.000 kilogramiem iesala un 2) pā-
rejās pilsētas, ka ari uz laukiem- par 5.000 kilogramiem ie-
sala pec alus darītavai noteiktas likmes. Ja kādu alus
darītavu atver norēķina gada ļāikā, tad tai obligatoriskā
akcizes nodokļa _ suma aprēķināma no tā mēneša pirmās
dienas, kura uzsākta alus izgatavošana. Noteiktās akcizes
sumas nesamaksāšanas gadījuma alus darītavas darbība
apturama un to drīkst atjaunot tikai uz netiešo nodokļu
departamenta rīkojumu pec tam, kad iesniegta akcizes
samaksas kvitē.
Finansu _komisijas p'-'ekšlikums. Saeima nolemj pārgro-

zījumu likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu noraidīt."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Finansu komisija liek priekšā šos pārgrozī-
jumus likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu noraidīt. Es
likšu vispirms uz balsošanu finansu komisijas priekš-
likumu. Ja to pieņemtu, tad likums skaitītos par no-
raidītu, ja ne, tad es likšu uz balsošanu šospārgrozī-
jumus likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu. Nobalsošanā
nak finansu komisijas priekšlikums

pārgrozījumus likumā par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu noraidīt.

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par finansu komi-
sijas priekšlikumu. Tādu nav. Finansu komisijas
priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk likuma
teksts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
teksta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kums visa visuma. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas
atturas ? Nav. Likums visā visumā v ie n b a 1s ī-
gj p i e ņ_ e m t_s. Redakcijas komisijas ziņojums
bus nākoša sēde.

Nākošais dienas kārtības punkts — papildi-
nājums kar a _k.l aušības likumā. Refe-
rents Mīlbergs, Lūdzu sniegt referātu.

Referents G. Mīlbergs: Godātie deputātu kun-
gi! Armija_ atrodas neliels skaits, daži desmiti, tā
sauktie septītās dienas adventisti, kuri līdz šimsagā-
dājuši ļoti lielas rūpes kara priekšniecībai, proti, viņi
savās svētdienas galīgi atteicas izpildīt jebkuru dar-
bu armijā, pat tādus darbus, ko citu konfesiju pie-
derīgie karavīri izpilda bez iebildumiem,, piemēram,
ja_ noteikti jāiet sardzēs, jāizpilda saimnieciskie pie-
nākumi, vai ja iekrīt dežūra. Turpretim adventisti
to nedara, kāpēc kara priekšniecība līdz šim bijusi
spiesta pat nodot tiesai un sodīt šos nepaklausīgos.
Ņemot vērā apstākli, ka cilvēki par savu reliģisko
pārliecību nav vainojami un viņu pārkāpums ir pilnī-
gi pasīvas dabas — ari šie spaidi līdz šim, kamēr ne-
bij noteikta likuma, bija, varbūt, attaisnojami, bet
no morāliskās puses to nevarēja pielaist. Lai izietu
no šī stāvokļa, lai ievestu noteiktu kārtību armijā,
kara priekšniecība nākusi ar likuma ierosinājumu —
septītās dienas adventistiem, kuri jau svētī savas
svētdienas un svētku dienas, bez tam vēl svin liku-
mā paredzētās svētku dienas, kas ievestas visā ar-
mijā, pavairot kara klausības laiku par 3 mēnešiem.
Tā kā viņu ir tikai daži desmiti armijā, kara lietu ko-
misija nopietni pārbaudījusi visus datus, nāca pie
vienbalsīga slēdziena likumprojektu pieņemt, bet no
savas puses papildināja to vēl sekosi: „Līdz ar šī
likuma spēkā stāšanos izbeidzamas uz visiem lai-
kiem tiesās iesāktās lietas pret karavīriem, kuri at-
teikušies izpildīt savu priekšnieku pavēles un kara

dienesta pienākumus viņu reliģiskās svinamās die-
nas, ka ari pārtraucama soda izciešana notiesātiem
karavīriem." Ar to pārpratumi būtu likvidēti un tā-
das lietas nenāktu vairs priekšā. Kā jau minēju,
komisija pieņēma šo likumprojektu vienbalsīgi, tāpat
ari papildinājumu taisīja vienbalsīgi, kāpēc lieku
priekša augstajam namam pieņemt šo likumu stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret referenta priekšlikumu,
atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. At-
klāju vispārējas debates, Vārdu vēlas deputāts La-
zersons, Vārds deputātam Lazersonam.

M. Lazersons (Ceire-Cion): Šis likumprojekts
iziet no ta principa, ka tiem kareivjiem, kuri svin sa-
vas svinamās dienas un viņās tiek atsvabināti, die-
nesta laiks pagarināms par 3 mēnešiem. Lai noskai-
drotu šo likumprojektu, tad jāsaka, ka te tomēr nav
motivēts, kādēļ tie 3 mēneši ir uzlikti. Taču nevar
motivēt ar to, ka ja kāds kareivis, kurš pieder pie
zināmas reliģijas, ir atlaists savās svinamās dienās,
tad vajadzētu skatīties uz kara dienestu tīri no grā-
matvedības viedokļa, proti, ja viņš vienu dienu vai
2 nedēļas ir bijis atsvabināts savās svinamās reliģi-
skās dienās.tad viņam pēc tam šīs 2 nedēļas vaja-
dzētu atdienet. Es domāju, ka tas būtu ļoti grūti iz-
vedams dzīve, vispāri jau tādēļ, ka dažas reliģijas
piekritēji taču svin nenoteiktu laiku. Viena reliģija,
varbūt, aizņems vairāk laika, cita reliģija aizņems
karavīriem mazāk laika. Tad iznāktu, it kā šie 3
mēneši būtu domāti kā sods, un janu ne kā sods, tad
ka dienas, par kurām viņiem vēl vajadzētu pagari-
nāt kara dienesta ilgumu. Es domāju, ka jamēs vēl
ņemsim vērā to, ko kara ministra kungs savā laikā
— ja nemaldos, tas bija Goldmaņa kungs — aizrā-
dīja un ari visi citi kara speciālisti, ka mums tagad
kara dienestā atrodas lielāks kontingents, nekā
mums ir vajadzīgs, tad katrā ziņā runāt par 3 mēne-
šiem būtu gan pārāk daudz un nebūtu dibināts. Va-
rētu, varbūt,runāt par dažām nedēļām,ja jau ievestu
šo likumprojektu. Bet es saku vispārīgi, runāt kara
dienesta likuma par to, ka kādam kareivim nāksies
dažas dienas atdienet, nevarētu. Tas būtu vietā, var-
būt, kādā sociālās likumdošanas likumā^ kur runa iet
par vienkāršu darbu, bet mūsu kara dienests, kungi,
ir goda pienākums, kas nav pielīdzināms kādam
vienkāršam darbam. Tāpēc es domāju, ka vispār
nevajadzētu ievest subsidiarā veidā šos trīs mēne-
šus. Ja tomēr augstais nams nostātos uz tāda redzes
stāvokļa, tad, esdoināju, varētu būt runa ne vairāk
ka par 2—3 nedēļām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk neveļas? Vārds referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Deputāts Lazersons
nav lāga izpratis šo likumprojektu. Tas neattiecas
uz kristīgiem, ne uz Mozus ticīgiem, bet gan tikai
uz dažiem desmitiem sektantu, tā saucamiem septī-
tās dienas adventistiem, kuri paši ar to mierā, ka vi-
ņiem pagarina kara dienesta laiku. Uz visu armiju
šis likums nav attiecināms, bet vienīgi uz dažām
personām. Kara lietu komisija to izdebatēja un lieta
ir tik skaidra, ka turnevarētu būt nekādu iebildumu.
Lazersona kungs, kā jau pastrīpoju, ir pārpratis li-
kumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
butu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
.atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Ludzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
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Sekretārs P. Juraševskis:..Papildinājums kara klausības likumā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts,_ Lūdzu pacelties tos, kas būtu prec virs-
rakstu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt likumprojekta
tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Kara klausības likuma (Lik. kr. 1923. g„ 94.) 15. pantu

papildināt ar 3. piezīmi sekošā redakcijā:
„To ticību piederīgie, kuri svētdienas vietā svin kādu

citu dienu, miera laikā uz viņu vēlēšanos, atsvabināmi no
kara dienesta pienākumu izpildīšanas viņu svanamās die-
nas_. Atsvabināšanas gadījumos viņiem obligatoriskā ak-
tīva kara dienesta laiks pagarināms par 3mēnešiem.

Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos izbeidzamas uz visiem
laikiem tiesās iesāktās lietas pret karavīriem', kuri attei-
kušies izpildīt savu priekšnieku pavēles un kara dienesta
pienākumus viņu reliģiskās svinamās dienās, kā ari pār-
traucama soda izciešana jau notiesātiem karavīriem"."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-

las? Ienācis priekšlikums, parakstīts no deputāta
Lazersona:

„Lieku _ priekšā 2. nodalījumā vārdu „par 3 mēnešiem"
vietā likt vārdus „par 3 nedēļām"."

Vai referents vēlētos izteikties? Vārds referen-
tam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Es gribētu atzīmēt, ka
šeit ņemta vēra tikai labprātīga vienošanās no pašu
sektantu puses, kuri acumirklī atrodas armijā. Tā

»
tad tikai ar viņu piekrišanu paredzēti 3 mēneši un
netiek nevienam piespiesti. Tikai uz pašu vēlēšanos
sektantiem_ piešķiramas svinamās dienas. 3 mēneši
ir ņemti kā vidējais laiks no tā, cik daudz kareivji

(ar
svinamām dienām varētu atrauties no apmācībām

tagadējā kara dienesta laikā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

vispirms deputāta Lazersona priekšlikums. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par šo priekšlikumu. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Lazersona priekšlikums no-
raidīts. Nobalsošanā nāk likuma teksts. Lūdzu p-a-
celties_ tos.kas ir pret likuma tekstu komisijas re-
dakcija. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Likuma
teksts komisijas redakcijā pieņemts. Nobalsošanā
nak likums visā visumā. Lūdzu pacelties, tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Likums vienbalsīgi pieņemts. Redak-
cijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Ienācis priekšlikums, parakstīts no deputātiem
Reinharda, Cielēna, Oībieša, Mīlberga, Mendera,
Bļodnieka un citiem, kurš skan:

,,13;,.14i 15., 16. un 17. dienas kārtības punktus (pēc izslu-
dinātas kartības) skatīt cauri pēc 11. dienas kārtības punkta."

Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret priekšlikuma pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Ari nav. Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts.

Mēs pārejam uz likumu par aizsargu
baku potēšanu, Referents N. Maizels. Vārds
referentam Maizelim.

Referents N. Maizels-. Likums par aizsargu ba-
ku potēšanu pec sava satura ir sociali-higienisks li-
kums, bet viņš ir caurskatīts no publisko tiesību ko-
misijas, tamdēļ ka viņam ir ārkārtīgi liels publiski-
tiesisks moments. Nav neviens cits likums, kurš
dod iespējamību valstij tik dziļi iejaukties katra cil-
vēka privāta dzīve kā šis likums. Šinī ziņā viņš iet
daudz tālāk nekā visstingrākais likums par prohibi-
ciju, proti, uzliek par pienākumu katram izdarīt sev
zinamuoperaciju. Taisni no klasiskā liberālisma re-
dzes stāvokļa dažādās valstīs ir izsacītas' domas un
paceļas kustība pret obligatorisko potēšanu, par pil-
soņu atsvabināšanu no tiem pienākumiem. Šīs do-

mas piekritēji grib atsvabināt katru no pienākuma iz-
darīt pie sevīm baku potēšanu, bet atstāt to pilsoņu
pašu apziņai. Šī domataisnīgi uzvarējaklasiskā li-
berālisma valstī Anglijā, kur 1867. gada obligatori-
skais baku potēšanas likums ir grozīts un šis pienā-
kums uzlikts katram kā sirdsapziņas pienākums un
caur tasaukto „Gewissensklausel" ir dota iespējamī-
ba vecākiem atturēties no obligatoriskās baku potē-
šanas, javiņi pasludina, ka viņi ir pārliecināti, ka po-
tēšana bus kaitīga priekš bērniem. Tāpat nav obli-
gatoriska_ baku potēšana Ziemeļamerikas Savieno-
tas Valstis un Šveice. Turpretim visās citās valstīs
pastāv obligatoriskā baku potēšana, un proti, trīs-
kārtīga iepotešana Francija, Bulgārijā, Portugalijā,
Japāna un Turcija, divreizeja obligatoriskā baku po-
tēšana, tāpat ka to_ paredz mūsu apspriežamais li-
kums, paredzēta Vācija, Itālijā un Spānijā, vienrei-
zēja baku potešana _paredzēta Skandināvijas valstīs,
piekam Zviedrija tāpat ievesta pēc Anglijas parauga
„Gewissensklausel"Nevar būt šaubupar to, ka mēs
šinī jautājuma nekāda gadījumā nevaram pielīdzi-
nāties Anglijai, jau tamdēļ vien, ka mūsu tautas kul-
tūras līmenis ir zemāks un pie tam Anglija atrodas
pavisarn citādos apstākļos. Viņa ir aizsargāta vis-
pirms ka jurasvalsts caur stingru revīziju' iebraucē-
jiem un viņa ir aizsargāta no pamatīgi potētas Vāci-
jas. Ari_Anglijā pastāv domu starpības šinī lietā.
Bija noradīts, ka obligatoriskās baku potēšanas at-
celšana bijusi kaitīga un saslimušo gadījumu skaits
Anglija un Zviedrija ir lielāks nekā Vācijā. Mēs
esam tuvu Krievijai un to mums jāpatur vērā. Līdz
šim ir vel principieli baku potēšanas pretinieki, bet
ar viņiem mes nevaram rēķināties. Es turu par lie-
ku daudz runāt par to, ko cilvēcei nozīmē baku po-
tēšana, kura ir vislielākais medicīniskās zinātnes ie-
guvums. Pietiek aizrādīt, ka visa modernā
civilizācija un lielu pilsētu attīstība, kur ir mil-
joni cilvēku, nebūtu domājama bez baku po-
tēšanas. Līdz baku obligatoriskās potēšanas ie-
vešanai ir miruši 1 — no tūkstoša katrā gadā
no bakām, tas nozīmē — 2000 cilvēku katrā
gada pie mums Latvijā. Kas attiecas uz pašu li-
kumu, tad no formālās puses jāaizrāda, ka viņš iz-
dots 81. panta kartībā. Šis likums bija nepieciešams
tapec.ka pastāvošie Krievijas likumi šo jautājumu
nenokārtoja. Šis likums ir zināmā mērā noraksts no
Vācijas likuma. Viņš paredz, ka ir jāizdara obliga-
toriskā baku potēšana divas reizes, pirmo reizi ne
velak ka gadu pēc bērna dzimšanas un otrreiz līdz
divpadsmitā

^
dzivibas_ gada sasniegšanai. Epidēmi-

jas gadījuma ir jāpotē visi, kuri varētu nākt sakarā
ar slimniekiem. Šim likumam ir paredzēta sankcija.
Kas attiecas uz sāpīgo jautājumu, kam uzticēt baku
potēšanuLatvijatad komisija, nebūdama tanī pār-
liecība, ka Latvijā jāveicina feldšerisms, bet būdama
taisni citas domās — mēs esam par to, ka ir jāieved
tāda kārtība kā Vakareiropā, — bet var rēķināties
ari ar reāliem apstākļiem,_ar to faktu, ka daudzos
apriņķos, it sevišķi Latgalē, vēl līdz šim ārstu nav
un ka redzams no apriņķa pašvaldības pārstāvju sē-
des protokola, vietējo pašvaldību darbinieki noteikti
prasa, lai baku potēšanas tiesības būtu piešķirtas ari
feldšeriem — uz šī namata komisija pieņēma 8. pan-
tu, kurš dod iespējamību bakas potēt un izdot nepie-
ciešamās apliecības ārpus ārstiem ari medicīnas
feldšeriem un vecmātēm, kuras ieguvušas baku po-
tēšanas apliecību un tiesības. Visā visumā es lieku
priekšā šo likumu kā nepieciešamu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
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Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par aizsargu baku potēšanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts, Ludzu pacelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 1.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Aizsargu baku potēšana ir obligatoriskā visiem valsts
iedzīvotajiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 1. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas butu pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Pirmo reizi ar aizsargu bakām jāpotē katrs bērns ne

velak kā gadu pec viņa dzimšanas, ja ar ārsta apliecību nav
pierādīts, ka tas pa to laiku izgulējis dabīgās bakas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 2. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Atkārtoti jāpotē katrs bērns līdz 12. dzīvības gada sa-

sniegšanai, ja tas pēdējos piecos gados nav pārcietis dabīgās
bakas, vai ari šai laikā nav potēts ar aizsargu bakām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
3. pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. pan-
ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
3. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 4.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„2. un 3. pantā noteiktais pienākums skaitās par izpil-

dītu, ja attiecīgais pilsonis uzrāda likumīgi pilntiesīga baku
potētāja apliecību par to, ka baku potēšana sasniegusi savu
mērķi."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
4. pants. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret 4. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4.
pants vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt 5.
pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Obligatoriski jāpotē visas personas, kuras nevar uzrā-

dīt apliecību par 2. un 3. panta izpildīšanu, kad tās:
1) iestājas valsts, pašvaldības, vai privātās skolas, mācī-

bas iestādēs vai patversmēs;
2) iestājas valsts vai pašvaldības dienestā, vai iesauktas

kara dienestā;
3) iestājas jūras un pārējo ūdensceļu kuģu komandās un
4) ievietojamas cietumos un pārmācības namos vai vis-

pār turamas pastāvīgā apsardzība."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk 5. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja kādā vietā izceļas _bakas, tad aizsargu bakas obliga-

toriski jāpotē visiem to mājokļu iemītniekiem', kuri ar slimo
nākuši vai varētu nākt kādos sakaros un nav pārcietuši dabī-
gās bakas vai ari nav tai pašā gada sekmīgi potēti pret bakām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 6.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 6. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6.
pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 7. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja kādu personu, kura pēc 2., 3., 5. vai 6. panta padota

baku potēšanai, uz ārsta apliecības pamata nevar potēt tam-
dēļ, ka potēšana apdraud viņas veselību vai dzīvību, tad ta
potējama ne vēlāk kā gadu pēc tam, kad šādi apstākļi izbei-

gušies, par ko ziņojams attiecīgam apriņķa resp. pilsētas ār-
stam vai pašvaldības veselības nodaļai — pilsētās,."

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošana nāk 7. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 7. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 8. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Baku potēšanas un attiecīgas apliecības izdošanas tie-

sības ir ārstiem:, medicīnas feldšeriem un vecmātēm, kuras
ieguvušas baku potētājas apliecību. Pārējais medicīniskais
personāls var izdarīt potēšanas palīga darbus zem ārsta uz-
raudzības. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 8. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 8. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts,
9. pants. Lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Obligatorisko potēšanu organizē un izved vietējās paš-

valdības. Mazturīgiem pilsoņiem baku potēšana izdarāma bez
maksas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 9.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 9. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 9.
pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 10. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Instrukcijas par šī likuma izvešanu dzīvē izdod tautas
labklājības ministrs saziņā ar iekšlietu ministri."

Priekšsēdētājs P. Kaimiņš: Nobalsošanā nāk 10.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 10. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas_ atturas? Nav. 10.
pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 11. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Vecāki un aizbildņi, kuri bez likumīga iemesla atsakās

iepotēt viņu uzraudzībā stāvošiem bērniem bakas, sodāmi uz
sodu likumu 207. panta 1. nodalījuma pamata."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 11.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 11. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11.
pants pieņemts. Lūdzu nolasīt beigu noslēgumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ar. šo atcelti: Krievijas ārstniecības nolikuma (1905. g.

izd.) 757-. panta I. daļa, tā paša nolikuma 853.—853. panti pēc
1914. g. turpinājuma, kā ari' visi citi agrākie noteikumi un rī-
kojumi par aizsargu baku potēšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret beigu noslēguma pieņemšanu. Tādu
nav. , Kas atturas? Nav. Beigu noslēgums pie-
ņemts vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk likums 2. lasī-
jumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu 2. lasījumā. Tādu nav. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Likums 2. lasījumā vienbalsīgi pieņemts. 3.
lasījums būs 4. jūnijā.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jumi un papildinājumi noteikumos
par strādnieku un, citu algotu darbi-
nieku nodrošināšanu slimības ga d ī-
j u m o s. Referents E. Morics, Vārds referentam
Moricam.

Referents E. Morics: Priekšā liktie pārgrozī-
jumi un papildinājumi noteikumos par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadī-
jumos Saeimai iesniegti no valdības 1925. gada, 3.
novembrī. Viņu vajadzība izsaukta no starptau-
tiskās darba konferences konvencijas par sieviešu
nodarbināšanu pirms un pēc dzemdībām, kura pie-
ņemta Saeimā 1925. gada 19.maijā un stājusēs spēkā.
Uz šīs konvencijas prasībām attiecas šī likuma 1.
daļa un Ik daļa 51. un 51. pants. Tālākie 3 panti,
kuri ir no valdības priekšā likti kā papildinājumi pie
līdzšinējā likuma, ir nepieciešami, lai ienestu likumā
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libiaku skaidrību attiecībā uz dzemdētāju nodroši-
nāšanu pa dzemdību laiku. Pie valdības iesniegtā
projekta, sociālas likumdošanas komisija nekādus lie-
lākus pārgrozījumus nav ienesusi, izņemot tikai 51.
panta otro nodalījumu, kur ierobežotas' mazliet vec-
māšu tiesības apliecību izdošanā dzemdētājām, ka
dzemdības var notikt pec 4 nedēļām. Valdībaspro-
jekta vecmātēm bija dotas neierobežotas tiesības
šādas apliecības izrakstīt dzemdētājām, bet komisijā
tika izteikta tāda doma,_ka visām vecmātēm nevarpiešķirt _ tiesības izdot šādas apliecības. Pārrunājot
šo jautājumu, sociālas likumdošanas komisija nāca
pie slēdziena, ka, atņeino|;pilnīgi vecmātēm tiesību
izdot apliecību dzemdētajam, daudzos. gadījumos
varētu rasties dzemdētājām lielas grūtības, kas ne-
būtu pielaižams, Tadeļ. sociālas likumdošanas ko-
misija atbalstīja valdības projektu, tikai ar to ierobe-
žojumu, ka vecmāšu izdotas apliecības, atzīstamas
tikai tad, ja šoapliecību izdevusi tāda vecmāte, kuraitiešam slimo kase var uzticēties. Vairāk nekādi
citi pārlabojumi valdības iesniegtā projektā no so-sialas likumdošanas komisijas puses nav ienesti. Šī
likuma izvešana neno darba devēja, ne no valsts,
ne ari no pašiem nodrošinātiem nekādus jaunus lī-
dzekļus nepra_sa. Šis likums domāts tikai, lai līdz-
šinējo dzemdetaju_ stāvokli mazliet uzlabotu. Pro-
tams, mazliet lielāka daļa no kopējiem slimo kasu
izdevumiem neka līdz šim dzemdētāju pabalstiem
izies. Sociālas likumdošanas komisijā šis likuma
pārgrozījums tika pieņemts vienbalsīgi un es lūdzu
Saeimu pieņemt šo pārgrozījumu steidzamības kār-
tībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Nobalsošanā
vispirms nak steidzamība. Kas būtu pret steidza-
mību, lūdzu pacelties. Nav. Kas atturas? Ari nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-
jas debates. Pie vispārējam debatēm pie vārda ne-
viens nav pieteicies, Lieku uz balsošanu pāreju uz
pantu lasīšanu.

Iebildumu pret pāreju uz pantu lasīšanu nav?
Tas pieņemts. Ludzu sekretāru nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Pārgrozījumi un papildinājuminoteiku.Tiospar strādnieku
un citu algotu _ darbinieku' nodrošināšanu slimības gadījumos."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Iebildumu pie
virsraksta nav? Virsraksts pieņemts. Lūdzu no-
lasīt ievadu.

Sekretārs P. Juraševskis:..Noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku no-
drošināšanu slimības gadījumos (1922. g. izdevums) izdarīt se-
košus pārgrozījumus un papildinājumus:"

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Pie ievada
neviens vārdu nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Vai
ir pret to kādi iebildumi? Iebildumu nav. Ievads
pieņemts. Lūdzu nolasīt I. nodalījumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Noteikumu 51. pantu izteikt sekosi:

,1.
51. Dzemdības gadījuma slimo kases dalībniecei iz-

sniedzams naudas pabalsts viņas pilnas darba algas ap-
mērā, bet ne mazāk par tautas labklājības ministrijas -no-
sacīto vienkārša darba strādnieces vidējo darba algu,

., četras nedēļas pirms un astoņas nedēļas pēc dzemdībām.
Grūtniecības laikā kases dalībniecei tiesība saņemt

naudas pabalstu tikai par to laiku; kurā viņa nestrādā al-
gotu darbu. _ Lai iegūtu tiesību uz naudas pabalstu grūt-
niecības laikā, kases dalībniecei jāuzrāda slimo kases ārsta
vai, ar kases piekrišanu, vecmātes apliecība, kurā teikts,
ka dzemdības var notikt četru nedēļu laikā. Ja, nosakot
dzemdību dienu, ārsts vai vecmāte kļūdījušies, tas nevar
būt par iemeslu neizsniegt kases dalībniecei naudas pa-
balstu sākot no tas dienas, kad viņa uz apliecības pamata
darbu pārtraukusi, līdz tai dienai, kad dzemdības notiek.

Slimo kase neizsniedz naudas pabalstu kases dalīb-
niecei par tām dienām, kurās viņa pirnis astoņu nedēļu
notecēšanas pēc dzemdībām strādājusi, algotu darbu.''

Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Lieku uz bal-
sošanu I. nodalījumu. Vai būtu kādi iebildumi? Ie-
bildumu nav. I. nodalījums pieņemts. Lūdzu no-
lasīt II. nodalījuma ievadu un 51\ pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„n.

Noteikumus papildināt ar sekošiem.51., 51., 51., 51*., un
51°.. pantiem:

51. Ja notekot astoņām: nedēļām, pēc dzemdībām
slimo kases dalībniece aiz slimības, kura ar ārsta apliecību
atzīta ka cēlusies sakarā ar grūtniecību vai dzemdībām,
ir darba nespējīga, slimokase izsniedz viņai, sākot ar pirmo
dieriū pec astoņu nedēļu notecējuma, slimības pabalstu
49. panta un_ 50. panta 1. punkta paredzētā laikā un ap-
mēros. Aprēķinot tādā gadījuma slimības pabalsta iz-
sniegšanas ilgumu, pabalsts, kūju dalībniece saņēmusi uz

_Vj : 51. ;panta pamata, nav ieskaitāms slimības pabalsta sa-
., . . ņemšanas perioda."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens neveļas? Iebildumu nav? II. nodalījuma ie-
vads un 51\ pants pieņemts. Lūdzu nolasīt 51.
paritu.

Sekretārs P. Juraševskis:
Cl' ,,Slimo kases pilnai sapulcei ir tiesība lemt, ka kases da-

lībniecei-matei izsniedz_ams papildu pabalsts līdz vienas ceturt-
daļas darba algas apmēram bērna barošanai 8 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Nobalsošanā
nak 51. pants. Vai būtu kāds pret šī panta pie-
ņemšanu? Neviens iebildumus neceļ. Vai atturas
kāds? Nav neviena. 51. pants pieņemts. Lūdzu
nolasīt 51. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Tiesība uz šo noteikumu 51., Sl. un 51. pantā pare-

dzēto naudas pabalstu ir tikai tām' slimo kases dalībniecēm,
kuras piedalījušās kādā slimo kasē vismaz trīs mēnešus pirms
dzemdībām, pie. kam, ja darba pārtraukumi nepārsniedz trīs
menešuslīdzdalība pirms un pec darba pātraukuma uzskatāma
par nepārtrauktu.

Ja slimo kase tikko nodibināta vai pastāvošai slimo ka-
sei pievienota jauna darba vieta, tad dalībniecei ir tiesība uz
naudas pabalstu ari tad, ja viņas līdzdalība pirms dzemdībām
gan nesasniedz trīs mēnešus, bet viņa pirms slimo kases dar-
bības atklāšanas vai jaunas darba vietas pievienošanas attie-
cīga darba vietā nepārtraukti strādājusi algotu darbu un līdz-
dalības laiks kopā ar pirms tam nostrādāto darba laiku sa-
sniedz vismaz trīs mēnešus pirms dzemdībām."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? 51. pants nāk balsošanā. Iebildu-
mus neviens neceļ pret šo pantu. Pants pieņemts.
Lūdzu nolasīt 51\ pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja dzemdības notikušas pēc līdzdalības izbeigšanās

slimo kase, bet grūtniecības pabalsta izsniegšanas laiks (51. p.)
iekrīt līdzdalības laikā (1&. p.), tad 51., 51. un 51. pantā pa-
redzētais naudas pabalsts izsniedzams, kā ari sniedzama 38.
pantā 3. punktā paredzētā dzemdības palīdzība."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens neveļas? Nobalsošanā nāk 51. pants. Vai
būtu kādam iebildumi pret šo pantu? Iebildumi ne-
tiek celti. Pants skaitās par pieņemtu. 51. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
' „Ja slimo kases dalībniece, kura ieguvusi tiesību uz šo

noteikumu 51. un 51. pantā paredzēto naudas pabalstu, dzem-
dības vai pēcdzemdību pabalsta saņemšanas laikā nomirst,
naudas_ pabalsts izsniedzams bērna apgādniekam līdz likumā
paredzēta pabalsta izmaksas laika notecējumam."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk 51. pants. Vai būtu
kādi iebildumi. Iebildumi netiek celti. Pants skaitās
par pieņemtu. . Tagad nāk nobalsošanā pārgrozījumi
un papildinājumi noteikumos par strādnieku un citu
algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
visā visumā. Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumus
neviens neceļ. Likums p'i e ņ e m t s vienbalsīgie Re-
dakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Mēs pārejam uz turpmāko dienas kārtības
punktu — likums par valsts satiksmes



fr97 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 13. s ē d e 1926. g ad a 11. m a i j ā. 498

ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobi-
li za ci ju _ k a r a vajadzībām. Referents J.
Balodis. Vārds referentam Balodim.

Referents J. Balodis: Augsti godātie deputātu
kungi! Likums par valsts satiksmes- ceļu un valsts
sakaru līdzekļu mobilizāciju kara vajadzībām iero-
sināts no kara resora tanī nolūkā, lai kara laikā
mobilizētu visus satiksmes ceļus un sakaru līdzekļus,
kādi pieder valstij un nodotu visu vienā vadībā. Sa-
tiksmes ceļiem ir ārkārtīgi liela nozīme kara laikā.
To it sevišķi pierādīja mūsu brīvības cīņas Latgalē.
Saprotama lieta, te var pacelties jautājums, ka no
tā, varbūt, cietīs privāta satiksme, bet tas tā nebūs,
ir dota tikai priekšrocība kara spēka pārvadāšanai,
bet privāta satiksme nemaz netiks ierobežota. Tā-
pat, kas attiecas uz sakaru līdzekļiem — valdībai
sakaru līdzekļu ir ļoti daudz, bet armijā viņu maz,
un tad būtu vēlams, lai visus šos sakaru līdzekļus
koncentrētu vienā vadībā, t. i. armijas virspavēl-
nieka rokās un tādēļ vēl miera laikā būtu izstrādā-
jami noteikumi šim likumprojektam. Likumprojekts
kara lietu komisijā ir skatīts cauri, pieņemts vien-
balsīgi un es lūdzu to pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Pie šī likuma
referents lūdz steidzamību. Vispirms nāk nobalso-
šanā steidzamība. Kas būtu pret steidzamību, lūdzu
pacelties. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Stei-
dzamība pieņemta vienbalsīgi. Tiek atklātas vis-
pārējas debates. Pie vispārējām debatēm neviens
nepieteicas. Nobalsošanā nāk pāreja uz likuma
skatīšanu cauri pa pantiem. Vai būtu iebildumi?
Iebildumi netiek pret to celti. Pāreja uz pantu la-
sīšanu pieņemta. Vai augstais nams vēlētos, lai
pantus nolasītu? (Saucieni: „Nevēlas!") Nav iz-
teikta vēlēšanās nolasīt pantu pēc panta. Pie at-
sevišķiem pantiem, ja kāds vēlēsies, varēs dabūt
vārdu un ienest attiecīgus pārlabojumus. Vispirms
nāk nobalsošanā virsraksts.

(Likums par valsts satiksmes ceļu un valsts sakaru lī-
dzekļu mobilizāciju kara vajadzībām.)

Vai ir iebildumi? Iebildumi netiek celti? Virs-
raksts pieņemts, I. nodalījuma virsraksts.

(I. Vispārīgie noteikumi.)
Iebildumi netiek celti? Pieņemts. 1. pants.
(Valsts aizsardzības un kara darbības vajadzībām ar mo-

bilizācijas vai kara pasludināšanu, pāriet armijas virspavēl-
niecības rīcībā sekosi vispārējai satiksmei un lietošanai atklātie
satiksmes ceļi, iestādes un sakaru līdzekļi:

a) visi valsts un privātie dzelzceļi, šo ceļu personāls un
pārvaldības iestādes — dzelzceļu virsvalde un privāto
ceļu valdes;

b) dzelzceļu policija;
c) publiskie- zemesceļi un šosej_as ar šoseju un zemesceļu

valdi, viņai nodotam iestādēm 1 un viņu dienesta esošo
personālu;

d) sakaru līdzekļi: valsts pasts, telegrāfs, telefons, radio-
telegrafs un radiotelefons ar pasta un telegrāfa virs-
valdi, viņai padotām iestādēm un viņu dienestā esošo
personālu.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumi netiek celti?
Pieņemts. 2. pants.

(Minētie satiksmes un sakaru līdzekļi un iestādes pāriet
armijas rīcībā automātiski ar mobilizācijas vai kara pasludinā-
šanu, bez sevišķiem valdības vai virspavēlniecības rīkoju-
miem.)

Pie 2. panta vārdu neviens nevēlas? Iebildumi
netiek celti? 2. pants skaitās par pieņemtu. 3.
pants.

(Pirmā pantā norādīto ceļu un iestāžu darbinieki, kuru
darbība saistīta ar satiksmes un sakaru uzturēšanu vai nodro-
šināšanu, neatkarīgi no viņu dzimuma un vecuma, ar mobili-
zācijas vai kara pasludināšanu, obligatoriski paliek pie savu
dienesta pienākumu izpildīšanas un skaitās iesaukti aktivā kara
dienestā pēc sevišķa _amatu saraksta, kuru sastāda armijas ko-
mandiera štābs saziņā ar attiecīgām valdēm un apstiprina kara
ministrs.)

I
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Vardu neviens neveļas? Pieņemts 4. pants.
(Izpildot dienesta pienākumus 3. pantā minētie mobilizētie

darbinieki nes atbildību pēc kara sodu likumiem un dienesta
ziņā padoti kara laika sevišķiem' noteikumiem, kurus uz ka-
ra klausības likuma 2. panta pamata, izstrādā kara ministrs sa-
ziņā ar satiksmes ministri un izdod virspavēlnieks.)

Pieņemts. 5. pants.
(Mobilizēto satiksmes un sakaru_ iestāžu dienestā esošās

vīriešu kārtas amatpersonas, kuras pēc vecuma un veselības
stāvokļa, saskaņā_ ar karaklausības likumu, derīgas kara die-
nestam, var katra laikā uz armijas štāba rīkojumu pārvietot
no satiksmes vai sakaru dienesta kā uz ierindas, tā speciālām
karaspēka daļām, bruņotiem vilcieniem, elektrotechniskām un
sakaru vai citām vienībām.

Kara apstākļu darbības prasībām nepiemērotas personas
uz armijas štāba priekšnieka rīkojumu izslēdzamas no sa-
tiksmes vai sakaru dienesta.)

Pieņemts. 6. pants.
(Visi mobilizētie satiksmes un sakaru iestāžu darbinieki

dienesta pienākumu izpildīšanā padoti savai priekšniecībai un
uz viņas rīkojumiem: vajadzības gadījumos, neatkarīgi no dar-
binieku vēlēšanās vai piekrišanas, var tikt komandēti no vie-
nas dienesta vietas uz otru un pārvietoti no viena amata otrā,
neatkarīgi no jauno amatu zemāka vai augstāka atalgojuma.)

Pieņemts. 7. pants.
(Mobilizētie satiksmes un sakaru darbinieki saņem viņiem

pēc ieņemamā amata piešķirtos visu veidu atalgojumus uz vis-
pārīgiem' valsts darbinieku atalgošanas pamatiem.

Tuvākos frontes rajonos, kur, atkarībā no kara ap-
stākļiem, pārtikas līdzekļu iegūšana brīvā tirgū apgrūtināta,
visiem mobilizētiem satiksmes un sakaru dienesta darbiniekiem
uz armijas virspavēlnieka rīkojumu, vajadzības gadījumos, var
izsniegt pārtiku kareivju devas apmērā no armijas noliktavām
par pašcenu.)

Pieņemts. 8. pants.
(Miera laikā visi 3. pantā minētie satiksmes un sakaru

darbinieki, kuri attiecībā pret kara klausību atrodas līdz turp-
mākam rīkojumam atvaļināto vai rezervē un zemessargos ie-
skaitīto karavīru kategorijās, neatkarīgi no vispārīgās reģistrā-
cijas savās dzīves vietās, padoti atsevišķai satiksmes un sa-
karu darbinieku reģistrācijai savās darba vai dienesta vietās.)

Pieņemts. 9. pants.
(Satiksmes un sakaru darbinieku atsevišķo reģistrāciju

ved armijas komandiera štābs pēc instrukcijām, kuras izdod
kara ministrs jau miera laikā.)

Pieņemts. 10. pants.
(Par katra darbinieka ieskaitīšanu un izslēgšanu no at-

sevišķās reģistrācijas sarakstiem reģistrācijas iestāde ie-
sniedz ziņas attiecīgiem kara apriņķu priekšniekiem, kuri mo-
bilizāciju pasludinot, tādas personas armijā neiesauc, bet ie-
skaita aktivā dienestā kā automātiski pārgājušas armijas sa-
stāvā tieši viņu darba vietās pie mobilizētām satiksmes un
sakaru iestādēm.)

Pieņemts. 11. pants.
(Atsevišķos reģistrācijas sarakstos ieskaitītie satiksmes

un sakaru iestāžu darbinieki atsvabināti no ierašanās kara ap-
riņķu iesaukšanas punktos mobilizācijas mēģinājumu gadī-
jumos.)

Pieņemts, II. nodalījuma virsraksts.
(II. Dzelzceļu mobilizācija.)

Pieņemts. 12. pants.
(Ar mobilizācijas vai kara pasludināšanu valsts dzelzceļu

galvenais direktors un privāto dzelzceļu pārvaldnieki! vai
priekšnieki pāriet, attiecībā uz kara resora vajadzībām 1, armi-

' jas štāba priekšnieka padotībā un kā valsts tā privātie dzelz-
ceļi sāk kalpot armijas vajadzībām. Viss šo dzelzceļu ripo-
jošais inventārs, ierīces, līdzekļi un personāls pilnā mērā iz-
mantojami un neierobežoji nodarbināmi karaspēka, kara mantu
un apgādības krājumu pārvadājumu uzdevumiem', dažādu spe-
ciālu kaujas vienību, kā: bruņoto vilcienu, dzelzceļa bateriju
un citu veidu kaujas līdzekļu organizēšanai, sanitāro vilcie-
nu vai atsevišķu sanitārās un medicīniskās palīdzības vagonu
ierīkošanai, militāru ceļa remontvilcienu sastādīšanai un katrai
citai satiksmes uzturēšanas un kaujas darbības vajadzībai.)

Pieņemts. 13. pants.
(Uz armijas vrspavēlnieka rīkojumiem dzelzceļu ripojošo

inventāru, ceļa virsbūves un citus materiālus, dzelzceļa ierī-
cības priekšmetus, kā ari personālu var uz noteiktu vai ne-
noteiktu laiku nodot lietošanai un nodarbināšanai kā no valsts
uz privātiem, ta no privātiem uz valsts dzelzceļiem. Tāpat ja
stratēģiskie apstākli to prasa, valsts un privātu dzelzceļu lī-
nijas vai līniju posmus ar visam attiecīgām ierīcēm var nojaukt
vai pārvietot uz citiem 1rajoniem.)

16



*(99 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 13. sēde 1926. gada 11. maijā. 500

Pieņemts. 14. pants.
(Ar mobilizācijas pasludināšanas momentu mobilizētie

dzelzceļi pārtrauc privāto sūtījumu pieņemšanu, bet pirms mo-
bilizācijas pasludināšanas pieņemtos, uz dzelzceļa atrodošos
privātos sūtījumus, atkarībā no kustības apstākļiem nogada
līdz sūtījumu gala stacijām:, vai aptur noteiktās stacijās, kur
pēc vajadzības un atkarībā no mobilizācijas vai kara ap^
stākļiem izdara sūtījumu likvidāciju. Attiecīgas instrukcijas
par to izdod satiksmes ministrs saziņā ar armijas komandiera
stabu.

Kādā mērā un uz kādām dzelzceļu linijām pēc mobilizā-
cijas pasludināšanas var atjaunot un pielaist privātos sūtīju-
mus, nosaka armijas štāba priekšnieks saziņā ar satiksmes
ministri.)

Pieņemts. 15. pants,
(Mobilizēto dzelzceļu iekšējā darbība, viņu saimnieciskā

un techniskā apgādība un budžets paliek satiksmes ministrijas
pārziņā. 'Amatpersonu pienākumi, līniju techniski un saimnie-
ciski-administrativais sadalījums un pastāvošie vispārīgie no-
teikumi un instrukcijas visās darbības nozarēs kā uz valsts, tā
privātiem dzelzceļiem1, ciktāl tie saskan ar šo likumu un uz
tā pamata izdotām atsevišķām instrukcijām vai noteikumiem
par satiksmes ceļu mobilizāciju, paliek spēkā.)

Pieņemts. 16. pants,
(Dzelzceļu darbības nodrošināšanai un aizsardzībai tu-

vākos frontes vai apdraudētos aizmugures rajonos satiksmes
ministrijas darbiniekus, uz virspavēlniecības rīkojumu, var
apbruņot ar ieročiem.)

Pieņemts. 17. pants.
(Valsts un privāto dzelzceļu sagatavošana mobilizācijas

un kara laika uzdevumiem izdarāma miera laikā pēc noteiku-
miem, kurus izdod armijas komandiers. Dzelzceļu mezglu un
staciju attīstība un Ūniju pārvadāšanas spējas, vajadzīgās tech-
niskas ierīces un līdzekļi uzturami tādā līmenī, kādu prasa
kara apstākļos paredzamā vilcienu kustība. Armijas pārvadā-
jumu vajadzībām, nepieciešamie kurināmo materiālu, smēr-
vielu, apgaismošanas piederumu un tamlīdzīgi krājumi, tāpat
speciālās ierīces, kā: kara rampas, papildu ceļi, ūdensvārīta-
vas, vagonu iekārtas un citi piederumi pastāvīgi turami vaja-
dzīgā daudzumā, derīgā stāvoklī un pēc vajadzības, izdarāma
šo krājumu un piederumu atjaunošana, papildināšana un jaunu
ierīču izbūves. Par minēto uzturēšanas un ierīcības darbu rea-
lizēšanu gādā un nes atbildību uz valsts dzelzceļiem — virs-
valde, bet uz privātiem dzelzceļiem — attiecīgā dzelzceļu sa-
biedrība; šo darbību pārbauda miera laikā armijas komandiera
štābs.

Jaunu dzelzceļu līniju būves izvedamas saskaņā ar valsts
aizsardzības un stratēģiskām prasībām un šo būvju projekti ie-
sūtāmi armijas komandiera štābam atsauksmei. Tāpat visu
pastāvošo dzelzceļu tālākas attistības vai pastāvošo ierīču
iznīcināšanas darbi un techniski jaunievedumi, kuri attiecas uz
pārvadāšanas (t. i. kustības un caurlaišanas) spēju palielināšanu
vai ierobežošanu un kustības nodrošināšanu, izvedami saziņā ar
armijas štābu.) ,

Pieņemts. 18. pants.
(Visiem, kā valsts, tā privātiem, dzelzceļiem jāsastāda un

jātur pastāvīgā gatavībā viņu kara laika darbības aprēķini, uz-
devumu saraksti un mobilizācijas izvešanas plāni, kuri izstrā-
dājami saskaņā ar saņemtiem armijas štāba norādījumiem.
Instrukcijas par dzelzceļu mobilizācijas plānu izstrādāšanu un
plānu glabāšanu izdod armijas komandiers.)

Pieņemts. 19. pants.
(Valsts dzelzceļu mobilizācijas plānus sastāda dzelzceļu

virsvalde, privāto dzelzceļu plānus — katra dzelzceļa galvenā
valde. Amatpersonas, kurām tiek uzticēta dzelzceļa mobili-
zācijas plāna izstrādāšana, dzelzceļu virsvalde un privāto
dzelzceļu valdes ieceļ un pielaiž pie darba izpildīšanas tikai ar
armijas komandiera piekrišanu.)

Pieņemts. 20 pants.
(Valsts un privāto dzelzceļu mobilizācijas plānus ap-

stiprina armijas komandiers. Dzelzceļu faktiskās mobilizācijas
gatavības pārbaudes un periodiskās inspekcijas izdara armijas
satiksmes priekšnieks, piedaloties attiecīgām atbildīgām 1amat-
personām no dzelzceļu virsvaldes.)

Ē

Pieņemts. 21. pants,
(Mobilizējie privātie dzelzceļi par visiem izpildītiem kara-

spēka pārvadājumiem un katra cita veida dzelzceļa līdzekļu
izmantošanu un nodarbināšanu armijas vajadzībām saņem
caur armijas štābu no valsts atlīdzību faktisko eksploatacijas
izdevumu apmēros.)

Pieņemts, 22. pants.
(Dzelzceļu materiāli un piederumi, kā platsliežu, tā šaur-

sliežu ceļu virsbūves un ripojošā materiāla krājumi, kuri ne-
pieder pie vispārējai satiksmei atklātiem valsts vai privātiem
dzelzceļiem, bet sastāda privātpersonu, pašvaldības iestāžu,

organizāciju, rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu privāt-
īpašumu, padoti atsevišķai reģistrācijai, kuru ved armijas ko-
mandiera štābs. Visām privātpersonām, sabiedrībām, uzņē-
mumiem un .iestādēm par viņiem1 piederošo augstāk minēto
dzelzceļu materiālu daudzumu jāiesniedz ziņas armijas ko-
mandiera štāba satiksmes daļai trīs mēnešu laikā no šī likuma
izsludināšanas dienas, bet pēc tam šīs ziņas jāiesniedz katru
gadu uz 1. janvāri.)

Pieņemts. III. nodalījuma virsraksts.
(III. Dzelzceļu policijas mobilizācija.)

Pieņemts. 23. pants.
(Mobilizētās dzelzceļu policijas militārās tiesības un pie-

nākumus nosaka šis likums un uz viņa pamata izdotās instruk-
cijas. Dzelzceļu policija, pārejot armijas virspavēlniecības rī-
cībā, nepārtrauc vispārīgo policijas pienākumu izpildīšanu, bet
patur savu iekšējo organizāciju un turpina savu darbību sa-
skaņā ar pastāvošiem likumiem un iekšlietu ministrijas in-
strukcijām. Attiecībā uz karaspēka vajadzībām dzelzceļu po-
licijas priekšnieks padots armijas satiksmes priekšniekam.)

Pieņemts, 24. pants.
(Ar mobilizācijas pasludināšanu dzelzceļu policijai piekrīt

visa gādība par dzelzceļu eksploatacijas darbības un visu veidu
militāro satiksmes uzdevumu izpildīšanas aizsargāšanu no
traucējumiem un kavēkļiem, kādus varētu celt ļaunprātīgi ele-
menti kā no dzelzceļu kalpotāju pašu vidus, tā ari no satiksmes
dienestā nepiederošām personām.)

Pieņemts. 25. pants.
(Mobilizētās dzelzceļu policijas rīkojumiem par pastāvošo

dzelzceļa noteikumu izpildīšanu un sabiedriskā miera, dro-
šības un kārtības uzturēšanu padoti visi dzelzceļa darbinieki
un visas militārās un civilpersonas, kad tās atrodas uz dzelz-
ceļa teritorijas. Par dzelzceļa policijas likumīgu prasību ne-
izpildīšanu un rīkojumu neievērošanu vainīgie sodāmi pēckara
laika pastāvošiem likumiem un noteikumiem.)

Pieņemts. 26. pants.
(Uz dzelzceļa linijām, kur, saskaņā ar armijas virspa-

vēlniecības rīkojumiem, ievesti ierobežojumi vai aizliegumi
attiecībā uz privāto pasažieru kustību, dzelzceļu policija gādā
par minēto rīkojumu izpildīšanu un pēc vajadzības izdara pa-
sažieru un viņu dokumentu kontroli visu veidu vilcienos, bet
karaspēka ešalonu un citu speciālu militāru vilcienu kontroli
izved tikai ar attiecīga kara priekšnieka piekrišanu. Tāpat
dzelzceļu policijai piekrīt uzraudzība, lai dzelzceļa darbinieki
uz vietām pareizi ipildītu visus sakarā ar kara darbību izdotos
rīkojumus par privāto preču un bagāžas sūtījumu ierobežo-
šanu vai pārtraukšanu.

Vajadzības gadījumos policija izdara sūtījumu satura ap-
skati un nepielaiž aizliegto sūtījumu pieņemšanu.)

Pieņemts. 27. pants.
(Visos gadījumos kad dzelzceļš mobilizācijas vai kara

apstākļu dēļ izdara šī likuma 14. pantā paredzēto uz dzelzceļa
atrodošos privāto preču un bagāžas sūtījumu likvidēšanu,
dzelzceļa policija piedalās pie likvidēšanas, uzrauga to un at-
tiecīgos aktos apliecina likvidācijas izpildīšanas faktu.)

Pieņemts. 28. pants.
(Dzelzceļu policija uzrauga, lai dzelzceļa darbinieki sar-

gātu un apzinīgi vai neapzinīgi neizpaustu viņiem uzticētos
dienesta noslēpumus un ziņas par satiksmes ceļu un līdzekļu,
stāvokli, materiālu un piederumu krājumiem vai izpildāmiem
militāra rakstura pārvadājumiem un citiem kara uzdevumiem.)

Pieņemts. 29. pants.
(Dzelzceļu stacijās un punktos, kur nav komandantu, mo-

bilizētai dzelzceļu policijai var uzlikt karaspēka pārvadājumu
tiešu uzraudzību un nepieciešamāko kara satiksmes un ko-
mandantūru dienesta pienākumu izpildīšanu.

Dzelzceļu policijas amatus, kurus paredzēts saistīt ar
satiksmes dienesta pienākumiem, noteic jau miera laikā armijas
komandiera štābs, kurš saziņā ar iekšlietu ministriju izstrādā
attiecīgas instrukcijas par dzelzceļu policijas komplektēšanu
un komandantūru dienestam noteikto darbinieku pienākumiem,
par viņu iepriekšējo militāro sagatavošanu, apmācību un pār-
baudīšanu.

Instrukcijas apstiprina kara ministrs.'
Pieņemts. IV. nodalījuma virsraksts.

(IV. Šoseju un zemesceļu mobilizācija.)
Iebildumi netiek celti. Pieņemts. 30. pants.
(Ar mobilizācijas vai kara pasludināšanu šoseju un _ ze-

mes valdes direktors, attiecībā uz amrijas vajadzībām, pariet
armijas štāba priekšnieka padotībā. Šoseju un zemes ceļu
valdes darbinieki, apriņķu ceļu inženieri un techniķi, ceļu mei-
stari, uzraugi. un citas amatpersonas ar mobilizācijas pasludi-
nāšanu paliek savos amatos un stājās pie to uzdevumu izpil-
dīšanas un to ceļu un tiltu uzturēšanas un labošanas darbiem
karaspēka darbības rajonos vai aizmugurē, kurus norāda ar-
mijas stabs.)



501 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 13. sēde 1926. g ad a 11. m ai j ā. 502

Pieņemts, 31. pants.
(Darbu izpildīšanai šoseju un zemesceļu valde organizē

sevišķas darba _kolonas. Par kolonu priekšniekiem nozīmējami
jau miera laika šoseju un zemesceļu valdes dienestā esošie
iestrādājušies darba speciālisti, piedodot kara laikā viņu rīcībā,
pec iepriekš izstrādāta un ar armijas komandiera štāba sa-
skaņota štata, teclmiskus palīgus un darba uzraugus. Va-
jadzīgo fizisko darba spēku kā pārmaiņas sastāvu piedod dar-
ba kolonam pēc vajadzības un apstākļiem, vai nu klaušu
kārta no vietējiem iedzīvotajiem' uz armijas virspavēlniecības
rīkojumiem-, vai no kara gūstekņiem, vai atsevišķos gadījumos
no karaspēka daļām.)

Pieņemts. 32. pants.
(Miera laika apstākļos uzsāktos, bet nenobeigtos ceļu

izbūvju un labošanas darbus, kuriem nav stratēģiskas mili-
tāras nozīmes, ar moblizacijas pasludināšanu uz armijas staba
rīkojumu var pārtraukt un atbrīvoto darba spēku, materiālus
un lidzekļus izlietot darba kolonu vajadzībām.)

Pieņemts. 33. pants.
(Darba kolonu apgādībai vajadzīgo instrumentu un darba

riku krājumu rezervei sagatavo šoseju un zemesceļu valde
;au miera laikā un uzglabā noteiktās vietās un noliktavās.)

Pieņemts. 34. pants,
(Par darba kolonu iekšējo organizāciju, pienākumiem un

apgādības kartību ar darba rīkiem un citiem līdzekļiem, tāpat
par darba uzdevumu pieteikšanas un izpildīšanas kārtību šo-
seju ml zemesceļu valde, saziņā ar armijas komandiera štābu,
izstrādā attiecīgas instrukcijas, kuras apstiprina armijas ko-
mandiers. )

Pieņemts. 35. pants.
(Šoseju un zemesceļu valde saņem no armijas komandiera

štāba jau miera laikā norādījumus par paredzamiem darbiem
un uzdevumiem, pie kuru izpildīšanas jāstājas ar mobilizāci-
jas pasludināšanas momentu un, saskaņā ar šiem uzdevumiem
un norādījumiem, sastāda savu mobilizācijas plānu, kuru tur
pastāvīgā gatavībā un kārtībā. Par mobilizācijas plānā pa-
redzēto darbu un uzdevumu izpildīšanas noorganizēšanu un
vajadzīgo_ valdes un viņai padoto iestāžu iepriekšēju sagatavo-
šanu rūpējas un nes atbildību šoseju un zemesceļu valde. Šo
darbu izvešanu kontrolē armijas komandiera štābs.)

Pieņemts. 36. pants.
(Šoseju un zemesceļu mobilizācijas plānu apstiprina ar-

mijas komandiers. Amatpersonas, kurām uzdod mobilizācijas
plānu sastādīšanu, noteicamas un pielaižamas pie darba izpil-
dīšanas tikai ar armijas komandiera piekrišanu. Speciālas
instrukcijas par mobilizācijas plāna izstrādāšanu izdod armi-
jas komandiers.)

Pieņemts. 37. pants.
(Mobilizētās šoseju un zemesceļu valdes lietošanā, vaja-

dzības gadījumos, uz noteiktu vai nenoteiktu laiku var pār-
ņemt ari privātām personām, rūpniecības uzņēmumiem' un sa-
biedrībām vai pašvaldības estādēm piederošās ceļu, izbūves
un labošanas mašinas. Ar mobilizācijas pasludināšanu visām
privātām personām, rūpniecības uzņēmumiem un iestādēm', kam
pieder tādas mašinas, tās jāpieteic apriņķu ceļu inženieriem,
kuriem šis ziņas jāpārbauda un jāpapildina.)

Pieņemts, V. nodalījuma virsraksts.
(V. Valsts sakaru un pasta mobilizācija.)

Iebildumus neviens neceļ? Pieņemts. 38. pants.
(Ar mobilizācijas vai kara pasludināšanu pasta-telegrafa

virsvaldes galvenais direktors attiecībā uz kara resora va-
jadzībām pāriet armijas štāba priekšnieka padotībā.

Mobilizētie valsts telegrāfs, telefons, radiotelegrafs, ra-
diotelefons un pasts, pārejot arrnijas rīcībā, patur savu orga-
nizāciju un iekšējās darbības iekārtu un nepārtraukti turpina
savas vispārīgās pasta un telegrāfa darbības funkcijas _pēc_ pa-
stāvošiem noteikumiem, bet neatkarīgi no tam, pirmā kārtā,
apmierina armijas sakaru prasības, organizē un atklāj armi-
jas apkalpošanai vajadzīgās lauka pasta, sakaru un citas ie-
stādes vai vienības. Minētām armijas vajadzībām neierobežoti
izmantojami valsts pasta un visi citi sakaru, līdzekļi, ierīces,
inventārs un personāla sastāvs, bet vajadzīgie naudas līdzekļi
asignējami no kara resora budžeta.)

Pieņemts. 39. pants.
(Lauka pasta un citu iestāžu vai technisku vienību for-

mēšanu armijas vajadzībām pasta-telegrafa virsvalde izdara
pēc armijas sakaru priekšnieka izstrādātiem' un kara ministra
apstiprinātiem' štatiem un apgādības tabelēm, kuros paredzēti
katras formējamās vienības amatpersonu un darbinieku skaits,
transporta līdzekļi un vajadzīgie techniskie un citi apgādes
piederumi. Formēšanas vietas un darbības atklāšanas laiku
nosaka armijas komandiers.)

Pieņemts, 40. pants.

(Jaunformējamo iestāžu vai vienību personāls komplek-
tējams no pasta-telegrafa virsvaldes un viņai padoto iestāžu
dienestā esošiem darbiniekiem speciālistiem. Vajadzīgos tran-
sporta līdzekļus: zirgus, ratus vai ragavas ar aizjūgu komplek-
tiem apgādā armijas iestādes vispārējā mobilizacijas-rekvizi-
cijas kārtā un nodod pasta-telegrafa virsvaldes vai viņai pa-
doto iestāžu rīcībā. Visus techniskas un saimnieciskās apgādes
piederumus_ dod pasta-telegrafa virsvalde, sagatavojot jau
miera laikā attiecīgo mantu, materiālu un piederumu rezer-
ves krājumus.)

Pieņemts, 41. pants.
(Par lauku pasta iestāžu pienākumiem un darbību, kā ari

citu sakaru veidu, liniju un vada lietošanas un uzturēšanas
kārtību armijas vajadzībām armijas sakaru priekšnieks sa-
ziņā ar pasta-telegrafa virsvaldi jau miera laikā izstrādā at-
tiecīgas instrukcijas, kuras apstiprina armijas komandiers.)

Pieņemts. 42. pants.
(Pasta-telegrafa virsvalde par visiem kara laikā viņai

attiecībā uz kara resoru piekrītošiem uzdevumiem jau miera
laikā saņem no armijas sakaru priekšnieka vajadzīgos rīkoju-
mus un norādījumus un, saskaņā ar pēdējiem:, izstrādā savu
mobilizācijas plānu, kurā paredz, kādā kārtībā, kādiem lī-
dzekļiem un kādā laikā katrs uzdevums izpildāms, kādas lauka
pasta vai citas vienības formētas un kad un kur tās atklāj
savu darbību. Amatpersonas, kurām uztic mobilizācijas plāna
sastādīšanu, ieceļamas ar armijas komandiera piekrišanu.)

Pieņemts. 43. pants.
(Visi mobilizācijas plānu realizēšanai nepieciešamie

priekšdarbi un valsts pasta un sakaru līdzekļu sagatavošana
kara laika uzdevumiem izdarāmi jau miera laikā, par ko gādā
un atbild pasta-telegrafa virsvalde. Galveno sakaru liniju un
vadu, kā ari radiostaciju būvju projekti miera laikā iesūtāmi
armijas komandiera štābam atsauksmei.)

Pieņemts. 44. pants.
(Izstrādāto pasta un sakaru mobilizācijas plānu apstipri-

na armijas komandiers, un pēc viņa norādījumiem armijas sa-
karu priekšnieks izdara periodiskas inspekcijas un mobilizā-
cijas gatavības faktiskās pārbaudes, piedaloties attiecīgām at-
bildīgām amatpersonām no pasta-telegrafa virsvaldes.)

Ari pieņemts. Lieku šo likumu nobalsošanā
visā visumā. Iebildumus neviens neceļ? Likums
visā visumā skaitās par pieņemt u. Redakcijas ko-
misijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi aktu noslēgšanas un apsti-
prināšanas kārtībā Latvijas apgaba-
los, kur pastāv spēkā bij. Krievijas
likumu kopojumu X. sējuma I. daļa. Re-
ferents Kr. Bachmanis. Vārds referentam Bach-
mamim.

Referents K. Bachm/anis: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Atkarībā no tā, ka mūsu valstī pastāv
spēkā divējādi civillikumi, kuri normē civiltiesiskās
attiecības —- Latgalē un no agrākās Krievijas, La-
tvijai pievienotos apgabalos —? X. sējuma 1. daļa, bet
pārējā Latvijā vietējo civillikumu III. sējums —, ari
aktu noslēgšanas un koroborēšanas resp. apstiprinā-
šanaskārtība ir dažāda. Tanīs Latvijas apgabalos,
kur pastāv spēkā vietējo civillikumu III. sējums,
aktus noslēdz un koroborē pēc notariāta nolikuma
VI. nodalījuma, bet apgabalos, kur spēkā X. sējuma
1. daļa, aktus noslēdz un apstiprina pēc notariāta
nolikuma 3. nodalījuma. Šinī 3. nodalījumā valdība
81. panta kārtībā 1925. gada 15. janvārī grozīja 161.
pantu, izslēdzot vārdus „gada laikā no akta ie-
rakstīšanas dienas aktu grāmatā." Līdz ar to pa-
liek atklāts jautājums, kas notiks ar tiem aktiem,
kūpi agrāk noslēgti, bet nav apstiprināti, vai tiks
noslēgti pēc šo pārgrozījumu izdošanas, kādā ter-
miņā tad būs jāiemaksā nodokļi un nodevas par
labu valstij? Vēl paliek atklāts kāds ļoti liels jau-
tājums — no kāda momenta, mūsu valstī, apgabalos,
kur pastāv spēkā X. sējuma I. daļa pāries īpašuma
tiesība uz ieguvēju, kurš iegūs nekustamu mantu
pirkšanas-pārdošanas kārtībā. Jau Krievijā līdz
1874. gadam šis jautājums bija neizšķirts. Tikai
1874. gadā Krievijas senāta civillietu kasācijas de-
partamentā šo jautājumu izšķīra tā, ka īpašuma tie-

16*
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sības pāriet uz nekustamas mantas ieguvēju tikai
pēc akta noslēgšanas un apstiprināšanas formalitatu
beigšanas. Līdz tam momentam vajadzēja ieverot
visu to, ko nosaka notariāta nolikumu' 157., 158.,
161., 167.—177. panti. «Tikai pēc tam, kad vecākais
notārs bija visusnoteikumus, kas sarakstīti šinīs pan-
tos, izpildījis un kad akts bija apstiprināts un krepost-
akta izraksts izsniegts nekustamās mantas ieguvē-
jam, īpašuma tiesības uz nekustamu mantu pārgāja
uz šīs mantas ieguvēju. Ja nu mūsu valstī 81. panta
kārtībā bija atcelts notariāta nolikuma 161. pantā
paredzētais gada laika termiņš akta iesniegšanai ap-
stiprināšanai, tāpat ari atcelts pusgada termiņš,
kurš paredzēts X. sējuma I. daļas 915. pantā, un ja
nekāds cits termiņš likumā nav paredzēts, kādā jā-
iesniedz akti apstiprināšanai, tad paliek atklāts jau-
tājums, kādas tiesības ir nekustamas mantas iegUr
vējam, kurš gan pirkšanas kontraktu noslēdzis, bet
nav atzinis par nepieciešamu kontraktu stādīt
priekšā vecākam notāram apstiprināšanai. Lai vi-
sus pārpratumus novērstu, juridiskā komisija iz-
strādāja šo likumprojektu, kurš patlaban atrodas
augstā nama apspriešanā, un nākošos pantos paredz
visu to, kas būtu sakāms, lai biedinātu nekustamas
mantas ieguvējus no nevēlamām sekām, ja viņš īsā
laikā neiesniegtu aktu vecākam notāram apstiprinā-
šanai. Sakarā ar to ari jāgroza attiecīgā likumā no-
teikumi par krepostnodokļa un citu nodokļu ie-
maksāšanu. Visus trūkumus un pārpratumus, kas
cēlušies ar 161. panta grozīšanu, juridiskā komisija
grib novērst ar likumprojektu, kas patlaban atrodas
augstā nama apspriešanā. Ievērojot visu sacīto', airi
virsrakstā bij jāsaka, ka šis likums attiecināms tikai
uz tiem Latvijas apgabaliem, kur pastāv spēkā bi-
jušoKrievijas likumu kopojumu X. sējuma I. daļa.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu augsto namu pie-
ņemt šo likumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Atklāju vis-
pārējas debates. Pie vispārējām debatēm neviens
vārdu nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta, Vai
augstais nams vēlas, lai atsevišķus pantus nolasītu?
(Balsis: „Nav vajadzīgs,") Tāda vēlēšanās nav iz-
sacīta. Lieku uz balsošanu likuma virsrakstu.

(Pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apstiprināšanas kārtībā
Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā bijušās Krievijas lik. kop.
X. sēj. I. daļa.)

Neviens vārdu nevēlas? Virsraksts pieņemts.
1. pants,

(Notariāta nolikuma (Bij. Krievijas lik. kop. XVI. sēj.
1914. g. izd.) 66. pantu papildināt ar sekošu otru nodalījumu:

īpašuma tiesības ar šādu nekustamu mantu pāriet
uz tās ieguvēju tikai ar akta apstiprināšanu pie vecākā
notāra, par ko notārs aizrāda akta slēdzējiem un atzīmē
pašā aktā.)

Vārdu neviens nevēlas? Vai būtu kādam kādi
iebildumi pret 1. pantu? Iebildumu nav. 1. pants
skaitās par pieņemtu. 2. pants.

(Notariāta nolikuma (Bij. Krievijas lik. kop. XVI. sēj.
1914. g. izd.) 161. pantā strīpot vārdus: „gada laikā no akta
ierakstīšanas dienas aktu grāmatā".)

Vai būtu kādam kādi iebildumi: pret 2. pantu?
Iebildumu nav? Ari 2. pants pieņemts, 3. pants.

(Notariāta nolikuma (Bij. Krievijas lik. kop. XVI. sēj.
1914. g. izd.) 169. pantu izteikt šādi:

169. Vecākais notārs, pārliecinājies, ka akta iz-
raksts apmierina 89. un 167. panta prasības, taisa uz iz-
raksta uzrakstu, ka akts _ apstiprināts, pievieno izrakstu
zemes grāmatai un atzīmē par to zemes grāmatu reģistri,
saskaņā ar 177. p. 2. pkt.).
Ari pret 3. pantu neviens iebildumus neceļ?

3. pants pieņemts. 4. pants.

(Notariāta nolikuma (Bij. Krievijas lik. kop. XVI. sēj.
1914. g. izd.) 285. panta nosacījumus attiecināt ari uz aktiem,
kuri apstiprināmi pec notariāta nolikuma III. nodalījuma.)

Vai kādam būtu iebildumi pret 4. pantu? Iebil-
dumu nav? 4. pants pieņemts. 5. pants.

(Notariāta nolikuma (Bij. Krievijas lik. kop. XVI. sēj.
1914. g. izd.) 285. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Par aktiem, kuri noslēgti līdz šī likuma spēkā
stāšanās dienai un apstiprināmi pēc notariāta noli-
kuma III. nodalījuma, kā jau iesniegtiem apstiprinā-
šanai, tā vēl neiesniegtiem, ja par tiem attiecīgi
nodokļi vēl nav samaksāti, šie nodokļi jānomaksā
līdz 1927. g. 1. janvārim, iesniedzot līdz minētai
dienai vecākam notāram Latvijas bankas kvīti. Ne-
nomaksātos nodokļus piedzen administratīvā kār-
tībā līdz ar soda naudu 2% apmērā no neno-
maksātās nodokļu sumas par mēnesi, sākot ar
1917. gada 1. janvāri, pie kam nepilnu mēnesi skaita
par pilnu.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 5.
pants pieņemts, 6. pants.

(Nodevu nolikuma (Bij. Krievijas liik. kop. V. sēj. 1914. g.
izd.) 268. pantu izteikt šādi:

268. Nodokli aprēķina un saņem notāri, sastādot
aktu par mantas pāreju. Aktus, par kuriem nav sa-
maksāts nodoklis, neieved zemes grāmatu nodaļas vai
vecākā notāra reģistros. Uz līgumslēdzēja lūgumu no-
dokli var aprēķināt ari tiešo nodokļu departaments.)
Neviens vārdu nevēlas? Iebildumi netiek celti?

6. pants skaitās par pieņemtu. 7. pants.
(Bij. Krievijas lik. kop. X. sēj. I. d. 915. pantā strīpot

vārdus:. „pēc tam, kad persona, kura viņu izdevusi, atgrie-
zusies, vai kad pats akts nosūtīts uz Krieviju pusgada laikā".)

Vai būtu kādi iebildumi:? Iebildumi netiek celti.
7. pants pieņeimts. 8. pants,

(1923. g. 4. _oktobra noteikumu, 8. pants (Lik. kr. 1923. g.
141.) paliek spēkā attiecībā uz visiem pirms 1924. g. 1. februāra
noslēgtiem aktiem.)

Vai būtu kādi iebildumi? Ari nav. Pants pie-
ņemts, Beigu noslēgums.

(Ar šo atvietoti: 1) Pārgrozījumi likumos par Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra aktu (apstiprināšanu (Lik. kr.
1925. g. 9.) un 2) Pārgrozījumi nodevu un notariāta likumos
(Lik. kr. 1926. g. 10.).)

Iebildumi netiek celti? Ari beigu noslēgums
pieņemts. Nobalsošanā nāk pārgrozījumi aktu no-
slēgšanas un apstiprināšanas kārtībā Latvijas ap-
gabalos, kur pastāv spēkā bij. Krievijas, lik. kop. X.
sēj. I. daļa, 2. lasījumā visā visumā. Pret šiem pār-
grozījumieim iebildumi netiek celti? Pārgrozījumi
2. lasījumā pieņemti. 3. lasījums būs 4. jūnijā.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par tirdzniecības un'kuģniecības lī-
gumu starp Latviju un Beļgijas-
Luksemburgas Saimniecisko Ūniju.
Referenti Dukurs un Klīve. Vārds referentam Du-
kuram.

Referents R. Dukurs: Augstā sapulce! Debatēs
vairākkārt no dažiem runātājiem ticis pastrīpots,
ka mums vēl ir pārāk maz tirdzniecisku līgumu un
ka no Latvijas puses šo līgumu noslēgšanā nekas
netiekot darīts. Man jākonstatē, ka šāds apgalvo-
jums nav pilnīgi pareizs, Mūsu tirdzniecisko līgumu
saraksts ir jau diezgan plašs. To ir pāri par 10.
Mēs esam noslēguši daudzus tirdznieciskus līgumus
ar lielvalstīm, bet, diemžēl, jākonstatē, ka mēs esam
pārāk maz darījuši tirdzniecisko attiecību nokārto-
šanā ar tuvākiem kaimiņiem'. Protams, tas mūsu
tirdznieciskā politikā ir stipri liels robs. Vispirms
jāsaka, ka šodien Saeimā ratificējamais līgums starp
Latviju un Beļģiju ir uzskatāms par vienu no tiem
līgumiem, kuru Latvija var apsveikt ar lielāko
prieku, joLatvijas saimnieciskās attiecības ar Beļģiju
ir tās, kas nāk visvairāk par labu mūsu saimniecībai.
Ja paskatāmies tos datus, kādi, piemēram, pieejami
par 1924. gadu, tad jākonstatē, ka sākot no 1923.
gada līdz 1924. gadamLatvijas un Beļģijas saimnie-
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cisko attiecību stāvoklis ir sekošs: 1923. gadā im-
ports no Beļģijas sastādījis 5.045.000 latu, 1924. gadā
imports — 4.169.000 latu. Tā tad samazinājums no
Beļģijas ievedumiem 1923./24. gadā ir gandrīz par
870.000 latu. Eksports uz Beļģiju ir nesamērojami
lielāks un 1923. gadā tas uzrāda 31.960.000 latu,
1924. gada šis skaits mazliet mazinājies un sasniedz
31.575.000 latu, bet taču mūsu eksports, salīdzinot
arBeļģijas importu, ir lielāks par 27.346.000 latiem.
Tapec tirdzniecība ar Beļģiju priekš mums ir ār-
kārtīgi labvēlīga un_ šinī ziņā, kā teicu, kad šīs at-
tiecības tiek regulētas caur tirdzniecības līgumu,
mēs to no savas puses visaugstākā mērā varam
tikai apsveikt. No priekšmetiem, kurus mēs iz-
vedamuz Beļģiju, galvenā kārtā būtu minami lini, ku-
rus mes esam izveduši pāri par 9.000.000 kilogramu
par apmēram 12.000.000 latu,koka materiālus par ap-
mēram, 7.000.000 latu, tālāk nāk linsēklas pāri par
3.000.000 latu un citi sīkāki artiķeļi. Kas at-
tiecas uz ievedumiem, tad no Beļģijas, mēs ievedām
galvenam kārtām ķīmiskās rūpniecības ražojumus,
galvenam kārtām mākslīgos mēslus par apmēram
1.000.000_ latu, vilnas un metāla izstrādājumus un
citas sīkākas mantas. Līgums ir noslēgts pēc vis-
pārējo tirdzniecisko līgumu parauga. Viņā ir daži
panti, kuri atšķiras no iepriekšējiem tirdznieiciskiem
līgumiem1 un kā uz tādu pantu varētu aizrādīt, pie-
mēram, uz 6. pantu, kurā teikts, ka nekādā ziņā nav
atļauta dzīvokļu pārmeklēšana un kratīšana, grā-
matu, papīru vai citu dokumentu revīzija, izņemot
tādus pat noteikumus, kuri paredzēti likumā attie-
cībā uz pašas valsts pilsoņiem. Salīdzinot ar citiem
līgumiem, šis ir pirmais līgums, kur tāds pants, iekšā.
10. pants aizrāda, ka abu valstu pilsoņu savstarpē-
jās atiecībās tie bauda savu rūpniecības, literatūras
un mākslas īpašumu tiesību aizsardzību, it sevišķi
izgudrojumu, patentu, tirdzniecības un fabriku zīmju, .
preču paraugu, modeļu, firmu, vārdu un nosaukumu
aizsardzības noteikumus, ko nokārto ar se-
višķu konvenciju, kura noslēdzama nākotnē.
Šis pants būtu jāuzskata, kā trūkums pie šīs kon-
vencijas, bet tomēr tas neizslēdz šī līguma ratificē-
šanu. Šinī līgumā ir iekšā tā saucamā Baltijas
valstu klauzula, Līgums slēgts uz nenoteiktu laiku.
Parakstījis to savā laikā nelaiķis ārlietu ministrs
Meierovics 1925. gada 7. jūlijā. Pēc tam šis līgums
skatīts cauri no tirdzniecības un rūpniecības komi-
sijas, kura liek priekšā augstam namam šokonven-
ciju ratificēt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds ārlietu
komisijas referentam: Klīvem.

Referents A. Klīve: Cienījamie deputātu kungi!
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju
un Beļģijas Luksemburgas Saimniecisko Ūniju, kurš
uzbūvēts uz lielākās labvēlības principa un aptver
25 pantus, ir skatīts cauri ārlietu komisijā, un, par
viņu varu teikt, ka tas ir viens no vispamatīgāki
izstrādātiem līgumiem. Salīdzinot šo līgumu ar da-
žiem citiem no mums noslēgtiem līgumiem, jāsaka,
ka viņā ir noteiktāki un pilnīgāki izstrādāti! jautā-
jumi par dzīvokļu neaizskaramību, par patentu tie-
sībām, tāpat par mantošanas tiesībām. No ārlietu
komisijas šis līgums ir vienbalsīgi pieņeuitis, arii ratir
fikaoijas formula ir vienbalsīgi pieņemta un man ir
tas gods ārlietu komisijas vārdā un uzdevumā likt
priekšā augstam namam pieņemt šo tirdzniecības un
kuģniecības līgumu starp Latviju un Beļģijas
Luksemburgas Saimniecisko Ūniju steidzamības kār-
tībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referenti
pieprasa komisiju vārdā steidzamību. Kas būtu
pret steidzamību? Tādu nav. Kas atturas? Ari

nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju
vispārējas debates. Pie vispārējām debatēm ne-
viens nepieteicas. Nāk nobalsošanā pāreja uz pantu
lasīšanu. Iebildumi netiek celti? Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai
pantus nolasītu? (Balsis: „Nav vajadzīgs!") Tāda
vēlēšanās nav izteikta. Tā tad panti tiks minēti
parastā kārtībā. Virsraksts...Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju un Beļ-
ģijas-Luksenburgas Saimniecisko Ūniju."

Iebildumi netiek celti? Pieņemts. Ievads.
(Latvijas Republikas Prezidents no vienas puses un_Viņa

Majestāte Beļģijas Karalis, tikpat savā, kā ari, uz pastāvošu
līgumu pamata, Viņas Karaliskās Augstības Luksemburgas
Lielbercogienes vārdā no otras puses, vienlīdzīgi vēlēdamies
veicināt un attīstīt tirdznieciskus sakarus starp attiecīgam
valstīm, nolēma noslēgt tirdzniecības un kuģniecības līgumu
un iecēla šai nolūkā kā savus pilnvarotus, proti:

Latvijas Republikas Prezidents:
Zigfrīdu A. Meierovica kungu, ārlietu ministri,

Viņa Majestāte Beļģijas Karalis:
Valsts ministri Emīlu Vandervelde kuņģu,

savu. ārlietu ministri,
kuri, pēc savstarpējas iepazīšanās ar attiecīgām pilnvarām,
kas atrastas labā un pienācīgā kārtībā, vienojās par sekošiem
pantiem:)

Pieņemts. 1. pants.
(Katras augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi var, ievē-

rojot vietējos likumus, savstarpīgi iebraukt, ceļot un uzturē-
ties pilnīgi brīvi visā otrās valsts teritorijā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 2. pants.
(Vienas augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi,_ kuri pa-

stāvīgi dzīvo otras līgumslēdzējas valsts teritorija, vai _ tur
uzturas tikai kādu laiku, bauda, ievērojot vietējos likumus, tādas
pašas tiesības, priekšrocības, imunitātes, labvēlības un izņēmu-
mus, kā tās valsts pilsoņi, kas bauda vislielāko labvēlību,
attiecībā uz tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības nodi-
bināšanu un piekopšanu.

Šī panta noteikumi neaizkar nekādā ziņā speciālus poli-
cijas likumus, rīkojumus un noteikumus vai tādus, kuri noteic
tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības piekopšanu, un no-
teikumus, kuri vispārīgo interešu labā stājušies vai stātos spē-
kā līgumslēdzēju valstu teritorijās, un kuri tiktu pielietoti bez
izņēmuma pret katras citas valsts pilsoņiem.)

Pieņemts. 3. pants,
(Vislielāko labvēlību baudošas valsts tiesības piemēro-

jamas ari attiecībā uz kustamo un nekustamo
^

īpašumu iegū-
šanu, izlietošanu, nomāšanu, kā . ari tiesībām: ar viņiem
rīkoties.)

Pieņemts. 4. pants.
(Tāpat katras augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi var

izvest, ievērojot vietējos likumus, vispārīgi _par savu pārdoto
īpašumu un mantu saņemto maksu, nemaksājot pie tam citā-
dus vai augstākus nodokļus, kā tikai tos, kuri līdzīgos ap-
stākļos jāmaksā tās valsts pilsoņiem, kas bauda vislielākās
labvēlības tiesības.)

Pieņemts. 5. pants.
(Katras augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi bauda otrās

līgumslēdzējas valsts teritorijā pastāvīgu un pilnīgu drošību
un aizsardzību savai personai un saviem īpašumiem; viņiem
brīvi un viegli pieejamas tiesu iestādes savu tiesību meklē-
šanai un aizsardzībai, viņiem, starp citu, ir tiesības, aizstāvēt
savas prasības pret valsts un viņas orgāniem tiesās vai citās
piekritīgās iestādēs.)

Pieņemts. 6. pants.
(Tiek respektēti katras augstās līgumslēdzējas valsts

pilsoņu dzīvokļi, noliktavas, darbnicas un veikalu telpas otras
līgumslēdzējas valsts teritorijā, tāpat kā ari visas telpas, ku-
ras no viņiem' atkarīgas un tiek izlietotas likumīgi atļautiem
nolūkiem. Nekādā ziņā nav tanīs atļauti dzīvokļu pārmeklē-
jumi vai kratīšanas, tāpat nav atļauta grāmatu, papīru un rē-
ķinu pārbauda jeb revīzija, izņemot vienīgi tik tādos pašos
noteikumos un veidos, kā tas likumos noteikts attiecībā uz
pašas valsts pilsoņiem.)

Pieņemts. 7. pants.
(Katras augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi atsvabināmi

otras valsts teritorijā no obligatoriskā personīgā kara diene-
sta, kā sauszemes un jūras spēkos vai aviācijā, tā ari nacio-
nālā milicijā vai aizsardzībā, kā ari no visām nodevām, kas
uzliktas obligatoriskā dienesta vietā. Tāpat viņi atsvabināmi
no spaidu aizņēmumiem'; nodevas un militāras rekvizīcijas
attiecināmas uz viņiem miera un kara laikā tikai tajos pašos
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apmēros, kādos apliek vietējos pilsoņus, un viņi bauda tie-
sību uz, atlīdzībām, kādas pastāvošie likumi noteic par labu pa-
šas valsts pilsoņiem.)

Pieņemts. 8. pants,
(Katras augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi nav aplie-

kami ar citādiem vai augstākiem nodokļiem, nodevām, taksem
vai maksājumiem, kāda_ veida tie ari nebūtu, nekā ir aplikti
vai varētu tikt aplikti tās valsts pilsoņi, kas bauda vislielāko
labvēlību.)

Pieņemts. 9. pants.
(Augstās līgumslēdzējas valsts savstarpēji piešķir visām

savienībām un citām tirdznieciskām, rūpnieciskām, finansielam
un apdrošināšanas sabiedrībām, kas nodibinātas un pielaistas,
saskaņā ar īpašiem likumiem, tiesību brīvi un viegli griezties
pie otrās valsts tiesām vienīgi zem tā noteikuma, ka minētas
sabiedrības piemērojas šīs valsts likumiem.

Minētās katras augstās līgumslēdzējas valsts sabiedrības
un savienības var, ja otras valsts likumi un rīkojumi' to ne-
aizliedz un ar noteikumu, Jca visas šos likumos un rīkojumos
paredzētās formalitātes izpildītas, darboties un nodibināties
šīs valsts teritorijā. Viņas tur bauda, attiecībā uz nodibinā-
šanos, tādas pat tiesības, kādas piešķirtas vislielāko labvē-
lību baudošas valsts sabiedrībām, un savienībām. Tomēr
iepriekšējie noteikumi neiespaido jautājuma izšķiršanu, _ vai
kādai sabiedrībai vai savienībai; kas nodibinājusies viena no
līgumslēdzējām valstīm, pieder vai nepieder tiesība tirgoties
vai nodarboties ar rūpniecību otrā valstī, kāda tiesība arvien
paliek padota attiecīgās valstīs pastāvošiem likumiem un rī-
kojumiem.

Visos gadījumos vienas līgumslēdzējas valsts sabiedrī-
bas un savienības otrā valstī nav apliekamas ar citādiem, vai
augtākiem nodokļiem, nodevām vai taksēm, kāds ari nebūtu
viņu nosaukums, nekā ir vai varētu tikt apliktas šīs pēdējas
valsts sabiedrības un savienības, pie kam tām Beļģijas

^
sabie-

drībām un savienībām, kurami atļauts darboties Latvija, pie-
mēros vislielākās labvēlības tiesības.)

Pieņemts. 10. pants.
(Abu līgumslēdzēju valstu pilsoņu savstarpējās rūpnie-

cības, literatūras un mākslas īpašumu tiesību aizsardzības, it
sevišķi izgudrojumu patentu, tirdzniecības un fabriku zīmju,
preču paraugu un modeļu, firmu vārdu un nosaukumu aizsar-
dzības noteikumus nokārto ar sevišķāmkonvencijām, kuras
slēdzamas nākotnē.)

Pieņemts. 11. pants.
(Latvijas ģenerālkonsuli, konsuli, vicekonsuli un konsu-

lārie aģenti Beļģijā, kā ari Beļģijas un Luksemburgas to pašu
pakāpju aģenti Latvijā, bauda visas priekšrocības, izņēmuma
un neaizskaramības tiesības, kādas piešķirtas vislielāko lab-
vēlību baudošās valsts attiecīgās pakāpes un kvalitātes
aģentiem.

Izņēmuma tiesības, kas paredzētas attiecība uz nodo-
kļiem', tomēr bauda vienīgi tie visu pakāpju konsulārie aģenti,
kas ir tās valsts pilsoņi, kuru viņi reprezentē, un kuri bez
sava oficiālā mandātā nenodarbojas ar kādu citu profesiju vai
rūpniecību un tirdzniecību.

Valdības ieceltie un algotie kanclejas darbinieki, kas
darbojas katras augstās līgumslēdzējas valsts -sūtniecībās un
konsulātos, savstarpēji bauda, Beļģijasun Luksemburgas Liel-
hercogistē no vienas puses un Latvija no otras puses, izjje-
muma un neaizskaramības tiesības, kas piešķirtas vislielāko
labvēlību baudošās valsts tās pašas kategorijas darbiniekiem.)

Pieņemts. 12. pants.
(Ja vienas augstās līgumslēdzējas valsts pilsonis mirst

otras valsts teritorijā, vietējām kompetentām iestādēm neka-
vējoties par to jāpaziņo tuvākam tās valsts ģenerālkonsulam,
konsulam, vicekonsulam vai konsulāram aģentam1, pie kuras
piederēja nelaiķis; šiem aģentiem, ja viņi būtu par to pirrme
informēti, no savas puses jāziņo par to pašu gadījumu vietē-
jām- iestādēm.

Vietējā kompetentā iestāde līdz ar minēto paziņojumu
piesūta attiecīgu miršanas apliecību likumīgā forma.

Gadījumos, kur mantiniekiem nav iespējams uzstāties vai
būt klāt, jeb trūkst testamenta izpildītāju, konsulārā dienesta
aģentiem, saskaņā ar kompetento vietējo iestādi, ir tiesība,
piemērojoties savu attiecīgo valstu likumiem, izdarīt visu_ va-
jadzīgo, lai uzglabātu un pārvaldītu mantojumu, ar vienu, vardu,
spert visus vajadzīgos soļus mantinieku interešu aizstāvēša-
nai, izņemot gadījumus, kuros izceltos strīdi, kuri jāizspriež
tās valsts piekritīgām tiesām, kurās mantojums atrodas.

Iepriekšējie noteikumi tāpat piemērojami gadījumos, kad
vienas līgumslēdzējas valsts pilsonis, kam pieder Tnašumi otras
valsts teritorijā, mirst ārpus minētās teritorijas, neatstājot

I

viņa īpašumu atrašanās vietā nevienu personu, kurai tiesība
pārņemt mantojumu un to pārvaldīt.)

Pieņemts. 13. pants,
(Priekšmeti, izejvielas vai fabrikāti, kuri ceļas vienas

augstās līgumslēdzējas valsts teritorijā, bauda, ja tos ieved
Otras valsts teritorijā, viszemākās muitas likmes, nodevas un

citas levedtakses, kas piemērojamas līdzīgiem priekšmetiem,
kuri cēlušies kādā cita ārvalstī,

Neviena no līgumslēdzējām valstīm neapliek priekšmetu,
kuru izved no viņas teritorijas otras valsts teritorija

^
ar citā-

diem vai augstākiem nodokļiem, nodevām un taksem, nekā
tiem, kas noteikti vai varētu tikt noteikti, līdzīgus priekšmetus
izvedot uz kādu citu ārvalsti._

Tāpat neviena līgumslēdzēja valsts neuztur spēka vai
neuzliek kādu aizliegumu vai ierobežojumu, ievedot un izve-
dot kādu priekšmetu, kas ceļas no otras valsts teritorijas,_vai
tiek uz turieni izvests, ja šie aizliegumi vai ierobežojumana_t
neattiecas ari uz līdzīgiem priekšmetiem, kuri ceļas kāda cita
ārvalstī, vai tiek uz turieni izvesti. Tomēr šis beidzamais no-
teikums nav attiecināms uz aizliegumiem un ierobežojumiem,
kurus uztur spēkā vai uzliek kara gadījumā, vai_ kā sanitārus
jeb sabiedriskas drošības līdzekļus, vai ar nolūku aizstāvēt
lopus vai derīgus stādus, vai ari attiecībā uz precēm, kuras
vienā no līgumslēdzējām valstīm pieder pie valsts monopola.

Augstās līgumslēdzējas valstis vienojas, ka viņām tiesība
gadījumos, kur apstākļi to prasa, nostādīt augšminēto privi-
leģēto noteikumu piemērošanu atkarībā no preču izcelšanās
apliecības uzrādīšanas. ?

Augstās līgumslēdzējas valstis vienojas, ka viņam tiesība
gadījumos, kur apstākļi to prasa, nostādīt augšminēto privile-
ģēto noteikumu piemērošanu atkarībā no preču izcelšanas
apliecības Uzrādīšanas.)

Pieņemts. 14. pants.
(Priekšmetus, izejvielas vai fabrikātus, kuri ceļas vienas

augstās līgumslēdzējas valsts teritorijā un likumīgi ievesti
otras valsts teritorijā, nevar aplikt ar citādam vai augstākam
iekšējās muitas, tiltu, noliktavu, akcizes vai patēriņa taksem
vai nodevām, vienalga vai šīs nodevas vai _ takses uzliktas
valsts, provinču, pašvaldību, sabiedrisku iestāžu vai jebkādu
sabiedrību vārdā vai labā, nekā tās, ar kurām aplikti vai va-
rētu tikt aplikti līdzīgi priekšmeti, kas izcēlušies kāda trešā
vislielāko labvēlību baudošā valstī.

Priekšmetus, izejvielas vai fabrikātus, kuri ceļas vienas
līgumslēdzējas valsts teritorijā un kuri, piemērojoties tas
valsts likumiem/ iet tranzitā caur otras valsts teritoriju, sav-
starpēji atsvabina no visiem tranzitā nodokļiem, vienalga, vai
viņi iet cauri tieši, vai viņi tranzitā laikā jāizkrauj, jānovieto
un jāiekrauj par jaunu. Tomēr no šiem tranzitā transportiem
var ņemt tādus nodokļus un takses, kas noder vienīgi uz-
raudzības un pārvaldīšanas izdevumu segšanai, kuri celtos
caur šo tranzitu.)

Pieņemts. 15. pants.
(Vienas augstās līgumslēdzējas valsts pilsoņi, tirgotāji,

fabrikanti un citi rūpnieki, kuri, uzrādot kompetento iestažr
izdoto leģitimācijas karti, pierāda, ka tiem ir tiesība nodarbo-
ties ar tirdzniecību vai rūpniecību šīs valsts teritorija, var
personīgi, vai caur saviem ceļotājiem-aģentiem, izdarīt iepir-
kumus un, pat vedot sev līdzi preču paraugus, pieņemt pasū-
tījumus otras valsts teritorijā, piemērojoties viņā pastāvošiem
likumiem un rīkojumiem, ieskaitot ari noteikumus attiecība uz
nodokļiem.

Rūpniekiem vai tirdzniecības ceļotajiem, kuriem ir leģi-
timācijas karte, ir tiesība vest sev līdzi paraugus, bet nevis
preces. ,

Muitai vai kādai citai līdzīgai taksei padotie priekšmeti,
izņemot ievešanai aizliegtās preces, kurus ieved kā paraugus
vai modeļus tirdzniecības ceļotāji, no vienas un no otras puses
ielaiž bez ieved- un izvednodokļiem, izņemot eventuelu dro-
šības naudu, zem tā nosacījuma, ka šos priekšmetus atkal iz-
vedīs vietējos likumos paredzētā laikā un ka ievesto un atkal
izvesto priekšmetu identitāte nav apšaubāma, vienalga caur
kādu tranzitpreču atkalizvešanai atvērto izvedpunktu viņi ari
neietu.) "

Pieņemts, 16. pants.
(Starp augsto līgumslēdzēju valstu teritorijām pastāv pil-

nīga un neaprobežota kuģniecības brīvība. Katras līgumslē-
dzējas valsts pilsoņi var, vienlīdzīgi ar vislielāko labvēlību
baudošās valsts pilsoņiem, pilnīgi brīvi apmeklēt ar saviem
kuģiem un kravām otras valsts teritorijas vietas, ostas un
upes, kas atvērtas vai varēs tikt atvērtas arējai tirdzniecī-
bai; viņi bauda, vienmēr piemērojoties tās valsts likumiem,
kurā tie ierodas, tās pašas tiesības, labumus, brīvības, neaiz-
skaramības un izņēmuma tiesības kuģniecības lietās, kādas
bauda vai varētu baudīt pašas valsts pilsoni.)

Pieņemts. 17. pants.
(Tvaikoņi un kuģi, kuri brauc zem vienas līgumslēdzējas

valsts flagas un ierodas ar balastu vai kravu otras valsts
ūdeņos un ostās vai no viņiem izbrauc, vienalga no kurienes
viņi nāk, vai uz kurieni viņi iet, nav padoti, tā pie viņu iebrauk-
šanas, kā ari pa viņu uzturēšanās laiku, un pie izbraukšanas,
citādiem vai augstākiem nodokļiem un taksēm, neatkarīgi no
viņu nosaukuma, kas uzlikti _ valsts, provinču, pašvaldību, sa-
biedrisku iestāžu vai kaut kādu sabiedrību vārdā un labā, kā
tiem, kas uzlikti vai varētu nākotnē tikt uzlikti pašas valsts
kuģiem. Par viņu kravām, neatkarīgi no viņu izcelšanās vie>-

?1
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tas, nav maksājami citādi vai augstāki iebraukšanas nodokļi
un tas nav apliekamas ar citādām nodevām, nekā būtu jā-
maksā viņas ievedot zem nacionālās flagas. Ir saprotams, ka
visi priekšmeti

^
kurus likumīgi ieved, vai. varētu ievest vie-

nas līgumslēdzējas valsts ostās viņas nacionālie kuģi, var
tāpat tikt ievesti šinīs ostās ar otras līgumslēdzējas valsts ku-
ģiem. Viņu pasažieriem un to mantām piemēro tādus pat no-
teikumus, it kā tie brauktu zem nacionālās flagas.

Kas attiecas uz tvaikoņu un kuģu novietošanu, viņu pie-
kraušanu un izkraušanu ostās, reidās, krastmalās, baseinos un
vispārīgi uz visām formalitātēm un jebkādiem nosacījumiem,
kuriem var tikt padoti tirdzniecības kuģi, viņu personāls un
kravas, vienojas nepiešķirt vienas līgumslēdzējas valsts tvai-
koņiem_ un kuģiem nevienu priekšrocību vai labumu, kas ne-
tiktu tapat_ piešķirts ari otras valsts tvaikoņiem un kuģiem,
ņemot vēra abu līgumslēdzēju valstu gribu, kā ari šinī ziņā
viņu kuģiem tiktu piešķirtas pilnīgi vienlīdzīgas tiesības.

Ieprie_kšēji:e noteikumi nav par kavēkli tam, ka katra
līgumslēdzēja valsts patur savai nacionālai kuģniecībai tiesību
nodarboties ar kabotažu un zveju teritoriālos ūdeņos, kā ari
ar velkoņu un citiem ostas darbiem.

Zem vienas līgumslēdzējas valsts flagas braucošos tvai-
koņus un kuģus, kuriem ir kuģu papīri un dokumenti, kādus
prasa šīs valsts likumi, otras valsts teritoriālos un iekšējos
ūdeņos vai ostās, pilntiesīgi atzīst par tās valsts kuģiem, ne-
prasot citus pierādījumus.)

Pieņemts. 18. pants.
(Vienīgi katras augstās līgumslēdzējas valsts kompeten-

tiem konsulāriem ierēdņiem uzdod otras valsts teritorijā uz-
turēt iekšējo kārtību uz viņu valsts tirdzniecības kuģiem; vie-
nīgi viņi irkompetenti iepazīties ar strīdierm kas varētu iz-
celties uz juras vai otras valsts teritoriālos ūdeņos kapteiņu,
virsnieku un kuģu ļaužu starpā, sevišķi attiecībā uz algu no-
kārtošanu un līgumu izpildīšanu. Tomēr jurisdikcija piekrīt
teritoriālām iestādēm gadījumā, ja uz vienas līgumslēdzējas
valsts tirdzniecības kuģa otras valsts teritoriālos ūdeņos iz-
celtos nekārtības, kuras vietējās kompetentās iestādes uzskata
par tādām, kas traucē vai varētu traucēt mieru un kārtību
šajos ūdeņos vai uz sauszemes.)

Pieņemts. 19. pants.
(Ja kāds jūrnieks dezertē vai patvarīgi atstāj zem vie-

nas augstās līgumslēdzējas valsts flagas braucošu tirdzniecī-
bas kuģi otras valsts teritoriālos ūdeņos, ostās vai_ iekšējos
ūdeņos, vietējām iestādēm pienākas likumīgas robežas sniegt
visu viņu varā esošu palīdzību šā jūrnieka apcietināšanai un
atpakaļnodošanai, ja tās valsts kompetentais konsulārais ie-
rēdnis, pie kuras pieder minētais kuģis, _ pie viņam- griežas _ ar
attiecīgu lūgumu. Konsulam jāatmaksā izdevumi, kas cēlu-
šies šinī gadījumā.

Gadījumā, ja minētais jūrnieks nodarījis kādu noziegumu,
viņa atpakaļnodošana atliekama līdz piekritīgas tiesas sprie-
duma un šī sprieduma izpildīšanai.

Saprotams, šī panta pirmā nodalījuma noteikums neat-
tiecas uz tās valsts pilsoņiem, kurā dezertēšana vai kuģa at-
stāšana notikusi.)

Pieņemts, 20. pants.
(Kuģa bojā iešanas, jūras avārijas vai piespiesta kuģa

brauciena pārtraukuma gadījumos, katrai augstai līgumslēdzē-
jai valstij pienākas, cik tālu to atļauj neitralitātes pienākumi,
piešķirt otras valsts kuģiem, vienalga vai tie pieder valstij vai
privātām personām, tādu pašu palīdzību un aizsardzību un tās
pašas neaizskaramības tiesības, kuras viņa līdzīgos gadīju-
mos piešķir zem nacionālās flagas braucošiem kuģiem. No
šiem kuģiem izglābtie priekšmeti atsvabināmi no visiem mui-
tas nodokļiem, ja tie nav nodomāti iekšējam patēriņam, kādā
gadījumā par tiem jāmaksā paredzētie nodokli.

Gadījumā, ja vienas līgumslēdzējas valsts kuģis uzskrē-
jis sēklī vai gājis bojā pie otras valsts krastiem, vietējas ie-
stādes informē par to vistuvāko kompetentu konsulāro ierēdni.

Attiecīgiem konsulāriem ierēdņiem' atļauts sniegt viņu
valsts piederīgiem vajadzīgo palīdzību.)

Pieņemts, 21. pants.
(Attiecībā uz dažādām administratīvām un citām forma-

litātēm, kuras prasa šī līguma noteikumu piemērošanu, abas
līgumslēdzējas valstis sev savstarpēji nodrošina viņu teritori-
jās vislielāko labvēlību baudošās valsts tiesības.)

Pieņemts. 22. pants.
(Nav uzskatāmas par šī līguma pamatos esošā vislielākās

labvēlības principa neievērošanu sekošās brīvības, neaizska-
ramības tiesības un priekšrocības:

a) priekšrocības, kas piešķirtas vai tiktu piešķirtas kai-
miņu valstīm, lai atvieglinātu vietējo tirdzniecību ka
vienas, tā ari otras pierobežas joslas iekšienē;

b) priekšrocības, kuras viena no augstām līgumslēdzē-
jām valstīm piešķir vai piešķirtu kādai trešai valstij
uz muitas vai saimnieciskas ūnijas pamata, kas jau
pastāv vai varētu tikt noslēgta nākotnē;

c) brīvības, neaizskaramības tiesības un priekšrocības,
(.Mēgta piKst. 9,15 vakara.)

kuras Latvija piešķir vai piešķirtu vienai no Baltijas
valstīm (Somijai, Igaunijai, Lietuvai) uz sevišķu lī-
gumu pamata. Tas pats ir spēkā ari attiecībā uz
priekšrocībām, kādas Latvija varētu piešķirt Padomju
Sociālistisko Republiku Savienībai uz konvenciju vai
sevišķu muitas nolīgumu pamata.

Tomēr Beļgijas-Luksemburgas Saimnieciskai Ūnijai ne-
kavējoties piešķirs tādas pašas priekšrocības, gadījumā, ja
Latvija viņas piešķirtu kādai trešai, augšā neminētai valstij.)

Pieņemts, 23. pants.
(Katras līgumslēdzējas valsts kuģi, kuģniecības sabie-

drības vai emigrācijas uzņēmumi bauda otras valsts teritorijā
vislielāko labvēlību baudošās valsts tiesības visos jautājumos
attiecībā uz to emigrantu pieņemšanu un transportu, kuri nāk
no viņu attiecīgām teritorijām vai ir gājuši caur viņām Jjan-
zitā un kāpj kuģī kādā Beļģijas vai Latvijas ostā. Tas pats
attiecināms uz aģentūru nodibināšanu no šo sabiedrību vai
uzņēmumu puses.)

Pieņemts. 24. pants.
(Strīdus un domstarpības starp abām līgumslēdzējām

valstīm attiecībā uz šī līguma piemērošanu un iztulkošanu iz-
šķir jaukta šķīrējtiesa.

Šķīrējtiesu sastāda katra gadījuma ar vienlīdzīgu priekš-
stāvju skaitu no abām pusēm. Ja šiem priekšstāvjiem neiz-
dodas vienoties, viņi griežas pie trešā šķīrējtiesneša, kura ie-
celšana eventueli pieprasāma no pastāvīgās starptautiskās tie-
sas priekšsēdētāja.)

Pieņemts, 25. pants.
(Šis līgums ratificējams un ratifikācijas dokumenti ap-

maināmi Briselē pēc iespējas drīzā laikā.
Šis līgums stājas spēkā piecpadsmitā dienā' pēc ratifikā-

cijas dokumentu apmaiņas.
Šis līgums noslēgts uz vienu gadu. Tomēr, ja tas pie šī

termina notecēšanas nav uzteikts, to atjauno klusējot uz ne-
noteiktu laiku un viņu var uzteikt katrā laikā.

Uzteikšanas gadījumā līgums paliek spēkā vēl sešus mē-
nešus no tās dienas, kad viena no līgumslēdzējām valstīm otrai
valstij paziņojusi savu nodomu pārtraukt šī līguma pildīšanu.

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstīja šo līgumu.
Sastādīts divos eksemplāros Briselē, 1925. g. 7. jūlijā.

Beļģijas ārlietu ministrs Latvijas ārlietu ministrs
(paraksts) (paraksts)

E. Vandervelde. Z. A. Meierovics.)
Pieņemts, Nobalsošanā nāk šis līgums visā

visumā. Iebildumi netiek celti? Pieņemts, Tālāk
nāk nobalsošanā likums par tirdzniecības un kuģnie-
cības līgumu starp Latviju un Beļgijas-Luksembur-
gas Saimniecisko Ūniju. Virsraksts.

(Likums par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp
Latviju un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju.)

Iebildumi netiek celti. Pieņemts. 1. pants.
(1925. g. 7. jūlijā Briselē starp _Latviju un Beļgijas-

Luksemburgas Saimniecisko Ūniju noslēgtais tirdzniecības un
kuģniecības līgums ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Pieņemts. 2. pants.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar liku-

mu izsludināms ari 1. pantā minētais līgums un tā tulkojums
latviešu valodā.)

Pieņemts. 3. pants.
(Līgums stājas spēkā piecpadsmitā dienā pēc līguma

25. pantā paredzētās ratifikācijas dokumentu apmaiņas.)
Pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā likums par

tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latvijas
un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko Ūniju visā
visumā. Iebildumu nav? Pieņemts. Redakcijas
komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Saeimas sēdes laikā ienācis uz priekšsēdētāja
kunga vārdu raksts no ministru prezidenta, kuru lū-
dzu sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godāts priekšēdētāja kungs!

Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka par tieslietu ministri esmu uzaicinājis Erastu
Bitti. Ar patiesu cienīšanu

A. Alberings,
Augsti godātam ministru prezidents."

Dr. P. Kalniņa kungam,
Saeimas priekšsēdētājam.

1926. g. 11. maijā.
Nr. 1262.

Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Veļā laika
dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošā sēde piektdien pīkst 5 pēc pus-
dienas. Sēde slēgta.
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nāšana .....511

2. Atvaļinājuma piešķiršana deputātam 511
3. Likumprojekta nodošana komisijai 512
4. Redakcijas komisijas ziņojumi:

G. Mīlbergs, referents 512, 513
A. Briedis, referents 513, 514

5. Agrārreformas likuma I. daļas 3. panta d punkta pa-
pildinājumi un pārgrozījumi (3. lasījums):

A. Alberings, referents 528, 530, 532
V. Firkss, referents 516
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 516, 520
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A. Klīve (zemnieku savienība) 524
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A. Briedis, referents 533
A. Oībietis, referents 536

7. Nākošā sēde 538

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde
atklāta.

Iekams pāreju uz dienas kārtību, man
augstam namam jāziņo, ka es saņēmu šodien
bēdu ziņu, ka pīkst. 12 šķīries no mums mūsu
ilggadējais darba biedrs Ernests Bauers, kurš
kopā ar daudziem šī augstā nama locekļiem
strādāja Tautas Padomē, Satversmes Sapulcē,
I. un II. Saeimā. Sevišķi lieli nopelni mūsu
bijušam darba biedrim, nelaiķim kolēģim Bau-
eram ir pie mūsu agrārās reformas likuma
izstrādāšanas un ari pie viņa dzīvē izvešanas.
Pirms kāda mēneša kolēģis Bauers bija spiests
no šī augstā nama aiziet slimības dēļ un šo-
dien mēs saņēmām to sēru vēsti, ka viņš no
mums šķīries uz visiem laikiem. Godināsim
viņa piemiņu ar piecelšanos. (Visi pieceļas.)

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojumi; tad turpināsies jau agrāk izslu-

I

dīnātās dienas kārtības apspriešana, papildināta ar
sekošiem punktiem: parlamientariskas izmeklēšanas
komisijas ziņojums Saeimai; likums par konvenciju
starp Latviju un Igauniju par zivju aizsardzību un
zvejniecības nokārtošanu un likums par ziedojumu
vākšanu. Iebildumu pie: dienas kārtības nav? Die-
nas kārtība skaitās par pieņemtu.

Mēs pārejām uz 1. dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumiem.

I

Deputāts Viļpiševskis lūdz piešķirt viņam at-
vaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 17. līdz

28. maijam. Prezidijs šim lūgumam piekrīt. Iebil-
dumu nav? Atvaļinājums Viļpiševskim piešķirts.

Talak ienācis raksts no finansu komisijas, kurā
ta lūdz nodot ari viņai caurskatīt pārgrozījumus li-
kumā par valstis zemes fondā ieskaitīto zemju hipo-
tekarisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu. Iebil-
dumu nav? Lūgums ievērots.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— redakcijas komisijas ziņojumiem.
Ludzu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu. Vārds
referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Papildinājumos kara
klausības likumā redakcijas komisija izdarīja pirmā
teikuma sekošuspārlabojumus: „To ticību piederīgie,
kuri_ svētdienas vietā svin kādu citu dienu, miera
laika uz viņu vēlēšanos atsvabināmi no kara die-
nesta pienākumu izpildīšanas svinamās dienās" pēc -
vārda „laikā" liekams komats. Vairāk pārlabojumu
šinī likuma redakcijas komisija nav ienesusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pār-
labojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Tie pie-
ņemti. Ludzu tālāk.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos likumā
par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar
nodokļiem un pārdošanu redakcijas komisija izdarīja
sekošus labojumus: Pirmā teikumā „Alus darītavas
patentu un akcizes nodokļa ziņā iedalāmas divās šķi-
rās" pēc vārda „darītavas" un „ziņā" liekams „,".
Teikuma otrā daļā „katrai alus darītavai pilna norēķi-
na gada laikā jānomaksā akcizes nodoklis, sākot ar
1925. g. 1. aprili ne mazāk, kā: 1) Rīgā par 10.000
kilogramiem iesala un 2) pārējās pilsētās, kā ari uz
laukiem par 5000 kg." pēc vārda «laukiem" likt „—".
Tālāk nākošos teikumos divreiz atkārtojas vārds
„suma", kurš jāraksta ar burtu „z". Beidzamā tei-
kumā „netiešo nodokļu departamenta rīkojumu"
vārdu „netiešo nodokļu" kā iestādes nosaukumu jā-
raksta ar lielo burtu. Vairāk pārlabojumu šinī li-
kumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai: būtu kādi iebil-
dumi pret šiem redakcijas komisijas priekša liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Tie pieņemti.
Lūdzu turpināt.

Referents G. Mīlbergs: Likums par dažas kara
likumu kopojuma grāmatās vispārējos norēķinu li-
kumos minēto sumu pārrēķināšanu latos. Visās
vietās šinī likumā vārdi „sumas" rakstāmi ar „z".
Latvijā spēkā esošo „spēkā" kā lokatīvs, jārakstaar
garuma zīmi. Pēdējā teikumā (Lik. krāj. 11) „11",
kā kārtas skaitlis rakstāms ar punktu. Tie butu visi
pārlabojumi šinī likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas, komisijas priekšā likto pārla-
bojumu apstiprināšanu? Tādu nav. Pārlabojumi
apstiprināti.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par pagasttiesu
likumu dažu pantu pārgrozījumiem teksta pirmais tei-
kums: „Ja sprieduma izpildīšanai vajadzīgs izbraukt
uz attiecīgo vietu kādam no tiesas locekļiem un rakst-
vedim, tad piedzinējam, iesniedzot pagasttiesai iz-
pildu rakstu u. t. t." šādā veidā ir neizprotams; tā-
pēc redakcijas komisija liek priekšā izteikt to sekosi:
„Ja sprieduma izpildīšanai kādam no tiesas loce-
kļiem un rakstvedim jāizbrauc uz attiecīgo vietu,
tad piedzinējam u. t. t." Nākošā teikumā „Jāie-
maksā priekš katras no minētām amatpersonām
ceļa nauda vienam zirgam, skaitot pa desmit santī-
miem uz kilometru turp un atpakaļ" pēc vārda kilo-
metru" liekams komats. Otrā daļā: „pagasttiesu li-
kumu 2. grāmatas 51., 138., 151., 154., 169., 172. un
175. p." liekami divi „p>.". Tie butu visi pārlabojumi
šinī likumā.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai butu, kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Tādu nav. Pārlabojumi pieņemti.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un papil-
dinājumos noteikumos par strādnieku un citu al-
gotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
pirmās daļas beidzamā teikumā: «Ja, nosakot dzem-
dību dienu ārsts vai vecmāte kļūdījušies-, tas nevar
but par iemeslu neizsniegt kases dalībniecei naudas
pabalstu sakot no_ tas dienas," pēc vārda «pabalstu"
likt koniatu._ Otra daļa 51\ pantā teikumu: „Ja ne-
tekot astoņām nedēļām pec dzemdībām, slimo kar
ses dalībniece aiz slimības, kura ar ārsta apliecību
atzīta," redakcijas komisija liek priekšā izteikt se-
kosi : „Ja notekot astoņām nedēļām: pēc dzemdībām,
slimo kases dalībniece slimības dēļ, kura uz ārsta
apliecību atzītā u.t. t.". Tas iznāk daudz veiklāk
un gludenak. Tālākā teikumā „ir darba nespējīga,
slimo kase izsniedz viņai, sākot ar pirmo dienu pēc
astoņu nedēļu notecējuma, slimības pabalstu." Šinī
teikuma «notecējuma" vietā jāliek «notecēšanas".
Tāpat 51. panta beidzamā teikumā «līdzdalība pirms
un pec darba pārtraukuma uzskatāma par nepār-
trauktu", redakcijas komisija vienojās vārda «pār-
traukuma" vietā likt «pārtraukšanas". Tajā pat
pantā otrā daļā beidzamā teikumā «darba vietā ne-
pārtraukti strādājusi algotu darbu un līdzdalības
laiks kopā ar pirms tam nostrādāto darba laiku sa-
sniedz vismaz trīs mēnešus pirms dzemdībām", likt
starp pirmo un starp otro teikumu „ ,". 51\ pantā
teikuma beidzamā vārdā, kur teikts «izmaksas laika
notecējumam", jābūt «izmaksas laika notecēšanai".

Tie būtu šinī likumā visi redakcijas komisijas
priekšā liktie pārlabojumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret šiem pārlabojumiem? Tādu nav. Tie
pieņemti. Tālāk vārds otram redakcijās komisijas
loceklim referentam Briedim.

Referents A. Briedis: Man ir jāziņo par pārla-
bojumiem tirdzniecības un kuģniecības līgumā starp
Latviju un Beļgijas-Luksemburgas Saimniecisko
Ūniju. 1. panta pēdējā rindā vārdā «šai" uz pēdējā
burta jāliek garuma zīme, kas ap-zīmē lokatīvu. 2.
panta 2. nodalījumā pirmā rindā vārdā «neaizkar"
jāliek pēc „z" — „s", jo tur tas saliktenis sastāv
no vārdiem «aiz" un «skar" un nevis «kar". 6.
pantā vārda «pārbauda" vietā likt «pārbaude", jo
tas ir lietas vārds un nevis laika vārds, kā tas iz-
nāk pēc tagadējās redakcijas. 9. jianta2. nodalījumā
4. rindā «Viņas" vietā jāliek „Tā,s", jo tā parasti
apzīmē nedzīvus priekšmetus. 12. pantā 3. nodalī-
juma 5. rindā pēc vārda «mantojumu" „ ," vietā likt
., ; "; tā paša nodalījuma priekšpēdējā rindā strīpot
vārdu „kuri" un tā vietā likt «kas". 13. panta 2.
nodalījumā otrā rindā «viņas" vietā likt pēc agrākā
aizrādījuma «tās". 14. panta otrā nodalījuma 4.
rindā tāds pat pārlabojums — «viņi" vieta jāliek„tte"
un priekšpēdējā rindā «kuri", vietā likt «kas". 15.
panta 1. nodalījuma i}'rickšp-ēdējā rindā_ līdzīgs

^
pār-

labojums, «viņās" vietā — «tām". Otra nodalījuma
otrā rindā strīpot „ir", jo tas izrādās par lieku; trešā
nodalījuma otrā rindā «kurus" vietā likt „ko". 17.
pantā ir vairāki pārlabojumi izdarīti, daži raksturīgi
jau no tiem, kurus agrāk pieminēju, un pats pants
pirmā teikumā ari stipri pārgrozīts, tā kā es atļaušos
viņu nolasīt jaunā redakcijā: «Tvaikoņi un kuģi, kuri
brauc zem vienas līgumslēdzējas valsts flagas un
ierodas ar balastu vai kravu otras valsts ūdeņos.un
ostās vai no tiem izbrauc, vienalga no kurienes tie
nāk, vai uz kurieni tie iet, nav padoti kā pie to ie-
braukšanas, tā ari to uzturēšanās laikā, un to iz-
braukšanas, citādiem vai augstākiem nodokļiem un
taksēm, neatkarīgi no to nosaukuma, kas uzlikti

valsts, provinču, pašvaldību, sabiedrisku iestāžu vai
kaut kādu citu sabiedrību vārdā un labā, kā tiem,
kas uzlikti, vai kurus varētu nākotnē uzlikt, pašas
valsts kuģiem." Te mēs esam pieturējušies pie tā,
ka lietojuši aktīvo un nevis pasīvo formu. Tālāk
nāk pārlabojumi 11. rindā «viņas" vietā — „tās";
12. rindā «viņi" vietā likt «visus", «priekšmetu" vie-
ta «priekšmetus"; 13. rindā «viņas" vietā likt «tās",
strīpot vārdu « tikt" un «ievesti" vietā likt «ievest".
Tālāk 14. rindā parastais labojums—«viņu" vietā likt
,, to". Tādi pārlabojumi atkārtojas vairākās vietās
turpmāk, jo iet runa par nedzīviem priekšmetiem un
tos ar «viņu" neapzīmē. Visus tādus pārlabojumus
neuzskaitīšu. Tad 17. panta 2. nodalījuma 6. rindā
«netiktu" vietā likt «nebūtu". 18. panta pēdējā rindā
«šajos" strīpot un tā vietā likt «šinīs". 19. panta 4.
rinda „šā" vietā likt „šī"; pirmā nodalījuma priekš-
pēdējā rindā grozīt vārdu kārtību, likt vārdu «grie-
žas" pēc «kuģis", tā kā teikums skanētu: «pie kuras
pjeder minētais kuģis, griežas pie viņām ar attiecīgu
lūgumu". Otrā nodalījuma sākumā strīpot vārdu „ga- .
dījumā", j,0' tas izrādās par lieku. 20. panta 4. rindā
«pašu" , vietā likt «pat"; 5. rindā atkal parastais
pārlabojums „viņa" vietā likt „tā". Otrā nodalī-
juma sākumā aiz tiem pašiem iemesliem kā ie-
priekšējā pantā, strīpot vārdu «gadījumā". 22.
panta priekšpēdējā rindā strīpot «viņas" un tā vietā
likt „tās". 23. panta 4. rindā „kuri" vietā likt „kas",
„Viņu" vietā likt „to", «viņām" vietā — «tām";
priekšpēdējā rindā uzrakstītā „un" vietā likt „no",
jo te redzama pārrakstīšanaskļūda. 25. panta 3. no-
dalījuma otrā rindiņā strīpot „no" un «līgumslēdzē-
jām valstīm" vietā likt «līgumslēdzēja valsts". Tie
būtu visi pārlabojumi pie šī līguma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārla-
bojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. — Tie
pieņemti.

Referents A. Briedis: Tālāk redakcijas komisija
skatīja cauri likumu par tirdzniecības, un kuģniecības
līgumu starp Latviju un Belģijas-Luksemburgas
Saimniecisko Ūniju un tur nekādu pārlabojumu ne-
ienesa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu ziņot tālāk.
Referents A. Briedis: Likums par valsts satik-

smes ceļu un_ valsts sakaru līdzekļu mobilizāciju
kara vajadzībām. Te 3. panta priekšpēdējā rindiņā
priekš «štābs" redakcijas komisija liek priekšā likt
„ , ", jo_ ar_ to ir nodalāms palīga teikums. 4. panta
1. rinda pec vārda «pienākumus" likt „,"; 2. randā
strīpot «nes", jo atkal_ redakcijas komisija izbēg no
pasīvas formas un tāpēc izteic sekosi, ka «darbinieki
atbild" nevis «nes atbildību", kas pēc mūsu valodas
iznāk diezgan neskaidri. Tā paša panta 3. rindā
pec vārda «kurus" likt .,, " un priekšpēdējā rindā pēc
vārdiem «ministrs" un «ministri" likt komatus, kas
atdala palīga teikumu. 5. panta pēdējā rindiņā pēc
«rīkojumu" aiz tiem pašiem iemesliem likt „ , ". 7.
panta 2. nodalījuma 3. rindiņā pēc «darbiniekiem"
likt „ ,". 12. panta trešā rindiņā «armijas" rakstīt
ar lielo burtu, jo te iet runa par armijas štābu un to
kā iestādi mēdz rakstīt ar lielo burtu. Tā paša
panta 4. rindiņā pēc «valsts" likt „,", jo tas nodala
palīga teikumu. 13. panta 5. rindiņā pēc «tāpat"
likt „ . ". 14. panta 1. nodalījumā pēdējā rindiņā pēc
«ministrs" likt „ ,". Tāpat šī panta pēdējā rindiņā
likt komatu pēc «priekšnieks", jo tie visi ir palīga
teikumi, kuri jāatdala ar komatiem. 15. panta 1.
rindiņā «viņu" vietā likt „to", aiz motīviem, kādus
es vairākkārt izsacīju pie agrākiem pārlabojumiem.
17. pantā atkal strīpot «nes" un «atbildību" vietā likt
«atbild", jo agrāk jau paskaidroju, ka šī pasīvā
forma no redakcijas komisija s nav atzīta un visos
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tādos gadījumos teikt «atbild". Šī paša panta 2. no-
dalījuma 2. rindiņa pec «prasībām" likt komatu. 19.
panta 1. rinda «dzelzsceļu virsvalde" rakstīt ar lielo
burtu. _ Tādi pārlabojumi atkārtojas vairāk un tāpēc
es pārējos neminēšu. 3. rindā pēc «kurām" strīpot
vardu «tiek", jo tas ir lieks. Tāpat pēdējā rindiņā
strīpot vardu «pie" un «izpildīšanas" vietā likt «iz-
pildīšana" . 22. panta 2. rindā strīpot vārdu «pie".
23. panta 2. rinda strīpot «viņu" un tā vietā likt „tā".
Sī paša panta 5. rinda pec vārda «darbību" likt ko-
matu. 27. panta 3. rindā atkārtojas jau agrāk mi-
nētais pārlabojums strīpot «pie" un «likvidēšanas"
vieta likt «likvidēšana". 28. panta 3. rindā pēc vārda
«līdzekļu" strīpot,,,". 31. panta 7. rindiņā strīpot
,.nu", jo tas Izradās par lieku un neko neienes skaņas
ziņa ne citādi. 35. pantā priekšpēdējā rindā ie-
priekšējiem raksturīgs pārlabojums strīpot «nes at-
bildību" un to vieta likt «atbild". 38. pantā «pasta-
tcļegrafa virsvalde" sākt ar lielo burtu, jo tā ir ie-
stāde

^
Tāds pārlabojums atkārtojas visur tur, kur

šī iestāde minēta un to es savā ziņojumā neuzskai-
tīšu. Ta paša panta 2. nodalījuma 4. rindiņā «noteiku-
miem" ieviesusies drukas kļūda, jo tur rakstīts ar
divi „m". Vienu no tiem strīpoja redakcijas komisija
un pec šī vārda lika, komatu. Nākošā rindiņā „ta,m"
vietastrīpot „m"jo_ tur acīm redzot vajadzīgs „tā",
un pec vārda «kārta" strīpot komatu. 40. panta 5.
rindiņa strīpot ..viņai" un likt «tai". Vairākās vietās
atkārtojas raksta kļūdas: uzrakstīts «rozervas", kur
acim redzot „o" vietā vajadzīgs „e". To redakcijas
komisija pārlaboja. 41. panta 1. rindā «lauku" vietā
likt «lauka", jo tas priekš šī apzīmējuma atrasts par
lietderīgāku. Ta paša panta 3. rindiņā pēc «priekš-
nieks" likt komatu. 42. panta 1. rindiņā «viņai"
vieta likt „tai". _ Atkārtojas atkaļ pārlabojumi, kā-
dus es jau agrāk ziņoju. Tas būtu viss pie šī li-
kuma, ko redakcijas komisija var ziņot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā celto pārla-
bojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Tie pie-
ņemti.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— agrārās reformas likuma I. daļas 3.
panta d punkta papildinājumi un pār-
labojumi. Referenti A. Alberings, V. Firkss.
Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 1. nodalījuma.

Sekretārs P. Juraševskis:
„1) nodalījumu izteikt sekosi:
„1) pilsētām piederoša, līdz 1926. gada 23. aprilim ar

galīgu līgumu nepārdotā zemnieku _zeme, ciktāl ta at-
rodas ārpus pilsētu administratīvām un pilsētas do-
mes un valdības apstiprinātām izbūves robežām un
nav nepieciešama pilsētu izbūves un citam agrāras
reformas likuma 35. un 36. pantos paredzētām' vaja-
dzībām, uz šīs zemes tagadējo nomnieku pieprasī-
jumu ieskaitāma valsts zemes fondā apmaiņas ceļa
uz līdzvērtības pamata pret vēl nepiešķirtu fonda ze-
mi pilsētu administrativās un izbūves robežās, ne-
aizskarot pie tam agrārās reformas 43. p. ieguvēju
tiesības un izslēdzot no apmaiņas tās fonda zemes,
kuras nepieciešamas valdības iestāžu tiešām vaja-
dzībām. Tādā pat kārtībā uz tagadējo nomnieku
pieprasījumu likvidējamas ari pilsētām' piederošas
lauksaimnieciski izmantotās kvotu mājas, kuras at-
rodas ārpus pilsētu administratīvām un izbūves ro-
bežām un nav nepieciešamas agrārās reformas liku-
ma 35. un 36. pantā paredzētām vajadzībām;"

P. Ulpe.
1) nodalījumā ievietot 3. rindiņā no apakšas pēc vārdiem

,,administrativās" vārdus „un izbūves". V. Firkss.
1) nodalījuma beigās strīpot zemikolonu. tā vietā likt ko-

matu un papildināt ar vārdiem: „kura šo jautājumu izšķiršanai
papildināma ar trim no pilsētas domes ievēlētiem locekļiem ar
balsstiesībām." < V. Firkss."

Priekšsēdētājs- P. Kalniņš: Vārdu vēlas referents
Firkss. Vārds referentam Firksam.

1 'iii!

Referents V. Firkss: Augsti godātie deputātu
kungi! Agrarkomisijā nolēma abus pārlabojumus,
kuri ienāca mana vārda, nobalsot tikai tad, kad
inrmais parlabojums_ no Ulpes kunga tiks atraidīts.
Ja _ Ulpes kunga pārlabojums tiks pieņemts, tad
tālākie divi pārlabojumi netiks vairs balsoti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Es liktu priekšā
augstam namam: pedeja brīdī apvienoties ap to veco
redakciju, kādu pieņēma agrārā komisija. Mans
priekšlikums tikai atjauno agrarkornistjas Izstrādātā
projekta tekstu pirmām nodalījumam. Te nekādu
jauninājumu nav, izņemot to, ka valstij tiek dotas
tiesības pieprasrt sev nepieciešamās zemes. Tas ir
vienīgais jauninājums agrarpolitikas komisijas tekstā.
Firksa kunga pārlabojumi, sevišķi pirmais, neatšķiras
daudz no tagadēja teksta, ko pieņēma Alberinga
kunga redakcija, un tapec ari viņš maz ko varēs
pilsētai līdzēt. Galvenais, kas te ir, ar ko atšķiras
Alberinga kunga priekšlikums, kuru pieņēma 2. la-
sījuma, no ta teksta, ko pieņēma agrarkomisijā, ir
tas, ka Alberinga kungs paredz ieskaitīt zemes fondā
visas muižu mājas, kuras tad, protams, tiktu atņem-
tas_pilsetai. Šo zemju platība ir diezgan liela un
tapec šis jautājums pilsētai nav vienaldzīgs. Bez
tam Alberinga redakcija paredz piešķirt tagadējiem
nomniekiem pilsētas robežās lielas zemes platības
vienās rokās. Šis jautājums attiecas galvenam kār-
tam uz Rīgas pilsētu, par citām, pilsētām: te runa
neiet — tām nav šādas zemes; varētu vēl runāt par
Cēsīm, kurām ari ir nelielas likvidējamo zemju pla-
tības. Ja deputātu kungi vēlētos atbalstīt galvas
pilsētas intereses un man liekas, ka tas jūsu uzde-
vums ir, tad jums ir jābalso par sociāldemokrātu
iesniegtiem pārlabojumiem. Būtu gan ļoti lietderīgi
un ieteicami galvas pilsētas intereses stādīt pirmā
vietā un tad tikai otrā vietā šo nedaudzo privāto
īpašnieku intereses. Es nezinu, vai šo desmit, piec-
padsmit privāto lielrentnieku intereses ir jāstāda
augstāki par Latvijas galvas pilsētas interesēm. Tādu
izturēšanos es lāgā nesaprotu. Tādēļ būtu vēlams
un jācer, ka augstā namā radīsies vairākums, kurš
aizstāvēs Rīgas pilsētas taisnīgās prasības un ne-
nostāsies—es vēlreiz teicu un atkārtoju—dažu atse-
višķu lielrentnieku interešu pusē, kuri uz šī likuma
pamata grib tapt bagātāki par dažiem miljoniem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Ne pie viena likuma laikam
nav bijis tik daudz pārpratumu, kā pie šī likuma.
Tie, varbūt, izcēlušies pa daļai tāpēc, ka jautājuma
izšķiršanā ieinteresētie atrodas par daudz tuvu
Rīgai un var informēt gandrīz vai katru deputātu
savādāki. Te lieta galvenā kārtā grozās ap to, ka
ja tiek pieņemts likums tāds, kāds pieņemts 2. lasī-
jumā, tad, apmēram^, 20 Rīgas pilsētas administra-
tīvās un izbūves robežās dzīvojošie zemju rentnieki
iegūst savas zemes par privātu īpašumu. Ja, tur-
pretim, pieņem Ulpes kunga priekšlikumu, tad šie
rentnieki Rīgas tuvumā visas savas zemes neiegūst
privātīpašumā. Tikai ap to tejautājums grozās.
Tiesa gan, pēc 2. lasījumā pieņemtā teksta ir pa-
redzēts, ka centrālā zemes ierīcības komiteja var
šos Rīgas lielrentniekus ierobežot, bet te jau nav
teikts, cik lielā apmērā. Viņa var ierobežot tos lie-
lākā "^i mazākā apmērā. Mēs nevaram, uzticēt
tik dadz centrālai zemes ierīcības komitejai, ka viņa
pati noteiktu, cik daudz pūrvietas katrs var saņemt,
cik daudz miljonus katram jāpiešķir. Priekšlikums,
ko iesniedzis Ulpes kungs, ir tāds, ka šie Rīgas ad-
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ministrativās un izbūves robežās dzīvojoši© lielie
māju rentnieki savas zemes par īpašumu, nedabūs.
Ulpes kungs ļoti labi zin, un viņa, iesniegums paredz
to, ka nāks vēl viens likums, kas pašlaik ir
agrarlietu komisijā. Pēc šī likuma visi ilggadīgie
rentnieki saņems Rīgas pilsētas administrativās un
izbūves robežas zemesgabalus, kādus noteiks vie-
tējo pilsētu domes un kādus apstiprinās .iekšlietu mi-
nistrija. Tas ir saprotams tā, ka ne tik vien ilg-
gadīgie zemju rentnieki, rentes, māju turētāji, bet ari
visi citi saņems zemes gabalus tuvāk pie pilsētas
mazākus, bet tālāk no pilsētas lielākus, pie kam ari
par šiem zemes gabaliem' pilsētai būs jāmaksā. Bet
viņi tos saņems. Ja Rīgas latviešu biedrības namā
reiz sanāca ap 500 cilvēku, kuri protestēja pret šo
likumu, tad dažas atsevišķas personas viņus vien-
kārši maldināja, lai viņi protestētu pret priekšli-
kumu, ko iesniedzis Ulpes kungs un lai panāktu to,
ka atsevišķi cilvēki Rīgas pilsētā iedzīvotos uz citu
rēķina. _ Mēs_ redzam, ka 2. lasījuma teksts ir ļoti
neizdevīgs vel tanī ziņā, ka pat barons Firksa kungs
iesniedzis dažus pārlabojumus. Viņa pārlabojumi
grozās galvenam kārtām ap to, lai vismaz centrālā
zemes ierīcības komitejā pie izlemšanas pieaicinātu
klāt 3 Rīgas pilsētas priekšstāvjus, ar vienu vārdu
sakot, lai centrālo zemes ierīcības komiteju daudz
maz nosvērtu uz to, lai viņa neiedalītu pārāk lielus
gabalus atsevišķām personām. Es tomēr uzaicinātu
augsto namu balsot par Ulpes iesniegumu. Latgales
deputātiem es vēlreiz atgādinu, ka ari pie 3. lasī-
juma viņu interesēs ir nevis rūpēties par Latgales
deputātiem, bet par to, lai atsevišķas personas ne-
piesavinātos lielus zemes gabalus. Par to,-lūk, ir jārū-
pējas. Ja jūs bijāt pret to, ka uz laukiem saņem
rentes mājas atsevišķas personas, tad jūs nevarat
būt ari par to-, ka šeit Rīgas pilsētā tādas lietas tiktu
pielaistas. Tāpēc jums jābalso par Ulpes priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V.Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Manas frakcijas uzdevumā man ir
jāizsakāspret Ulpes priekšlikumu, jo ar viņu atjauno
to netaisnību, kādu saturēja agrārās komisijas pir-
matnējais teksts. Mēs nevaram piekrist, ka ar pat-
vaļīgi vilktu robežu radītu divējādas pilsoņu šķiras,
no kurām vieni paliek pāriji tāpēc, ka viņu nomas
zemes gadījumā pēc atrodas iekšpus apbūves robe-
žām, kamēr otri dabū savu zemi par velti. Kā jau
es šī likuma 2. lasījumā atzīmēju, zemnieku savienī-
bas teksts, kāds viņš pieņemts 2. lasījumā, tomēr ne-
var mūs pilnīgi apmierināt. Tāpēc mēs liekam priek-
šā attiecināt centrālās zemes ierīcības komitejas ie-
robežojošo kompetenci ari uz pilsētu zemēm apbū-
ves robežās, pie kam šim darbam centrālā zemes ie-
rīcības komiteja paplašināma, ieceļot ik pa 3 loce-
kļiem no katras attiecīgās pilsētas domes. Ar to
mums liekas pilsētu intereses būtu pietiekoši nodro-
šinātas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Al-
beringam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Go_dātie de-
putātu kungi! Te atkal atkārtojas visas tas runas,
kuras tika turētas pagājušā reizē, kad šo likumu ska-
tījām cauri 2. lasījumā. Šeit grib atjaunot to, lai tik-
tu likvidētas tiesības ilggadīgiem zemes lietotājiem,
kuras paredzētas agrārās reformas likumā, kurš ta-
gad pastāv dzīvē, 3. panta d punktā. Tur paredzēts,
ka viņiem šīs mājas ir tiesības saņemt savā īpašumā
ne tikai ārpus pilsētas izbūves robežām, bet ari iz-
būves un administrativās robežās. Pagājušā reizē

*) Runātāja atreferējums.

cēla ierunas, ka to nebūšot apstiprināt augstākās tie-
su iestādes. Bet šodien es varu teikt, ka ir zināms,
ka augstākās tiesu iestādes to apstiprinās un ne ti-
kai pirmā instance vien to darīs, bet ari otrā. Ja
mēs tagad pieņemam Ulpes kunga priekšlikumu, tad
mēs šo d punktu nepataisām skaidrāku, ne ari papil-
dinām viņu, bet gan likvidējam ilggadīgo zemes lie-
totāju un rentnieku tiesības, kuras likumdevēja pare-
dzēja savā laikā pie šī likuma izdošanas. Šo tiesību
likvidēšana nekādā ziņā nav pielaižama un tas ne-
drīkst notikt. Otrkārt, Ulpes kunga pārlabojumi at-
kal izslēdz tās tiesības, kuras ir nepieciešami vaja-
dzīgas. Valstij pašai ari var būt vajadzības pēc ze-
mes un tas ir jāparedz. Baidīties no tā, ka valsts
būs tā, kas sagrābs savās rokās visu pilsētu zemi,
man šķiet, ir nevietā, jo tas nevar būt valsts intere-
sēs. Jautājumu, vai valsts intereses ir apmierinā-
mas vai nē, izšķir centrālā zemes ierīcības komiteja,
kura izšķirs to saziņā ar attiecīgu resoru, ar vārdu
sakot, uz valdības atsauksmes pamata. Nevar taču
iedomāties, ka centrālā zemes ierīcības komiteja būs
tik tuvredzīga, ka tā izpildīs visas valsts prasības,
vai tās būtu iespējamas vai nē. To viņa nekad ne-
darīs. Ja jūs baidāties, ka valsts varētu saņemt sa-
vās rokās zemi vēl plašākos apmēros un kaut tas
ari viņai būtu vajadzīgs pēc ilgāka laika, tad taču li-
kumā ir noteikts, ka instrukcijas šī likuma dzīvē iz-
vešanai dod centrālās zemes ierīcības komiteja.
Tas, bez šaubām, nav pateikts šinī likumā, kuru
caurskatām, bet tas ietilpst agrārreformas likumā.
Viņš tikai papildina un paskaidro d punktu. Kas at-
tiecas uz instrukcijām vispāri, tad tās attiecas ari uz
šo gadījumu. Ar instrukcijām valdība var tās lietas
nokārtot tuvāki, to viņa var izdarīt pēc mēneša, pēc
diviem, bet pateikt, ka tas jau ir jāizdara pēc šī li-
kuma spēkā nākšanas, tas nav iespējams. No valsts
redzes stāvokļa aizstāvēt tādus ieskatus nevajadzē-
tu. Ja mēs gribam aizstāvēt tiešās un dibinātās ze-
mes lietotāju prasības, tad likums pieņemams tādā
redakcijā, kādā viņš tika pieņemts 2. lasījumā. Tie
deputāti, kuri nebūs tieši pret mūsu daudzajiem ilg-
gadīgiem nomniekiem, kuri gribēs ļaut viņiem iekļūt
normālos apstākļos, gribēs ļaut viņiem rast iespēju
dzīvot normālu dzīvi, tie nevarētu pacelties pret šī
likuma pieņemšanu. Tāpēc būtu jānoraida Ulpes
kunga priekšlikums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Šis li-
kumprojekts, deputātu kungi, ir ļoti svarīgs un tas,
diemžēl, aizkavējas ilgāku laiku, nekā drīkstēja no-
kavēties, lai nejauktu mūsu agrāro reformu. Pār-
labojums, kas pieņemts 2. lasījumā pie šī likumpro-
jekta, nav pamatots. Komisija, i apakškomisija, i
agrarpolitikas virskomisija, pieņemot šo likumpro-
jektu, pamatojās uz zināmiem datiem, un tie dati bija
tādējādi, ka tās zemes, kuras bija pilsētām atdoda-
mas valstij, iztaisīja 18.398 pūrvietas. Šo skaitu,
18.398 pūrvietas, dabūtu valdība un tā kā bija pare-
dzēts, ka valdībai par to zemi jādod pretvērtība, tad
ievācām datus no pilsētas, cik fonda zemes ir pilsē-
tas izbūves un administrativās robežās. Šādasfonda
zemes pavisam izrādījās 3019 ha, tas būtu apmēram
8500 pūrvietas. Bet tā kā šīs 8500 pūrvietas būtu
līdzvērtīgas valdības dabūtām 18.000 pūrvietām, tad,
varbūt, pilsēta kādu līdzvērtību varētu dabūt. ,Un vi-
si tie zemes īpašnieki, kuri pārietu pēc šī likumpro-
jekta valdības ziņā, varētu visi tur pāriet. Pārlabo-
jums, turpretim, kas ienests un pieņemts 2. lasījumā
pilnīgi sajauc visus aprēķinus un nav vairs nekādas
pārliecības par iznākumu. Esmu pārliecināts, ka,
pieņemot 2. lasījuma tekstu, mēs lietu sajauksim tā-
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dejadi, ka valdība dabūs daudz vairāk zemes, nekā
viņai ir ko pretim dot. _ Un ko darīs tie zemes lieto-
tāji, kuriem zemes nebūs ko pretim dot? Ja šis ap-
stāklis butu paredzēts pie likumprojekta izstrādāša-
nas, tad butu varēts paredzēt veidu, kā lietu nokār-
tot. Likumprojekta pieņemšana tādā veidā, kā tas
pieņemts 2. lasījumā, lietu sarežģīs tik tālu, ka ap-
maiņa nebūs iespējama. Šo apstākli pārrunāja ari
komisija, debatējot par pārlabojumu un nāca pie pār-
liecības, ka uzturama pirmā redakcija, kura pama-
tota uz zināmiem materiāliem aprēķiniem, kurā zi-
nāms hektāru un pūrvietu skaits, kāds ir apmaināms,
un kur apmaiņa ir iespējama. Bet ja pieņemtu 2. la-
sījuma redakciju, tad apmaiņa nav iespējama un tas
izsauktu tikai sarežģījumus. Šoreiz lai nerunājam
par zemēm, kuras atrodas izbūves robežās, jo par to
ir otrs likumprojekts, kurš paredzēs, kādā veidā te
zemi varēs dabūt par īpašumu. Tāpēc es nevaru
piekrist 2. lasījuma pārgrozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Augstā nama locekļi! Agrārās reformas li-
kuma 3. panta d punkts skaidri nosaka par tiem īpa-
šumiem, kā viņi ir likvidējami, par kuriem tagad te
izvēršas plašas debates gan agrarpolitikas komisijā,
gan _plenarsēdē. Minētā likumā skaidri teikts, kā
minētās zemes ir likvidējamas. Zemes un muižas,
kuras pieder pilsētām, miestiem, apriņķiem, paga-
stiem un sādžām, likvidējamas ar noteikumu, ka pil-
sētām vēl piederošā zemnieku zeme, cik tālu tā nav
vajadzīga pilsētu tiešām vajadzībām, gada laikā no
agrārās reformas likuma spēkā nākšanas, jānodod šo
zemju lietotājiem uz tiem pašiem noteikumiem, kā tas
paredzēts agrārās reformas likumā attiecībā uz pri-
vāto muižu un māju zemēm. Es domāju, ka šis li-
kuma pants pietiekoši skaidrs, kā jālikvidē pilsētu
un miestu zemes. Šo likumu atsacījušās izpildīt Rī-
gas pilsētas valde un citas pilsētu pašvaldības. Ag-
rarpolitikas komisijā nāca dažas grupas no kreisās
puses ar priekšlikumu, ka esot jāatrod kāds kompro-
miss starp Saeimu un Rīgu. Tas man nav sapro-
tams: likumdevējai iestādei jāatrod kompromiss ar
Rīgu. Tā tad Saeimai jāatrod kompromiss ar li-
kuma nepildītajiem. Likumdevēja iestāde nerēķinā-
jās ar kompromisu, bet ar apstākļiem, kādus zem-
nieki izkarojuši, iekarodami savu tēvu zemi. Agrā-
rās reformas likuma 3. panta d punkts nosaka, kā tas
jādara, bet Rīgas pilsētas valde atteikusēs to izpildīt.
Pēc mana uzskata atliktos tikai uzstādīt jautājumu:
kas jāliek cietumā par to, ka agrārās reformas li-
kums nav izpildīts. Lai lietu labāki varētu realizēt,
rodas uzskats, ka jādod d punktam plašāks paskai-
drojums. Šis paskaidrojums radās agrarpolitikas
komisijā tāds, ka zemes nomniekiem neko neatņem,
bet paskaidro labākas saprašanas dēļ d punktu. Pret-
priekšlikums, kurš nāk no Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas, ir tāds, kurš iznīcina šo d punktu. Man nav sa-
protams, ka zināmi ļaudis, kuri sevi uzstādīja vēlē-
šanu laikā par zemnieku aizstāvjiem, tagad uzstājās
pret zemniekiem un grib ņemt viņiem tās tiesības,
kuras viņiem deva revolūcijas iekarojumi un agrārās
reformas likums. Ja Rīga nepilda jau izdoto likumu,
kungi, kas tad lai galvo, ka Rīga pildīs to likumu,
ko tagad Saeima izdos. Rīga pasacīs: mēs šo likumu
ari nepildām, mēs nemaz nelasām Saeimas likumus,
jo izrādās, ka Rīga neatzīst par saistošiem agrārās
reformas likuma noteikumus. Rīga nav atzinusi līdz-
šinējos likumus par saistošiem, un zemnieku mājas
nav tāpat likvidētas, kā likvidētas rentes muižu ze-
mes. Ja Rīga to nepilda, tad rodas jautājums, kas
Latvijā — Saeima vai Rīgas pašvaldība — valda?
Tad jāsūta delegācija pie Rīgas un jāprasa: «Vai,

kungi, to likumu, ko mēs izdodam, tagad pildīs? (A,
Berga. starpsauciens.) Laiki mainās un reizē ar to
mainas apstākļi un uzskati. (Sauciens pa kreisi:
«Lauva met spalvu!") Tagad mēs redzam, ka
Firksa kungs grib dot musu zemniekiem zemi —
viņš balso par tolai zemnieks artu savā tīrumā.
Firkss grib art musu zemniekiem blakus, bet; jaunie
sociāldemokrātu baroni ar Lindiņu un Ulpi priekš-
gala negrib dot zemniekam: zemi. Tas ir vairāk kā
brīnums. (Jautrībā, starpsaucieni.) Redzat, kungi,
tas priekšlikums,, kuru agrarpolitikas komisija pie-
ņēma un kurš ir pieņemts 2. lasījumā augstā namā,
satur sevī_ to redakciju, kas dara d punktu skai-
drāku. Musu frakcija (sauciens pa kreisi: «Mūsu
frakcija!") balsos par to pārlabojumu, kuru pieņē-
ma 2. lasījuma. _ (Saucieni pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāci-
ski)*): Deputātu kungi! Juraševska kungs tikko
minēja šeit dažus skaitļus; viņš mums nevarēja ne-
kādus citus minēt, jo viņš tos ņem no Rīgas pilsētas
valdes ziņām, kādas mums sniegtas agrārā komi-
sija. Juraševska kungs saka, ka fonda zemju, kas
noderētu apmaiņai, ir tikai 3000 hektāru, tā tad9000
pūrvietas. Man šeit ir «Sociāldemokrāta" numurs
no 12. maija, kurā Liventāla kungs min 15.000—
20.000 pūrvietas tās pašas kategorijas zemes. Šis
pēdējais skaitlis laikam ari nebūs īsti pareizs, bet
par lielu viņš droši vien nav. Tāpēc darījums nebūt
nevar būt tik neizdevīgs Rīgas pilsētai, kā to domā
Juraševska kungs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Te viens no depu-
tātiem,, Lauvas kungs, meklēja tos, kas esot jāliek
cietumā par agrārā likuma nepildīšanu. Man ari
liekas, ka Ir jāmeklē viens otrs noziedznieks, kas jā-
liek cietumā, tikai jautājums, kur šos noziedzniekus
meklēt. Tas, ko te mēģināja Lauvas kungs ieskai-
drot, ka viņš aizstāvot zemnieku intereses, izklau-
sās mazliet dīvaini, ja zemniekus meklē Rīgas pil-
sētas administrativās robežās. Lauvas kungs, kā
redzams, taisās likt cietumā tos, kuri pēc viņa do-
mām nav vēl pietiekošā mērā pārkāpuši agrārās re-
formas likumu, t. i. nav vēl pietiekoši daudz jaun-
saimniecību Rīgā ierādījuši. Vainīgos, ja viņi vis-
pār! būtu jāmeklē pie agrārās reformas izvešanas
Rīgas pilsētā, būtu jāmeklē kaut kur citur. Varētu
uzstādīt jautājumu, kā tas ir noticies, ka Rīgas apbū-
vētā, nevis apbūvējamā rajonā ir jaunsaimnieki,kuri
dabūjuši ne mazāk kā 30 pūrvietas zemes. Varbūt
Lauvas kungs uzstādīs sev jautājumu, kur tie vainī-
gie te meklējami, ka ierādītas tik lielas jaunsaimnie-
cības Rīgas jau apbūvētā rajonā. Es domāju, ka tas
jaunsaimnieks, kas dabūjis 30 pūrvietas zemes Rī-
gas apbūvētā rajonā, jau ir vairākkārtīgs miljo-
nārs, ja viņš ir pārliecināts, ka viņam to neat-
ņems. Un, ja ari tādi mazāki zemes dalītāju gariņi
ir dabūjuši prāvus zemes gabalus Rīgas pilsētas ro-
bežās, kā tas piemēram noticis Kleistiņu muiža, tad
tiešām Lauvas kungam jāuzstāda, jautājums, vai te
nav jāmeklē kāds ko ielikt cietumā. Lauvas kunga
priekšstāvim zemkopības ministrijā tiešām, vajadzētu
paskatīties, vai te nav liekams kāds aiz restēm.

Alberinga kungs te atkal ļoti nogaudās par to,
ka tas priekšlikums, ko es sociāldemokrātiskās frak-
cijas uzdevumā esmu iesniedzis, atjaunojot tojekstu,
kurš neesot pieņemams, un ļoti stiprā mērā atkal
nospiedīšot jau tā vairākus simts gadus spīdzinātos
un spaidītos — gluži tādi viņa vārdiņu gan nebija —,
pilsētas nomniekus. Man jau nācās aizrādīt, ka ja

*) Runātāja atreferējums.
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grib meklēt spaidītus un nospiestus nomniekus pil-
sētas nomnieku vidū, tad tā ir nepareiza meklēšana.
Ne_ še ir_ jāmeklē tie apspiestie nomnieki, bet gan
cita vieta. Ne pilsētas zemēs, bet pie citiem: īpaš-
niekiem. _ _ Pameklējat pa savas frakcijas priekš-
stāvju mājam, tor jus redzēsat, ka zeme (tiešām iz-
rentēta par pārak augstām cenām. Tūkstots rubļu
gada un vel vairāk prasa jūsu ļaudis par neapstrā-
dātam atmatām cilvēkiem, kas grib apstrādāt zemi.
Tur meklējat apspiestos nomniekus, tur jūs viņus
atradīsat. - Ja jūs tos meklēsat pilsētas nomnieku,
vidū, tad jūs tur viņus gan neatradīsat, jo ja viņi
butu tādi apspiesti nabadziņi, kādus jūs viņus te
notēlojat, _tad jau_ viņi sen būtu atkratījušies no sa-
vam zemēm vaļā _ un nebūtu spējuši atrast tādus
muļķus, kas maksātu viņiem' par atkāpšanos no tā
šausmīgi necilvēcīgā pilsētas kontrakta vairākus
simtus tūkstošus rubļu. Tādus muļķus viņi nebūtu
atradušļ, ja viņi būtu tik briesmīgi apspiesti. Ejat
pameklējat savu nomnieku vidū, vai tur jūs atradī-
sat kādu nomnieku, kas varēs dabūt par savu nomas
kontraktu un līgumu dažus tūkstošus rubļu atkāpša-
nas naudas, nemaz nerunājot par simtiem tūkstošiem.
Gluži otrādi, daudz ir tādu, kas labprāt kratās vaļā no
šiem jūsu kontraktiem. Meklējat tur tos apspiestos,
tad atradīsat. Ja jūs, zemnieku savienības kungi, gri-
bat nostādīt Rīgas pilsētu sliktākā stāvoklī kā biju-
šos Latvijas muižniekus, tad tā ir cita lieta. Ejat
pa to ceļu, bet es gan nenovēlēšu jums laimīgu ceļu.
Tur jūs atsavinājāt muižnieku zemi, bet līdz ar to
pārņēmāt valsts īpašumā visus tos pienākumus, kas
gulstas uz muižnieku zemēm. Vai tā nebij? Taču
tā. Muižniekiem jūs atstājāt vēl kādus īpašumus, ta-
gad nu Rīgas pilsētai jūs gribat atņemt itin visu, bet
nebūt negribat uzņemties tos pienākumus, kās gul-
stas uz šīm zemēm. Jums visiem ļoti labi būs zi-
nāms, ko mūsu prese runā par parādu brāļu Lazaru
bankai. Tad nu esat tik laipni, paņemat tās zemes,
bet Jīdz ar to paņemat ari šos parādus, tāpat kā jūs
uzņematies maksāt muižnieku parādus uz valsts rē-
ķina. Muižnieku zemes ieskaitot zemes fondā, tās
pārņēma ar visām tām saistībām:, kādas uz šīm ze-
mēm bija. Tagad Rīgas pilsētai, Latvijas galvas pil-
sētai, kurai ir lielas saistības ar ārzemēm, kur Rīgas
pilsētai vajaga nokārtot un samaksāt vairākus mil-
jardus rubļu, jūs tagad pasakāt: «mēs tO' zemi pa-
ņemsim, bet tās saistības, kas ir Rīgas pilsētai, tās
mēs nepārņemsim, lai tiek pilsēta pati ar tām galā.
Kungi, esat taču konsekventi un, ņemdami to zemi,
pārņemat ari Rīgas parādus. Darāt to, tad jūs būsat
konsekventi. Jūs Rīgas pilsētu gribat nostādīt
sliktāki nekā muižniekus. Tie, kas Latviju aizstāv,
man jāsaka, ka viņiem jāaizstāv ari Latvijas galvas
pilsēta. Nevajaga stādīt dažu desmitu Rīgas pilsētas
tā saukto «apspiesto" nomnieku intereses, augstāki
nekā Latvijas galvas pilsētas intereses. Ejat, pa to
ceļu, bet man liekas, ka nākošās paaudzes jums par
to pateicīgas nebūs, jo viņas redzēs, ka jums daudz
tuvāki un mīļāki ir bijuši pāris desmiti nomnieku
nekā Latvijas galvas pilsēta. Ejat pa to ceļu^ mēs
jums labu ceļu nenovēlēsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam:.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godātie .
deputātu kungi! Es nebūtu runājis, ja nebūtu sākusēs
tā «zemnieku meklēšana". Ulpes kungs meklēja tos
Rīgas pilsētas administrativās robežās, bet nevarēja
atrast. Viņš ir aizmirsis, ka pāris gadu atpakaļ, kad
mēs runājām, par Rīgas pilsētas administratīvām ro-
bežām, kreisāspārnatieksme bija gluži pretēja. Viņi
gribēja, lai pēc iespējas lielāku riņķi taisītu ap pil-
sētu apkārt un administratīvās robežas aizceltu kaut
vai 25 verstis rādiusa. Rīgas administratīvās robe-

žās tagad ietilpst viss Bolderajas pagasts, kura ir
ļoti daudz zemnieku. Man ir priekšā saraksts, kur
vienā pašā Bolderajas pagastā ir 12 ilggadīgo rent-
nieku mājas. Bez tam vēl ir Dreiliņu, Mangaļu,
Bieriņu, Katlakalna, Ulbrokas-Stopiņu pagasti. Ša-
jos pagastos zemnieku zeme sniedzas līdz 20.000 ha.
Un tādos apstākļos, kur_ Rīgas pilsēta ir parādījusi
ārkārtīgas tieksmes iegūt lauksaimnieciskas zemes
platības, runāt, ka tur neietilpst zemnieki, tā ir vai
nu tīša maldināšana vai apstākļu nepārzināšana. Ja
Rīgai bija tieksme un augstam namam bijusi tā labā

. griba šo tieksmi apmierināt un zemniekus padarīt
par Rīgas pilsētas iedzīvotājieim ar visām neērtībām,
kas tām līdz nāk, tad skaidri saprotama zemnieka
neapmierinātība, kur tie nevarēja ne žagarus no
mežiem dabūt, ne uz viņiem varēja attiecināt būv-
niecības likumu, ne viņi varēja kredita jautājumu,no-
kārtot, kurš lauksaimniecības dzīvei tik nepiecie-
šams, un kas kopā saņemot lauž visu zemnieku dzīvi,
tad mums ir jānāk šeit un jārunā, jo jūsu rindās
zemnieku nav. Ar šo likumu mēs to zemnieku, kas
atrodas tālumā no Rīgas, kā Limbažos, Lādē, Viļ-
ķenes, Salaspilī un citur, mēs te apmainām pret tām
zemēm, kas ietilpst pilsētas administratīvās un iz-
būves robežās. Ja mēs gribam nodrošināt to zem-
nieku stāvokli, kuriem ir tā nelaime ietilpt šinīs ro-
bežās, ja gribam izdarīt zināmu apmaiņu, kas no-
drošinātu viņu stāvokli, tad lieki ir, ka jūs to mums
pārmetat. Te vēl Ulpes kungs teica, ka Rīgas rent-
nieku stāvoklis esot cauri un cauri labs, bet jamēs
paraugāmies, kāds ir to nomnieku faktiskais stā-
voklis, kuri dzīvo pilsētu varas robežās, tad lieta
kļūst citāda. Gribētu norādīt uz vienu pantu, kāds
ir Rīgas pilsētas nomnieku līgumos, kur teikts, ka tās
ēkas, kas uzceltas uz nomas zemēm, pēc 6 gadiem,
kad nomas laiks izbeidzies, pāriet bez atlīdzības
Rīgas pilsētas īpašumā. Parādāt, Ulpes kungs, kur
ir kontrakts, kur zemnieks savu māju iznomājis un
kur jūs varat stādīt pretim pret šo pantu ko līdzīgu.
Rīgas pilsētas zemes rentniekos šis jautājums jau
sen pacelts un viņi vienmēr pret to protestējuši, bet
jūs to nedzirdat. (Sauciens pa kreisi: «Cik ir tā-
du?") To es nezinu, bet viņi ir. Papūlēsimies sa-
skaitīt, un, domāju, ka viņi nebūs mazums. Ja jums
patīk par to lietu interesēties, aizbraucat uz Salaspils
pagastu, tur jūs viņus atradīsat. Tad ir jāatminas
ari to, ka šeit iet runa par ilggadīgiem:nomniekiem,
par tiem,_kuri paši savas ēkas ir cēluši, zemi kopuši
un, dažkārt, no purviem iztaisījuši saimniecību un
kultivējuši tās. Vēl mierina ar to, ka nav taču mums
ko uztraukties, šo likumu laidīsim' tā vieglāki cauri,
nerunāsim neko, atjaunosim,, kā komisijā ir pieņemts,
jo nāks cits likums, kur mēs administrativās robežās

.ietilpstošo rentnieku stāvokli saglābsim,. Kā mēs
tur to saglābsim? Ja te likumā pasacīsim, ka visa
zeme ir apmainīta un kļuvusi par pilsētas īpašumu,
tad taču pilsēta par šo zemi prasīs pilnu vērtības
samaksu. Ja zemnieks dabūs šo zemi, tad par citu
cenu,_par citu vertību,_ par citu maksu. Un redzat,
šis stāvoklis mums ir jāizlabo. Beidzot Ulpes kungs
bija laipns piedāvāt Rīgas parādus — nu. tad saņe-
mat un samaksājat Rīgas parādus. Nu, mēs patei-
camies, Rīga taisīs parādus, lai tā spoži laistās
elektriskas ugunīs un greznībā, bet zemnieks lai sa-
maksa parādus. Kad jūs taisījāt parādus, vai tad
jus saucat zemniekus, no Limbažiem, no Salaspils,
no Viļķeniem, vai tad jūs saucāt klāt tos? Tur to
jus nedarījāt un tapec mums nav pienākums samak-
sāt Rīgas parādus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bungšam.

K. Bungšs (sociāldemokrāts): Loti interesanti
butu bijis no Grantskalna mutes dzirdēt, kur Rīgā
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zemnieku saimniecības ir. Vai Jūs domājat, ka tās
varētu ierīkot uz Esplanādes? Grantskalna kungs
minēja Bolderajas pagastu, kur esot 20 zemnieku
rentes mājas. To skaitli neviens neņemsies apstrī-

' det. Bet vai Grantskalna kungs nezin, kāda izšķi-
rība ir starptam rentes mājām, kuras iegūst Bolde-
rajas pagasta, un tām, kuras uz agrārās reformas li-
kuma iegūst aiz Rūjienas, Viļķenes pagastā, vai kur
citur. Viņš zin, ka ir liela izšķirība vērtības ziņā.
Neviens negrib lietu nostādīt tā, lai ilggadīgie rent-
nieki

^
paliktu bez nevienas pēdas zemes — tā nav.

Samēra tādu platību, kādu prasa tanī vietā izbūves
vajadzības, tiem piešķirs. Grantskalna kungs zin
labi no personīgiem piedzīvojumiem, ka zeme pil-
sētas tuvumā ir vērtīgāka. Viņam ir liela, prakse
tanī ziņa, jo, izvedot agrāro reformu, viņš zināja at-
dot talak no Rīgas purvus zemes fondā un paņemt
no Carnikavas muižas apstrādātu -zemi. Viņš sa-
prot, kāda vērtība zemei ir tuvāk pie Rīgas un kāda
vērtība zemei, kas ir tālāk purvos un mežos. Man
liekas, nevajadzētu tā nostādīt jautājumu, kā Grants-
kalna kungs mēģina, nostādīt, ka mēs gribot zem-
niekus apspiest. Kādas zemnieku mājas var būt
Rīgas administrativās robežās? Vai jūs gribat, lai
Maskavas priekšpilsētā, kur kāds kungs nomā 38
gadus 68 pūrvietas, lai tās viņam piešķirtu par
dzimtu, un tādā kārtā padarītu to par vairākkārtēju
miljonāru? Tur, kur ir prasība pēc sīkiem zemes
gabaliem priekš apbūves, jūs gribat nodot visu tam
kungam, lai tas būtu visas zemes virsvērtības ie-
guvējs. Jūs gribat to. Sakāt, vai tas nebūtu atse-

»
višķu cilvēku, atsevišķu personu labuma izcelšana?
Ja tādu būtu simti, tad vēl varētu saprast, bet kad to
ir tikai pāris desmitu, jūs nākat un sakāt, ka tiem
jānodod lielās vērtības. Te Grantskalna kungs mē-
tājās ar skaitļiem, ka tādu zemnieku ir 20.000; tie
esot Bolderajā, tie esot Bieriņos. Bieriņos tādu nav,
un Jūs te spēlējāties ar skaitļiem, jebtos skaitļus iz-
domājāt, lai rādītu kādu bubuli, lai tie, kas nezin,
domā, ka, varbūt, ir tik daudz ilggadīgo rentnieku,
kurus apdraudētu šī zemes apmaiņa. Bieriņos vai-
rumam sīkrentnieku zeme nav piešķirta. Neviens
nedomā, ka tiem nevar to pūrvietu, puspūrvietas
piešķirt, bet piešķirt lielās latifundijas un padarīt
vienu otru par miljonāru, es domāju, ka tas nav Sa-
eimas pienākums un man liekas, ka tad Saeima ietu
greizu ceļu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lindiņam.

R.Lindiņš (sociāldemokrāts mazinleks): Tie, kas
te aizstāv šī likumprojekta 2. lasījumu, tie patiešam
te sarunā veselu rindu lietu, kas nesaietas ar pa-
tiesību. Tā Grantskalna kungs, lai argumentētu šī
likumprojekta 2. lasījumu, nāca ar pilnīgi pasakainiem
skaitļiem, kuri pavisam, nesaietas ar patiesību; viņš
runāja te 20.000 zemnieku vārdā, pie kam, cienītie
deputātu kungi, visā Rīgā nav 20.000 mašnieku. (E.
Grantskalns no vietas: «Par 20.000 ha zemes!") Bet
jūs te runājat par 20.000 zemniekiem! Tad te iz-
nāk tā, ka mēs, sociāldemokrāti, neaizstāvam visus
tos iedzīvotājus, kuri rentē zemi, lielākus vai ma-
zākus gabalus, ka mēs uzstājamies pret visiem tiem
20.000 zemniekiem, kas ir Rīgas apkārtne, bet te
šis spārns (rāda ar roku uz labo spārnu) ir tas,
kas aizstāv. Patiesībā ir pavisam: otrādi. Tie te
no šī spārna aizstāv tikai 20 cilvēkus. Par to iet
viss strīdus. Tikai 20 cilvēki! Viņi šiem 20 cilvē-
kiem grib piešķirt Rīgas administrativās un izbūves
robežās zemes gabalus, kuri ir vērts vairākus mil-
jonus rubļu. Mēs esam spiesti uzstāties pret to,
mēs gribam tiešām, lai ari pārējie Rīgas iedzīvotāji,
tie, kuri rentē 1 vai 2 pūrvietas, 1 vai 2 hektārus,

tiktu kādreiz pie zemes, lai ari tie, ja ne par īpa-
šumu, tad vismaz dzimtsnomā varētu saņemt no
Rīgas pilsētas zemi un uzskatīt to zināmā mērāpār
savu. Ja jau atdos atsevišķām personām te Rīgā
lielus zemes gabalus, tad ir viegli saprast, ka citiem
tās zemes neiznāks. Neiznāks zemes, kur celt ģi-
menes mājiņas, Rīgas pilsētā. Neiznāks zemes ari
tiem, kuri te izbūvējuši un uzcēluši savas mājas uz
rentētas zemes. Redzat, te no šī spārna ir tāda po-
litika, ka viņi redz tikai lielos zemes turētājus Rīgā.
Ja nāk Rīgā runa par to, vai tiem, kuriem ir pie-
šķirti 50 hektāri no bijušiem muižniekiem un kuri
jauagrāk savu zemi izdevuši un kura ir apbūvēta,
ja te nāk runa par to, lai tiem, kas apbūvējuši lielo
zemes īpašnieku zemes, dotu tiesības izpirkt šīs ze-
mes no bijušiem un tagadējiem īpašniekiem, lai viņi
varētu to iegūt par īpašumu, tad par to te labais spārns
negrib ne_ dzirdēt. Tie negrib ne dzirdēt par to,
ka būtu jāierobežo tiesības tiem,, kam Rīgas pilsētā
un Rīgas pilsētas tuvākā apkārtnē ir daudz zemes.
Bet grib gan dzirdēt par to, lai viss paliktu tāpat kā
līdz šim. Par tiem 20.000 te nemaz netiek domāts.
Tie 20.000 ir tikai uz mēles, bet patiesībā par tiem
nedomā. Mēs, taču nevaram nostāties uz tāda re-
dzes stāvokļa, ka varētu teikt: jate apmēram! 20
rentnieki ilgus gadus rentējuši no Rīgas pilsētas lie-
lākus zemes gabalus, tad reiz nu viņi ir ilggadējie,
tad viņiem par brīvu jāsaņem šie zemes gabali un
jāpaliek bagātiem tāpēc vien, ka agrarlikums ārpus
Rīgas, tālu projām no pilsētas, ir piešķīris rentes
mājas viņu ilggadīgiem lietotājiem. Rentes mājas
ārpus pilsētas, tālu projām visā Latvijā, taču ne-
viena nav miljonu rubļu vērta, turpretim šeit viena
pat māja ir vērta vairākus desmitus miljonus. Tā ir
liela starpība. Visu cienību pret zemniekiem, pret
tiem, kuri apstrādā zemi. Bet, mīļie kungi, sapratī-
sim taču to, ka Rīgas pilsēta nevar atdot šo zemi par
īpašumu milzīgi lielos apmēros, tāpēc ka šī zeme va-
jadzīgaari citiem, kuri pretējā gadījumā nedabūs itin
neko. JViums vajaga daudz maz vienlīdzības. Tāpēr
mēs nevaram piekrist tam, kas pieņemts 2. lasījumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienītie depu-
tātu kungi! Es ņemu vārdu, kā te izteicās Ulpes
kungs, lai aizstāvētu sašķobītu lietu. Nerunājot
daudz par pašas lietas būtību, man jāaizrāda, ka pēc
manas pārliecības debates ieiet tādā virzienā, kas
lietu nevis apgaismo, bet vēl vairāk aptumšo. Te
runā par miljoniem un miljonāriem, par vērtību, —
tā tad ieved pavisam jaunu mērauklu, ko mūsu ag-
rārais likums līdz šim nemaz nepazīst —? runā bez
tam par daudz citām lietām, par mainīšanu u. t. t.
Es gribu uzsvērt un iziet no mūsu agrārās reformas
īstā lielā pamata, kas pieņemts ari šī likuma 2. lasī-
jumā. Runāt par ko citu, aizķert citas lietas un iz-
plūst plašumā, aizmirstot pašu galveno, man liekas,
ir nevietā. Bet kas tad ir šis pamats? JŠo pamatu
uzsver mūsu agrārā reforma attiecīgā panta d
punktā, kur runa iet par ilggadīgā nomnieka tiesī-
bām. Šinī ziņā savu noteiktu vārdu i? teikusi jau
Satversmes Sapulce. Satversmes Sapulces izdotā
likumā ir teikts: «zemes un muižas, kas pieder pil-
sētām, miestiem, apriņķiem, pagastiem un sādžām,
ar noteikumu, ka pilsētāmpiederošā, vēl nepārdotā
zemnieku zeme, cik tālu tā nav vajadzīga pašu pil-
sētu tiešām vajadzībām, gada laikā no agrārrefor-
mas likuma I. daļas spēkā nākšanas dienas tiktu no-
dota šo zemju lietotājiem uz tiem pašiem noteiku-
miem, kā tas paredzēts agrārās reformas likumā
attiecībā uz privatmuižu māju rentniekiem." Tā tad
ar šiem vārdiem nepārprotami skaidri pateikts, ka
Satversmes Sapulce, gribēdama izvest tautas šuve-
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reno gribu, piešķīrusi pilsētu zemju ilggadīgiem nom-
niekiem

^
viņu sviedriem slacīto zemi. Kungi, jūs

varat naktšeit un pievest simtiem motivus, bet jums
ir tomēr jāatzīst tas, ka jūs nepiešķīrāt nomniekam
viņa lietoto zemi, atņemot viņam piederošās tiesī-
bas. It sevišķi skaidri redzams tas pēc tam, kad to
atzinušas ari mūsu tiesu iestādes. Bet ir vēl otrs
punkts debatējamā likumā. Te nav aizstāvētas ilg-
gadīgo rentnieku intereses vien, bet ari pilsētas in-
tereses. Likums nosaka, ka var atņemt tikai tās ze-
mes, kas ir zemnieku zeme. Vai tad pilsēta pretendē
uz zemnieku zemi? Man liekas, ka taisnīgāki būtu,
ja_ bagāta pilsēta nepretendētu uz zemnieku zemi.
Kapec tad pilsēta, ja tā grib dabūt zemi centrā, to at-
pērk, bet zemniekiem viņa grib zemi atņemt par brī-
vu. Vel talak, Satversmes Sapulce ir ļoti noteikti
pateikusi, ka tikai tik tālu, cik tālu tā zeme nav va-
jadzīga pilsētai, viņu var atsavināt. Bet jūs gribat
ko jaunu izgudrot. Jums nepietiek ar zemnieku zemi
vien, bet jūs gribat kādu fondu radīt, kurā varētu
tas zemes uzkrāt. Iesim vēl tālāk, kungi. Šis li-
kums, ko tagad apspriežam un kuru Saeima 2. lasī-
jumāpieņēmusi, paredz lielāku atlīdzību nekā to Sa-
tversmes Sapulce agrārās reformas likumā noteikusi.
Ar to pilsētu nomnieku stāvoklis tiek pataisīts grū-
tāks nekā pārējo nomnieku stāvoklis. Agrārā liku-
ma morālisko autoritāti mēs nedrīkstam satricināt,
jo nedrīkstam satricināt mūsu agrārreformu kā vie-
nu no lielākiem Satversmes, Sapulces darbiem. Man
šķiet, ka pie šī jautājuma tā nevar pieiet klāt, kā te
ieminējās, un sacīt, ka tik un tik daudz zemes ir un
tik un tik daudz nākas. Te izrunājās par to, ka uz
20.000 ha vajagot būt 20.000 nomniekiem, no otras
puses, no jūsu pašu frakcijas aprindām konstatē at-
kal, ka esot 30.000 ha un tanī pat laikā nāk Bungša
kungs, — kas ļoti labi pārzin to lietu, jo viņš strādā
pie zemes reformas izvešanas, un saka, ka lieta gro-
zās ap kādiem 20 nomniekiem. Vai tas ir iedomā-
jams, ka šie 30.000 ha attiecas uz 20 nomniekiem pil-
sētās? Acīm redzams, ka tas tā nav. Tāpēc ne-
var ar tādiem norādījumiem aptumšot lielo morā-
lisko pamatu visai mūsu agrārai reformai, kuru
mums Satversmes Sapulce devusi. Daļa no Saei-
mas ari patiešām grib zemniekiem ko dot, grib, lai
ari Saeima paturētu to neapstrīdamo pamatu, ko ie-
likusi agrārā reformā Satversmes Sapulce, kura taču
bija pilntiesīga suverena iestāde. Mēs redzam, ka
pie 2. lasījuma patiešām bija radies vairākums un
pārlabojumi, kas attiecas uz Satversmes Sapulces
izteikto domu spēkā paturēšanu, tika pieņemti. Es
ceru, ka šis pats vairākums paliks reāls ari pie 3.
lasījuma un ka neradīsies vairākums, kas izies uz
Satversmes Sapulces labās domas sakropļošanu un
nievā likšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bungšam.

K. Bungšs (sociāldemokrāts): Saeimā ir pa-
rasts Klīves kungu uzklausīt kā lielu patiesību pau-
dēju. Šoreiz būs jāatzīmē, ka Klīves kungs to neda-
rīja un ka viņš nerunāja par to, kas pieņemts agrārā
likumā Satversmes Sapulces laikā. Mums priekšā
ir 2. lasījums no šī likuma. Klīves kungs lasīja paš-
reiz d punktu un sacīja, ka pilsētām ir Jānodod zem-
nieku zemes uz agrārreformas noteikumiem. Bet
ko nozīmē zemnieku zemes? Par zemnieku zemēm
juridiski nesaprot kvotu zemes un rentes mājas uz
muižas zemi. Tā lietas ir izlēmušas mūsu tiesu ie-
stādes. (Starpsauciens.) Atvainojat, saucat par
punktiniekiem tādā gadījumā mūsu tiesu iestādes un
neattiecināt to uz mani, tāpēc ka tiesu iestādēs tādā
nozīmē lietas izlēmušas. Tā tad kvotu zemes un
muižu zeme nav jānodod ilggadīgiem lietotājiem.
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Bet te jūsu frakcijas biedrs, Alberinga kungs, jau
gribējis agrāro reformu tādā veidā padziļināt, nevis
lietderīgi, bet padziļināt atsevišķu cilvēku interesēs,
jo te neiet runa tikai par zemnieku zemi, bet ari par
kvotu zemi un par rentes mājām uz muižu zemes.
Es atkārtoju, Klīves kungs, es negribu, ka attiecina
uz mani, ka esmu punktinieks, jo tiesu iestādes tā ir
lietas izlēmušas. Adresējat to izteicienu uz tiesu
iestādēm, bet ne uz mani. Klīves kungs saka, ka esot
runāts tikai par 20 zemnieku saimniecībām. Admi-
nistratīvās robežās tādu saimniecību vairāk nav.
Kas attiecas uz muižu zemēm, uz kvotu zemēm, par
to agrārā likumā neiet runa. Agrārais likums tos
izslēdz un tas nav jānodod ilggadīgiem lietotājiem.
Un man šķiet, ka agrāro reformu pieņemot, tas ir
labi pārdomāts, tādēļ ka nav centušies atsevišķus
cilvēkus, kas ir Rīgas tuvumā, padarīt par vairāk-
kārtīgiem miljonāriem. Šis likumprojekts ir zināmā
mērā kompromiss, kurš pieņemts tādā veidā, ka ār-
pus Rīgas pilsētas administratīvām un izbūves ro-
bežām tās zemes, neskatoties uz to, vai tās būtu
kvotu vai vāku zemes, būtu nododamas bez strī-
diem apmaiņas ceļā tiem zemniekiem, kas viņas lie-
to. Un šo zemnieku nav tikai daži desmiti, bet ir
jau daži simti. Tā tad, ja jūs tiešām domājat, ka
zemnieku intereses ir jāaizstāv, tad, lūdzu, te ir
jums vieta to darīt. Piekrītat Ulpes pārlabojumiem,
tad bez strīdiem, bez tiesāšanās visas kvotu mājas
pāries to ilggadīgo rentnieku rokās, kuri ir ārpus Rī-
gas pilsētas administratīvām' un izbūves robežām.
Bet Jūs šo zemnieku intereses negribat ievērot.
Jums stāv tuvāk to pāris desmit rentnieku intere-
ses, kas ir Rīgas pilsētas administrativās robežās,
nekā to vairāk simtu īsto zemnieku intereses, kas
velk grūto zemnieku jūgu. Tāpēc no zemniecības
viedokļa, mūsu priekšlikums ir izdevīgāks un pieņe-
mamāks. Man vēl pāris vārdu jāsaka par ēkām, par
kurām Alberinga kungs teica, ka jāplēšot nost. Tādu
briesmīgu noteikumu Rīgas pilsēta uzliekot, ka jāplē-
šot ēkas nost. Ir kontraktā stingri noteikumi, bet
es gribu jautāt, vai jūs esat tādu gadījumu piedzī-
vojuši, ka Latvijas pastāvēšanas laikā Rīgas pilsētas
nomnieks būtu nodzīts no zemes. Nav tādu gadī-
jumu. Ari rentes nav tik lielas. Ja, atstājot rentes
vietu, saņem vairākus simts tūkstošus atkāpšanās
naudas, tas nozīmē, ka rente nemaz tik briesmīga
nav, ja var maksāt tik lielu atkāpšanās naudu. Kon-
trakta noteikumi izliekas bargi, bet patiesībā tādi tie
nav. Es zinu tikai divus gadījumus, Katlakalnā un
Stopiņos, kur nolikti no rentes zemes divi krimināl-
noziedznieki. Vairāk neviena tāda gadījuma nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Runa ir
par agrārās reformas likuma 1. daļas 3. panta d
punktu. Butu interesanti to punktu nolasīt, lai zinā-
tu, kas tajā ir iekšā. Tur ir teikts, ka neatsavina
zemes un muižas, kuras pieder pilsētām, miestiem,
apriņķiem, pagastiem un_ sādžām, ar noteikumu, ka
pilsētām piederošā, nepārdotā zemnieku zeme, cik
tālu tā nav vajadzīga pilsētu tiešām vajadzībām, ga-
da laikā no agrārās reformas 1. daļas spēkā nākša-
nas dienas, tiktu nodotas šo zemju lietotājiem uz tiem
pašiem noteikumiem, kā tas paredzēts agrārās refor-
mas likumā attiecībā uz privatmuižu māju lietotā-
jiem. Tā tad gada laikā no likuma spēkā nākšanas
jātdod zemniekiem mājas, kuras nav pilsētai pašai
savam tiešam vajadzībām nepieciešamas, uz tiem
pašiem nosacījumiem, kā fonda zemes ilggadīgiem
nomniekiem par dzimtu. Te pieķeras kreisā puse
pie tulkojuma, kas ir zemnieku zeme. Vidzemē bij
trejādas zemnieku zemes, zemes, kuras nesa visus
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nodokļus un klaušas — tā sauktās vāku zemes, tad
kvotu zeme, kura nes nodokļus, bet skaitās kā muižu
zeme un vēl muižu zeme, kura nenes nodokļus. Ja
saka, zemnieku zeme, tad pēc Vidzemes zemnieku
likumiem iznāk, ka runa iet tikai par vāku zemi,
par vienu zemes kategoriju, un ka te neietilpst kvotu
un muižu zemes. Ja šo likumu attiecinātu kaut ti-

.kai uz zemnieku mājām, tad iznāktu, ka .šīs zem-
nieku, tā sauktās, vāku mājas Rīgas pilsētai jau sen
vajadzēja atdot zemniekiem, kā valsts nodod ilgadī-
giem rentniekiem viņu mājas un nekas nav jāmaina,
bet ir tikai jāizpilda šis likums. Bet ja Rīgas pilsētai
nāk pretim ar to, ka šīs zemnieku (vāku) zemes
maina ar zemnieku zemi Rīgas tuvumā, tad tā ir lie-
la pretimnākšana un te tiek darīts izņēmums priekš
Rīgas pilsētas; Rīgas pilsētai tiek daudz kas uzdāvi-
nāts pretēji tam likumam, kuru izdeva Satversmes
Sapulce, un kurš nemaz to neprasa. Bungša kungs
prasīja, kur ir tās zemnieku mājas. "Viņu neesot.
Tāpat piesējās, it kā es ātrā runā minējis 20.000
saimniecības. Ne 20.000 saimniecības es minēju, bet
20.000 ha iztaisa šī platība. Vispār zemnieku māju
būs stipri daudz, jo mēs nerunājam tikai par admini-
stratīvām robežām vien, kur ari jau ietilpst veseli
pagasti. Šis likums ķer taču ari izbūves robežās
esošās zemes, ^ur tad atrodas šīs izbūves robežas?
Viņas atrodas vēl aiz administratīvām robežām un
viņas iet stipri tālu. Pēc tā projekta, kas ir pilsētas
valdē izstrādāts, viņas sākas no bijušās Mangaļu
mācītāju muižas, stipri tālu uz Mangaļu un Ādažu
pagastu robežas, tad iet līdz Ādažu pagasta Vadšu
mājai, tad pa Baltezera krastu, ietilpinot abus, šos
ezerus pilsētas robežās iet augšā līdz Gaujai un pa
Gauju līdz Vangažiem, tad tālāk cauri līdz pat Ul-
broku-Stopiņiem un Piņķu pagastam otrā pusē. Tā
tad ja mēs ņemam izbūves robežas, tad jūs, kungi,
redzat par kādām kolosālām platībām- te iet runa.
Apgalvot, ka šinīs izbūves robežās nav zemnieku
māju, nevar tas, kas lietu pārzin. Tur ir māja pie
mājas. Protams, Lindiņa kungs, tur ir viena daļa
pārdotu māju, bet tur ir ari nepārdotas rentnieku
mājas (R- Lindiņš no vietas: «Cik tad tur viņu pa-
visam ir? Saucat to skaitli!") Cīpars man nav pie
rokas, cik tur viņu ir skaitā, simts, divi simti vai trīs
simti. Bet ari ar to skaitli Jūs nekā neapgāzāt. Kas
zin tos attālumus, kur pilsētas platība iet pa 10 un
30 verstēm tālu no centra, tas sapratīs un ari ka-
tram ir saprotams tik daudz, ka tur taču tuksneša
nav. Tur atrodas zemnieku mājas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godājamie deputātu kungi! Še galvenā
kārtā lieta grozījās ap skaitu. No kreisās puses vai-
cāja, cik tad īsti esot tādu māju un visiem līdzekļiem
centās šo skaitli pataisīt ļoti niecīgu — tik niecīgu
ka viņam nevajadzētu piegriezt nemaz vērības,
īstenībā jautājums ir daudz nopietnāks. Rīgas pil-
sēta līdz šim tiešām nodarījusi daudz pārestības sa-
viem nomniekiem. Nerunājot par Rīgas tuvāko ap-
kārtni, ja kādam no jums gadījies braukt Limbažu
virzienā, t. i. no Rīgas uz ziemeļiem, tiem būs uzkri-
tusi tā interesantā parādība, ka dažos pagastos re-
dzamas skaistas ēkas, skaisti augļu dārzi, turpretim
dažos pagastos līdzās ir pussagruvušās būdas, kur
cilvēki dzīvokā nabagi. Lūk, te ir tā starpība. Rī-
gas pilsētai piederošās zemēs, piemērām, Lādes
pagastā »r tikai pussagruvušās ēkas. Tas ari ir Rī-
gas nopelns. Kas attiecas uz šiem tuvākiem paga-
stiem, man ātrumā nebij iespējams vairāk datus sa-
vākt. Bet es jumspateikšu vismaz tos, kas man šeit
ir. Nevaram runāt_ tikai par 20 saimniecībām, uz
kurām būtu attiecināms šis likums, bet gan par ne-

samērojami lielāku skaitu. Ņemsim, piemēram, Kat-
lakalnu. Vienā pašā Katlakalna pagastā ir 24 vāku
mājas. Bez tam tur ir vēl 30 kvotu mājas un 26
rentes mājas. Tā tad Katlakalna pagastā vien skait-
lis daudzkārt pārsniedz to, ko še no vietas sauca
Lindiņa kungs, jautādams, cik tad īsti tādu māju
esot. Piņķos to ir vēl vairāk. Tur ir pāri par 50
vāku mājas un 60 kvotu mājas. Olaines rajonā ir
apmēram 10 vāku mājas, vairākas kvotu mājas un
35 rentes mājas. Salaspilī ir 12 vāku mājas, 14 kvo-
tu mājas un bez tam vēl ap 150 rentes mājas. Tā-
pat Stopiņu pagastā ir ap 50 vāku mājas. Salas pa-
gastā, jūrmalā, ari ir ap 40 vāku mājas. Šie skaitļi
ir nepilnīgi. Te nemaz vēl nav minētas visas vietas,
visi pagasti, par kuriem mēs še varētu runāt. Tā-
pēc nevar mākslīgāceļā pateikt, ka tā lieta būtu tik
vienkārša. Paraugāties uz tiem cilvēkiem, kas sēž
publikas solos. Tā ir, varbūt, viena desmitā vai
viena divdesmitā daļa no pilsētas nomniekiem, kas
atnākusi painteresēties par savu likteni. Tāpēc pie-
vedu šos skaitļus, lai jūs saprastu, ka pie šī jautā-
juma jāpieiet nopietnāk. Es vēlreiz nestrīpoju sava
frakcijas biedra Lauvas paziņojumu, ka mūsu frak-
cija katrā ziņā balsos par 2. lasījumā pieņemto pro-
jektu bez pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam Alberingam.

Referents A. Alberings: Godājamie deputātu
kungi! Kā jau parasti, tika izteiktas domas kā no
vienas, tā no otras puses. Vieni aizstāvēja to tek-
stu, kāds tika pieņemts 2. lasījumā un otri aizstāvēja
to pārlabojumu,kuru ienesa Ulpes kungs un kurš at-
jauno to tekstu, kurš bija agrākā projektā, kas tika
iesniegts Saeimā. Man jāpaskaidro pāris vārdos da-
žas liecas un jautājumi, par kuriem šeitnetika aizrā-
dīts. Vispirms man te jāaizrāda, ka tas ir pareizi,
ka Rīgas administrativās robežās šo māju nav visai
daudz. Tāpat jāaizrāda, ka pareizi ir un ari agrar-
politikas komisijā daudz par to tika runāts, ka ad-
ministratiyās robežās atrodošos māju zemes platību
varētu ierobežot ar zināmu noteiktu hektāru skaitu,
vai nu būtu 5 ha, 6 ha vai 7 ha. Protams, tas ra-
dītu zināmas neērtības, jo administrativās robežās
viena māja atrodas tālāk no centra, otra tuvāki un
līdz ar to izdevīgākos apstākļos un tāpēc labāk bija
pieņemt un pateikt, ka piešķirama nevis tā platība,
kāda ir, bet gan tik, cik nosaka centrālā zemes ierī-
cības komiteja. Ja piešķiršana notiktu uz d punkta
pamata, tad būtu jādod hektāru caurmērā par 10
latiem. Tālāk man, kā agrarpolitikas komisijas re-
ferentam, jāsaka, ka zemes platība nav tik maza,
kuru Rīgas pilsēta saņem pret atsavināto zemi, bet
tuvojas tam cīparam, ko Liventāla kungs ir uzdevis
laikrakstā. Noteiktu cīparu es šeit nevaru pievest,
jo Rīgas pilsēta vienreiz nāk ar vieniem cipariem,
otrreiz ar otriem, kā tas viņai katru reizi ir izdevī-
gāki. Agrarpolitikas komisijas vārdā man jāpaziņo,
ka komisijā, apspriežot Ulpes kunga pārlabojumu,
nebija klāt visi deputāti un Ulpes kunga pārlabojums
tika pieņemts ar balsu vairākumu. Bet man jāaiz-
rāda, ka ja mēs tagad pieņemtu Ulpes priekšlikumu,
tad tādā gadījumā atkristu Firksa iesniegtie priekš-
likumi un tie nevarētu nākt vairs uz balsošanu. Ja,
turpretim, Ulpes priekšlikumu noraida, tad nobalso-
šanā var nākt Firksa priekšlikums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība
būs sekoša. Vispirms nāks balsošanā deputāta Ul-
pes jaunais teksts pirmām nodalījumam. Ja to pie-
ņems, atkritīs abi Firksa pārlabojumi. Ja Ulpes jau-
no tekstu pirmai daļai noraidītu, nāks uz balsošanu
Firksa pārlabojumi pļe 2. lasījumā pieņemtā teksta.
Ja šie pārlabojumi būs pieņemti vai noraidīti, nāks
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nobalsošanā 2. lasījumā pieņemtais pirmā nodalījuma
teksts pārlabotā veidā vai agrākā veida. Lieku uz
balsošanu Ulpes iesniegto pārlabojumu. Referents
izsacījās, ka komisijā tas atradis balsu vairākumu.
Lūdzu pacelties tos, kas butu par pārlabojumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas butu pret Ulpes pārla-
bojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par Ulpes pārlabojumu nodotas 44 balsis, pret —
43, atturējies viens. Notiks pārbalsošana. Es lūdzu
pacelties vēlreiz tos, kas būtu par Ulpes pārlabo-
jumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas butu pret Ul-
pes pārlabojumu. Beidzot Jūdzu pacelties^ tos, kas
atturas. Otreizējā balsošanā par Ulpes jauno tekstu
pirmām nodalījumam nodotas 44 balsis, pret — 44,
atturējušies 2. Ulpes pārlabojums noraidīts. (Ap-
lausi.) Tagad nāk balsošanā pirmais Firksa pārla-
bojums pie 2. lasījumā pieņemtā teksta. Komisija
izsacījusēs par šo pārlabojumu. Kas butu pret pir-
mo pārlabojumu? Tagad es lūdzu pacelties tos, kas
ir par. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
Firksa pirmo pārlabojumu nodota 51 balss, pret —
18, atturas — 3. Pārlabojums pieņemts. Nobalso-
šanā nāk otrais Firksa pārlabojums, kas ari komisija
atradis vairākumu. Lūdzu pacelties tos, kas butu
pret šo pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šo pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par Firksa otra pārlabojuma otru
daļu nodotas 49 balsis, pret — 24, atturējušos nav.
Firksa otrs pārlabojums pieņemts. _ Lieku uz balso-
šanu 1. nodalījumu pārlabotā veida un lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 1. nodalījuma pieņemšanu
pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.
nodalījums pārlabotā veidā pieņemts. Ludzu nolasīt
pārlabojumus pie 5. nodalījuma piezīmes.

Sekretārs P. Juraševskis:
„5) nodalījuma piezīme:

strīpot otrā rindiņā no augšas sekošus vārdus:
„kā ari rentes mājas uz muižu zemes"

P. Ulpe.
5) nodalījuma piezīmē strīpot otrā rindiņā vārdus:

„rentes mājas uz muižu zemes" un tanī vieta likt
vārdus: „muižu mājas" V. Firkss.

5) nodalījuma piezīmes beigās strīpot sekošu:
„vai kura atrodas ilggadīgo nomnieku lietošana, _ka
ari zemes, kuras nepieciešamas valsts_ vajadzībām"
un strīpotā teksta vietā likt sekošu: „tapat ari zemi,
kura pēc agrārreformas noteikumiem piešķirama
valdības iestādēm: uz pēdējo līdz šī likuma speķa
stāšanās dienai iesniegto pieprasījumu pamata;"

P. Ulpe.
5) nodalījumā piezīmi papildināt ar sekošu beigu teikumu:

„Minēto Rīgas pilsētai piederošo apmaiņai padoto
zemju un māju atsevišķo vienību platību pilsētu
administratīvās un izbuves _ robežas, katra atsevišķa
gadījumā, nosaka Centrāla zemes ierīcības _ komi-
teja, kura šo jautājumu izšķiršana] papildināma ar
trim no Rīgas pilsētas domes ievēlētiem locekļiem
ar balsstiesībām:." V. Firkss."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija runā vāciski) *):
Deputātu kungi! Pārlabojumi, kurus vācu frakcija
ienesusi pie 5. punkta piezīmes, īstenība ņemot, ir
redakcionālas dabas, jo viņi loģiski iztek no pirmā
punkta, kāds viņš pieņemts tagad zemnieku savie-
nības redakcijā ar vācu frakcijas korektūru.

Kas attiecas uz Ulpes kunga pārlabojumiem, tad
man ir jāizsakās pret pirmo, jo ja to pieņemta, mes
radītu starpību starp Rīgu un pārejam pilsētām.
Otrais pārlabojums sastāv no 2 daļām; vācu frak-
cija balsos pret pirmo daļu, jo ar to Ulpes kungs
grib apgriezt veco nomnieku tiesībās uz fonda zemi.
Turpretim vācu frakcija var piekrist Šī pārlabojuma
otrai daļai, jo ja neierobežo prasību termiņu pilsētai,

*) Runātāja atreferējums.

I
K rājurnā Saeimas Stenografiskā , '
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

tad var notikt, ka fonda zemi, t._i. apmaiņas objektu
var tā samazināt, ka Rīgas pilsētai pie en bloc ap-
maiņas zemes nepietiek.

Tāpat uz vācu frakcijas iniciatīvi ir radīta šinī
likumā piezīme pie 5. punkta. Vācu frakcija domāja
novērst ar en bloc apmaiņas formulu garlaicīgo tak-
sāciju pie objekta apmaiņas pret objektu, lai at-
vieglotu darbu pilsētai un saīsinātu bīstamo pārejas
laiku. Tagad mēs dzirdam, ka pilsētas muižu pār-
valde sacēlusi lielu troksni, jo pilsētas valde doma
ka en bloc apmaiņa viņai nāks par sliktu. Līventala
kunga beidzamā minūtē sniegtajos datos nav vairs
iespējams labi orientēties, jo viņi ļoti maz saskan ar
tiem skaitļiem, kādus mums agrāk sniedza un ar ku-
riem mēs rēķinājāmies, tā kā līdzšinēja skaidra aina
ir pilnīgi sagrozīta. Es jums jau tikko minēju vienu
piemēru par pilsētas biroja skaitļu dažādībām.

Ja šodien Rīgas pilsētas valde atrod, ka_ objek-
ta apmaiņa pret objektu, ka tas pirmapunkta pare-
dzēts visām pilsētām, ir Rīgai izdevīgāka, tad vācu
frakcija neturēsies vienīgi aiz nepareizi saprasta
autora lepnuma pie savas piezīmes, bet ir gatava vi-

. ņu strīpot. Viņai tomēr ir jāpastrīpo, ka obļekta ap-
maiņa pret objektu speciāli Rīgai sagadās lielas
grūtības un, varbūt, prasīs ļoti ilgu laiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts
Grantskalns. Vārds deputātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība) : Es gri-
bētu te pāris vārdus teikt pie Ulpes kunga iesnieg-
tiem pārlabojumiem. Ulpes_ kungs licis priekša,
pirmkārt, piezīmē strīpot_ «ka ari rentes mājas uz
muižu zemes", un otrs pārlabojums ir strīpot vār-
dus «vai kura atrodas ilggadīgo nomnieku lietošana
u. t. t." Atšifrējot šīs frāzes ir jāsaka tik daudz, ka
šai piezīmei, par kuru iet runa, irdziļš saturs un ta
nozīmē tik daudz, ka tiek apmainītas Rīgas pilsētas
izbūves un administratīvas robežas ietilpstošas fon-
da zemes pret tām zemēm, kuras atrodas tālu no
pilsētas, izņemot ilggadīgas rentes mājas uz muižu
zemes un otrs, vai kuras atrodas ilggadīgo nomnie-
ku lietošanā. Tā tad tās mājas, kuras atrodas pilsē-
tas izbūves un administratīvas robežas un atrodas
ilggadīgo nomnieku lietošanā, tās nav uzskatamas ka
maiņas objekts. Tā tad ar to būtu glābts to nomnieku
stāvoklis, kuri atrodas pilsētas tuvumā. Ja pieņemtu
Ulpes kunga pārlabojumu, tad saprotams, ari ilg-
gadīgo nomnieku zeme tiek apmainīta resp. atdota
pilsētai un pilsēta kā īpašnieks varētu brīvi ar to rī-
koties un nomnieki, kā s_avas ausis neredzējuši, šo
zemi kā īpašumu neredzēs. Ja turpretim pieņemtu
pirmo Ulpes kunga pārlabojumu un strīpotu «ka ari
rentes mājas uz muižas zemes", tad tur tālas no pil-
sētas mājas, kuras atrodas uz muižas zemes un ku-
ras nav nedz vāku, nedz kvotu mājas, netiktu ap-
mainītas un šo māju rentnieki tās no zemes fonda
nevarētu dabūt piešķirtas. Kaut kādā Lādes vai
Salaspils pagastā muižas mājas, kuras nebija maiņa
iegājušas, netiktu piešķirtas. Saprotams, ka šos pār-
labojumus tādā veidā, kuri iziet pret zemnieku kopto
un celto māju nodošanu tiem dzimtsīpašuma, kā pil-
sētas iekšienē, t'ā ari ārienē, par tādiem_ pārlaboju-
miem mēs balsot nevaram, jo tie galu gala šo likumu
sagrauj.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Vārds referentam Alberingam'.

Referents A. Alberings: Godātie deputātu kungi!
Kas attiecas uz pārlabojumu, kurš iesniegts no Ul-
pes kunga, «ka ari rentes mājas uz muižu zemes" to
strīpot, agrarpolitikas komisija izsacījās par to. Kas
attiecas uz Firksa pārlabojumu, par to agrarpoliti-
kas komisija nav spriedusi, kaut gan tas saskan ar to
tekstu,.kas pieņemts jaupirmā nodalījumā. Kas at-
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tiecas uz 2. pārlabojumu, kuru iesniedzis Ulpe, tad jā-
saka, ka agrarpolitikas komisija izsakās par šo pār-
labojumu. Pie tam agrarkomisijā ir taisījusi lēmu-
mu, ka šo Ulpes pārlabojumu liek priekšā balsot da-
līta veida, pirmkārt, «vai kura atrodas ilggadīgo
nomnieku lietošanā", un, otrkārt, otru pārlabojuma
daļu, kas_ attiecas uz beidzamo Firksa pārlabojumu,
tad šis pārlabojums komisijā pieņemts vienbalsīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība
bus sekoša. Pie 5. nodalījuma ir iesniegti 4 pārlabo-
jumi, no kuriem 2, pirmais Ulpes un Firksa pārlabo-
jumi attiecas uz 5. nodalījuma piezīmes 1. daļu un
otrie 2 pārlabojumi attiecas uz piezīmes beigām.
Balsošanā nāks vispirms Ulpes pirmais pārlabo-
jums. Ja to pieņems, atkritīs Firksa pārlabojums.
Ja Ulpes pārlabojumu atraidīs, nāks balsošanā pir-
mais Firksa pārlabojums, kas attiecas uz 5. nodalī-
juma 1. daļu. Pēc tam nāks nobalsošanā, saskaņā
ar agrarpolitikas komisijas iesniegto priekšlikumu

balsot par Ulpes pārlabojumu dalīti,
nāks vispirms nobalsošanā Ulpes pārlabojuma 1.
daļa

strīpot piezīmes beigās „vai kura atrodas ilggadīgo nom-
nieku lietošana" —

un pēc tam otra daļa. Pēc Ulpes otrā pārlaboju-
ma balsošanā nāks Firksa otrs pārlabojums, kuri
viens,otru neizslēdz. Pēc tam nāks nobalsošanā piezī-
me pārlabotā veidā un pants ar pārlabotu piezīmi, ja
tāda tiks pieņemta. Balsošanānāk Ulpes pirmais pār-
labojums. Komisija izsacījusēs par šo pārlabojumu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārlaboju-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par Ulpes 1. pārlabojumu nodotas 42 balsis,
pret 42, atturējušos nav. Vienlīdzīgs balsu skaits.
Notiks pārbalsošana. Lieku otrreiz uz balsošanu
Ulpes pirmo pārlabojumu pie 5. nodalījuma piezīmes
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo pārlabo-
jumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par Ulpes pārlabojumu nodota 41 balss,
pret — 47, atturējušos nav. Ulpes pirmais pārlabo-
jums noraidīts. Nobalsošanā nāk Firksa pirmais
pārlabojums. Komisijā tas nav apspriests. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par Firksa pirmo pārlaboju-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Firksa
pārlabojumu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par Firksa pirmo pārlabojumu no-
dotas 46 balsis, pret neviena, atturas 36. Firksa
pirmais pārlabojums pieņemts. Tagad nāk nobalso-
šanā Ulpes otrā pārlabojuma pirmā daļa:..Nodalījuma piezīmes beigās strīpot sekošu: „vai kura
atrodas ilggadīgo nomnieku lietošanā."

Komisija izsacījās par visu Ulpes pārlabojumu.
Lieku uz balsošanu Ulpes pārlabojuma nupat nola-
sīto daļu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par Ulpes 2. pārlabojuma
pirmo daļu nodota 41 balss, pret —- 45. Strīpošana
noraidīta. Tagad nāk nobalsošanā tālākais teksts:

„kā ari zemes, kuras nepieciešamas valsts vajadzībām"
strīpot un tā vietā likt: „tāpat ari zemi, kura pēc agrārrefor-
mas noteikumiem piešķirama valdības iestādēm uz pēdējo līdz
šā likuma spēkā stāšanās dienai iesniegto pieprasījumu pa-
mata."

Lieku to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šopriekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par Ulpes pārlabojuma otro daļu nodotas 44 balsis,
pret — 39, atturējies nav neviens. Pārlabojums pie-
ņemts. Tagad nāk nobalsošanā Firksa otrais pār-

labojums, par kuru izsacījusēs agrarpolitikas komi-
sija. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Firksa pār-
labojumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pārla-
bojums vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalso-
šanā piezīme pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret piezīmes pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par piezīmes pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par pie-
zīmes pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 28 bal-
sis, pret tās pieņemšanu nodotas 43 balsis, atturējies
nav neviens. Piezīme pārlabotā veidā noraidīta.
Tagad nāk nobalsošanā pants 2. lasījumā pieņemtā
veidā bez piezīmes. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
butu pret panta pieņemšanu bez piezīmes. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Pants vienbalsīgi pie-
ņemts 2. lasījumā pieņemtā redakcijā, bez piezīmes.
Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 10. nodalījuma.

Sekretārs P. Juraševskis:
„10) nodalījumā strīpot beidzamo teikumu ..samaksātais

tiesas nodoklis atmaksājams atpakaļ" un punktu iepriekš tā,
liekot strīpota teksta vietā sekošu: „un atzīstot tiesas un lie-
tas vešanas izdevumus no partiem par savstarpēji dzēstiem."

P. Ulpe."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Vārdu vēlas deputāts Grantskalns. Vārds
deputātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šinī pē-
dējā pārlabojumā, ko liek priekšā Ulpes kungs, iet
runa par tiesas izdevumu segšanu. Proti, Ulpes
kungs liek priekšā tiesas izdevumus uzskatīt no par-
tiem par savstarpēji dzēstiem, kamēr 2. lasījumā pie-
ņemts, ka samaksātais tiesas nodoklis atmaksājams
atpakaļ. Ja nu pēc tam, kad caur pilsētas vainu nav
pildīta agrārās reformas likuma I. daļa un caur to
cēlušies tiesu izdevumi pilsētas nomniekiem, mek-
lējot savas tiesības, tad, protama lieta, šos tiesas
izdevumus, kas.viņiem cēlušies ne caur pašu vainu,
bet caur pretējās puses vainu, kura nepilda likumu,
viņiem nākas saņemt atpakaļ pēc tam, kad augstais
nams ir izteicis par šo lietu savu spriedumu. Es
ceru, ka šinī beidzamā pārlabojumā augstais nams
savus uzskatus vedīs konsekventi līdz galam un
nomniekiem nepelnītā kārtā uzliktos tiesas izdevu-
mus atlīdzinās. Ja tas notiks, tad mēs ar gandarī-
jumu varēsim teikt, ka zemnieku taisnība šinī augstā
namā ir atradusi vajadzīgo un pelnīto gandarījumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam Alberingam.

Referents A. Alberings: Es izsakos par.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents izsakās

par šo pārlabojumu. Nobalsošanā nāks Ulpes pārla-
bojums pie 10. nodalījuma, par kuru referents izsa-
kās piekrītoši. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par pārlabojumu nodota 41 balss,
pret to — 42 balsis, atturējies nav neviens. Pārla-
bojums noraidīts. Redakcijas komisijas ziņojums un
nobalsošana par likumu visā visumā būs nākošā
sēdē.

Prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz pusstun-
du, lai varētu noturēt frakciju biroja sēdi. Iebildumu
nav? Pārtraukums uz pusstundu. Lūdzu frakciju
biroja locekļus sapulcēties uz frakciju biroja sēdi.

(Pārtraukums no pīkst. 7.30 līdz 8.10 vakarā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-
pinājās.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— likumu par sociālo apgādību. Refe-

ii- ' - '?'- ?:



533 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 14. sēde 1926. gada 14. maija. 534

renti — Briedis un Qībietis. Vārds referentam '
Briedim.

Referents A. Briedis: Augstais nams! Trūcīgu
un darba nespējīgu pilsoņu apgādāšana Latvijā ir
sen pazīstama. Jau agrāk Krievijas laikos mums pa-
stāvēja likums, kurā paredzēta trūcīgu un darba ne-
spējīgu pilsoņu apgādāšana. Bet ari mūsu tautas
parašās tas bija ieviesies. Latviešu tautai ir bijusi
goda lieta apgādāt tos, kuri ir darba nespējīgi un
trūcīgi. Savai valstij nodibinoties šinī lietā neva-
rējām izdarīt nekā jauna, nācās turpināt to darbu,
kāds bija strādāts agrāk, bet atkrītot dažiem agrā-
kiem noteikumiem, kas regulēja pilsoņu tiesības un
pienākumus, izrādījās, ka vecā kārtība novecojusēs
un prasīja jaunas noteiktības šinī darbības nozarē,
Agrāk, kad katrs bija pierakstīts pie savas piederī-
bas vietas, viņš bija jāapgādā tanī vietā, kur tas pie-
rakstīts, bet ar pierakstīšanas atkrišanu radās stā-
voklis, ka valsts pilsoņi brīvi atstāj savas dzīves
vietas un gadījumā, ja nākas kādu apgādāt, tad ne-
zināja, kam tā apgādāšana piekrīt un daudz reiz nā-
cās sniegt palīdzību tanī vietā, kur darba nespējī-
gais nejauši atradās. Tad nu apgādājamie daudz
reiz sāka atrasties tur, kur apgādība bija labāki no-
stādīta, kur bija labākas patversmes, kur labvēlīgāki
skatījās uz apgādājamiem. Tur pieplūda lielāks ap-
gādājamo skaits. Tāpēc iznāca grūti tos uzturēt un
sevišķi pilsētas sāka žēloties, ka tanīs ieplūst daudz
apgādājamo. Ar to radās vajadzība šo lietu nokār-
tot likuma ceļā, lai nebūtu tāda patvaļīga apgādāja-
mo staigāšana, bet lai būtu zināma noteiktība. Jau
Satversmes Sapulces laikā pacēlās jautājums par
sociālās apgādības likuma izdošanu. Tika daži darbi
šinī lietā pastrādāti sociālās likumdošanas komisijā,
bet līdz galam tas netika novests, kamēr beigu bei-
gās tika izdots pirmās Saeimas laikā no valdības li-
kumprojekts, kurš tika apspriests jaupirmā Saeimā,
bet nevarēja vairs nonākt plenārsēdē. Un tikai ta-
gad II. Saeimas pirmā gada darbībai beidzoties, ir
iespējams šo likumu celt augstam namam priekšā.
Bet kā es jau sacīju, nokārtot sociālās apgādības lie-
tu bij tik vajadzīgs, ka nevarēja valdība sagaidīt līdz
likuma izdošanai par sociālo apgādību, bet jau 1923.
gada 23. augustā 81. panta kārtībā tika izdoti no-
teikumi pār piederības vietu, kuros ir paredzēts, ka
vajaga nodzīvot vienu gadu uz vietas, lai būtu tie-
sība tur saņemt ari sociālo apgādību. Te iziet no tā
viedokļa,kas jauir uz laukiem, kur gada laikā valsts
pilsonis var iekārtoties savā dzīves vietā. Un tā ari
šinīs noteikumos ir paredzēts. Tāpat ari šinī 81.
panta kārtībā izdotā likumā ir paredzēti daži notei-
kumi, kā tiek nokārtotas attiecības pret dažam palī-
dzību sniedzošām pašvaldības vienībām, kur daž-
reiz nākas apgādāt kādai vienībai tādu, kuru viņai
nepienākas apgādāt un izdevumus nākas piedzīt no
tās vienības, no kuras likumīgā palīdzība ir pare-
dzama — un te ir paredzēta norēķināšanas kartība.
Likumprojekts, kas tagad ir mūsu priekšā, ir no val-
dības izstrādāts un tur pie izstrādāšanas ir izpaudu-
šies 3 virzieni. Ir bijušas domas visu sociālo apgā-
dību uzlikt valstij. Otrs viedoklis ir — uzlikt to paš-
valdībai un trešais — kopīgi valstij un pašvaldībām.
Par to, lai sociālā apgādība tiktu uzdota valstij, se-
višķi stāvēja pilsētas, aizrādīdamas, ka tur ir liels
sociāli apgādājamo saplūdums, kas šim pašvaldī-
bas vienībām nav pa spēkam. Bet šis viedoklis nav
atradis piekrišanu, jo ar to būtu vajadzīga liela lī-
dzekļu koncentrēšana, kas nav vēlams, jo mums-,ir
jāiziet uz to, lai šī sociālā apgādāšana atrastos uz
vietām un lai nebūtu līdzekļu saplūdums centrā, no
kura atkal jāizdala. Ar to būtu vajadzīgs pie apgā-
dāšanas liels darbinieku štats. Vispārīgi zināms, ka
no valsts viedokļa izejot tie darbinieki ne katrreiz

tik sekmīgi strādā, kā strādā tie, kuri stāv tuvāk
pašvaldībām, kuriem nākas apgādāt pašiem savus
pazīstamos pilsoņus. Tagad mums daudzās vietas
pašvaldībām ir patversmes, kuras var izlietot ap-
gādājamiem. Gadījumā, ja apgādību pārņemtu valsts,
tad nāktos gādāt ari par telpām un tas varētu sagā-
dāt tikai liekus izdevumus. Tāpēc šis viedoklis at-
krīt. Iebildumi celti ari par to, vai visu uzlikt tikai
pašvaldībām, jo daudzi apgādājamie ir tādi, kuri
ņemami valsts mērogā, piemēram, bez noteiktas dzī-
ves vietas. To vajaga noskaidrot. Tad ir apgādā-
jami ārvalstnieki, jo ar ārvalstīm mums ir slēgti
līgumi apgādāšanas ziņā. Ari par tiem, kur nav
slēgti līgumi, nāksies noskaidrot. Ja cilvēks ir pali-
cis bez līdzekļiem, darba nespējīgs, tad nevar to at-
mest savam liktenim. Tādos gadījumos paredzēta
apgādība valsts apjomā. Tad ir dažas slimības, ku-
ras ir grūti pašvaldībām apkarot, kur ir labāk, ja
valsts ierīko iestādes, kur šos slimniekus uzņem. Ar
to pašvaldībām tiek darīts liels atvieglojums. Tad
pašvaldībām un valstij kopā mūsu likumā paredzēta
šī apgādība un likums, kāds viņš izstrādāts, sakrīt
ar modernākiem ārvalstu likumiem. Tāds apgādī-
bas veids pastāv Vācijā, Somijā un Igaunijā. Tikai
Anglijā, kā vecā valstī, kurā sen sociālās apgādāša-
nas likums izdots, pieturas pie valsts apgādības.
Tur ierīkoti sevišķi apgādības iecirkņi, sevišķi ap-
gādības inspektori, bet tas mūsu apstākļos nav pie-
mērojams. Apgādība vispirms gulstas uz tuvinie-
kiem, jokatrai ģimenei nākas gādāt par tiem saviem
locekļiem, kuri nespēj paši sevi apgādāt. Priekšā
celtā likumprojektā tas ir paredzēts. Ar šo apgā-
dību līdz šim mums radās dažas neērtības, jo lai gan
Latvija ir maza valsts, tomēr še no agrākiem lai-
kiem pastāv dažādi likumi, \ā kā tiem, kas šos liku-
mus dzīvē izved, ir grūti visos gadījumos atrast va-
jadzīgos apgādātājus. Ir bijusi vēlēšanās, lai šinī
lietā tiktu izvesta kāda saskaņotība. Tāpēc ari so-
sialās likumdošanas komisijā tika ierosināts jautā-
jums par attiecīgu civillikuma pārgrozījumu, kur
būtu ienesta zināma vienība un noteiktība. Šis pro-
jekts iet savu gaitu, par to es šeit nerunāšu, bet
mums priekšā celtā projektā ir paredzēts, ka tuvi-
niekiem ir pienākums savus nespējīgos ģimenes
locekļus apgādāt. Protams, ir paredzēts, kā jau es
sacīju, tāds apgādāšanas veids, ka darbojas kopā
valsts un pašvaldības. Valstij pieder tādi apgādāja-
mie, kur nav noskaidrota pavalstniecība un ārzem-
nieki, bērni atradeņi un dažādās slimībās. Kopīgi
valstij un pašvaldībām nākas apgādāt kurlmēmos,
neredzīgos, fiziski un garīgi nespējīgos līdz 17 gadiem
un vājprātīgos; pārējie gulstas uz pašvaldībām.
Pa lielākai daļai priekšā celtais projekts sankcionē
to, kas jau sen dzīvē izvests, dzīvē piemērots, se-
višķi, kas attiecas uz to daļu, kura ir ietilpināta sa-
skaņā ar 81. panta kārtībā izdotiem noteikumiem.
Tie ir jaupiemēroti dzīvē un par labiem atrasti, bet
dažas lietas iet tomēr pāri par to, kas mums agrāk
ir paredzēts un dažas no tām izsauc zināmus iebil-
dumus. Viens no tiem ir bērnu apgādāšana patver-
smēs, kas izvesta no pašu apgādātāju iniciatives.
Šādi apgādāšanas veidi ir divi. Viens bija vajadzīgs,
lai apgādātu bēgļu bērnus. Priekš tā ir patversmes,
kuras uztur valsts. Tad pašvaldības ir nodibināju-
šas savas "patversmes, kur uzņem tos bērnus, ku-
riem nav savu apgādātāju, un kuriem pieņemts ap-
gādāšanu sniegt. Kā jau es sacīju, apspriežot šo
likumprojektu, vienā otrā vietā radās ari domu star-
pības. Viena no tādām domu starpībām, kura sevišķi
asi parādījās, bija tā, kam padot pārvaldību par so-
ciālo apgādību. Še izpaudās divi ieskati. Viens ie-
skats bij tas, ka mums tagad par sociālo iekārtu
vispār ir pieņemts gādāt tautas labklājības mini-
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strijai, ka tai ir jau ari savas zināmas pastāvošas
iestādes un ka ari sociālā apgādība, nespējīgo un
trūcīgo pilsoņu apgādāšana, būtu šīs ministrijas pa-
dotība. Tā lai to pārzinātu, noteiktu normas sociāli
apgādājamiem un vispārīgi būtu tā iestāde, kura iz-
dotu noteikumus un skatītos par to izpildīšanu. Pre-
tējās domas izteicās tādā virzienā, ka līdz šim so-
ciālā apgādība ir atradusēs pašvaldību rokās, ka vi-
ņa nav tik daudz bazējusēs uz likumiem. Kā jau es
sākumā aizrādīju, tur ir darbojušies pašas tautas
paradumi, kārtojuši un veidojuši šo jautājumu paši
uz vietām, kā pēc vietējiem apstākļiem apgādība
par labāku tiek atzīta. Tādā garā ari ir uzturēts
prasījums, lai turpmāk tiktu atstāta apgādājamo ie-
stādēm pašām noteikšana tikpat kā par normām,
kādas un kādos apmēros šiem apgādājamiem tās
sniedzamas, tāpat ari par veidiem, kā šī apgādāšana
ir izdarāma. Pārsvaru ņēma pirmā doma un tā iz-
paužas mūsu priekšā liktā projekta 5. pantā, kur kā
pārraudzības iestāde ir paredzēta tautas labklājības
ministrija. Tad vēl domu starpības bija pašos ap-
gādāšanas apmēros. Jau man kā referentam ko-
misijā nācās aizrādīt uz to, ka priekšā celtais pro-
jekts, kurš ir nācis no valdības, nav tikai tas, ko
mēs varētu saukt tieši par sociālās apgādības likum-
projektu, bet ka viņā ir paredzēta diezgan plašos
apmēros ārstniecība. Ari līdz šim tiek ārstēti trū-
cīgie un darba nespējīgie valsts pilsoņi, bet ne tik
lielā apjomā, kā tas paredzēts priekšā liktā pro-
jektā. Šis priekšlikums par ārstniecību izcēla pla-
šākas pārrunas. Jautājums tika pārrunāts komisijā
no komisijas locekļiem, pieaicināja klāt ari lietpra-
tējus, kas par šo ārstēšanu jau tagad gādā. Izrādī-
jās, ka par ārstēšanu ir jau domāts izdot sevišķus
likumus. Še paredzēta .piemēram venērisko slimību
ārstēšana. Ir jau domāts izdot no valsts puses se-
višķu Iex veneris, kurā būtu paredzēti ārstēšanas
gadījumi, veidi un apmēri. Bet tā kā līdz noteiktam
projektam tas vēl nav izpaudies, komisijas vairā-
kums atrada to par ietilpināmu sociālās apgādības
likumā. Tāpat paredzēta tuberkulozes slimo ārstē-
šana. Attiecīgā iestāde ir paziņojusi, ka ir domāts
ari par šādu likumu, ka būtu jāizdod speciāls likums'
tuberkulozes slimnieku ārstēšanai. Bet tā kā līdz
šim tas vēl nav izdots, tad pagaidām šī lieta ietilpi-
nāma še. Tāpēc ari izpaudās doma, ka šis likums
šinī ziņā ir par plašu, ka tas nav tikai sociālās ap-
gādības likumSj bet attiecas ari uz ārstēšanu. Kā
tāds, kas ietilpina tik plašus darbus, tas ari nevar
būt tik labi izstrādāts, kā jabūtu izstrādāti speciāli
likumi par ārstēšanu. Tāpēc pieņemtie noteikumi
nav atbalstīti no visiem komisijas locekļiem. Ir ie-
vāktas ari ziņas par stāvokli, kāds tagad ir, jo izdo-
dot likumu, mums jābūt skaidrībā par to, ko likums
prasīs no valsts kases un no pašvaldībām. Šīm va-
jadzībām vajadzīgi zināmi skaitļi. Šādus skaitļus
par esošo stāvokli mums sniedza iestādes, kas rū-
pējas par sociālo apgādību. Pēc iesniegtām ziņām
sociāli apgādājamo valstī ir 17.064 personas: Vid-
zemē — 7672, Kurzemē un Zemgalē — 8384, Lat-
galē — 1008. Procentuāli ņemot, mums iznāk ap-
gādājamo skaits uz visiem iedzīvotājiem 27o. Ņe-
mot pēc apgabaliem šie samēri ir Vidzemē 2,9%,
Kurzemē — 2,7%, Latgalē — 0,3%. Tā tad Latgalē
apgādājamo skaits ir viszemākais, bet tas nav jā-
izskaidro tādā ziņā, ka tur būtu tik maz tādu iedzī-
votāju, kas apgādājami, bet tur apgādāšanas veids
ir savādāks, jo tur vēl ir parasts dot apgādājamiem
dāvanas un viņi paši sagādā sev to sociālo apgādī-
bu dāvanas vākdami. Pavisam izdots tiek priekš
uzturēšanas no valsts pēc pagastu budžetiem
1.365.545 lati 66 santimu, veselības aizsardzībai —
214.538 lati 1 santims. Pēc apriņķu budžetiem uz-

turēšanai izdod 171.684 lati 6 santimi, ārstēšanai —
521.100 lati 4 santimi. Pavisam kopā uzturēšanai
izdod 1.537.229 lati 70 santimi, ārstēšanai — 735.642
lati 1 santims. Man ir ari ziņas pēc atsevišķiem
apriņķiem, bet es ar to nolasīšanu augsto namu ne-
apgrūtinās^ Kas attiecas uz

ārstēšanu, tad mums
priekša liktā projektā kā es jauaugstam namam aiz-
rādīju, paredzēta ļoti plaša ārstēšana. Mums no-
teiktus skaitļus dabūt nav iespējams. Paskaidro-
jumā, kuru iesniegusi valdība, ir aprēķināts, ka si-
filisa slimnieku ārstēšana izmaksā 45.000 latu. Pēc
tām ziņām, ko mums sniedza iekšlietu ministrija,
kura nodarbojas ar lex veneris izstrādāšanu, tā iz-
maksātu 660.000 latu. Tā ir ļoti liela starpība un
pie tam nav vēl zināms, vai šie skaitļi būs ari pa-
reizi, jo piedzīvojumi mums rāda, ka sākumā uz-
stādītie skaitļi arvien ir tie minimālākie, bet pēc
tam aug arvien lielumā. Tā kā ir paredzams, ka
izdevumi būs sevišķi lieli. Tāpat mums ir sniegtas
ziņas par tuberkulozes slimniekiem; smagi slimo ir
ap 2.000 personas, bet pavisam ar tuberkulozi slimo
ap 50.000 personas. Nevar zināt, ja valsts uzņem-
tos tuberkulozes slimnieku ārstēšanu, cik tad gultos
uz šo posteni. Jādomā, ka tad vēl vairāk pienāks
slimnieku, nekā tas ir aprēķināts un tas, protams,
gultos diezgan smagi uz valsts kasi. Ir aprēķināts
bez tam, ka par grūti slimiem ir jāmaksā 1.000.000
latu priekš 2000 personām, tālāk prasīs vēl attse-*
vīšķus izdevumus slimnīcu celšana, kādam mērķim
būtu jāpiemaksā 2.000.000 latu. Tie visi ir tik lieli
skaitļi, kuri pārsniegtu tos skaitļus, kādi sociālā ap-
gādībā ir paredzēti un tagad tiek dzīvē izvesti, bet
sociālās likumdošanas komisijas uzdevums nav tik
daudz ar skaitļiem nodarboties. Tā ir skatījusēs
vairāk uz to, ka sociālā labklājība palielināma, kā
uzturēšana jāizved. Tāpēc komisija nolēma griezties
pie budžeta komisijas, kura skaitļus pārbauda, lai
tā dotu savu atsauksmi un tad lai zinātu, cik iz-
maksātu tie izdevumi, lai varētu galīgi spriest, vai
tas ir vai nav pa spēkam. No sociālās likumdošanas
komisijas man jāliek priekšā augstam namam šis
likums caurskatīšanai un pieņemšanai.?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam Gībietim.

Referents J. Gībietis: Augsti godātie deputātu
kungi! Sociālās likumdošanas komisijas sastādītais
un pieņemtais likumprojekts par sociālo apgādi tika
skatīts cauri ari pašvaldības komisijā, kura atrada,
ka tur ievesti daži jauninājumi, par kuriem līdz šim
sociālā apgādē nav domāts. Šie jauninājumi ir tādi,
ka tie sociālā apgādē var ienest dažus sarežģīju-
mus. Pret tiem jauninājumieni ir ari izteikušies gan-
drīz visi pašvaldību priekšstāvji, kuriem līdz šim
bijis jārūpējas par sociālo apgādi. Sevišķas domu
starpības un dzīvas debates izsauca pašvaldības ko-
misijā tas, ka jaunā sociālās apgādes likumā ir ie-
likts pants, kurš sociālā apgādē stipri ierobežo paš-
valdību darbinieku tiesības. Otrs, par ko domu star-
pības bija pašvaldības komisijā,, ir tas, ka pārrau-
dzība par sociālo apgādi tiek _ no iekšlietu mini-
strijas pārnesta uz tautas labklājības ministriju. Vel
tālāk šinī likumā mēs atradām, ka ļoti plašos apmē-
ros tiek nostādīta ārstniecība sociāli apgādājamiem,
kas prasīs nesamērīgi lielākus līdzekļus. Tad vel
bija domu starpības komisijas sastāvā par toka
cilvēki līdz 17 gadu vecumam nav sociāli apgādā-
jami, bet gan līdz 16 gadiem. Šo likumu pārrunājot
un skatot cauri nāca vēl daži papildinājumi no paš-
valdības komisijas puses, kuri to likumu padarīja
vēl sarežģītāku, kādēļ gala slēdziens bija tas, ka
pašvaldības komisija šo likumu noraidīja visā vi-
sumā.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
ar vajadzīgo skaitu parakstu, kurš skan:

„liekam priekšā šīs dienas sēdi slēgt."
Kas būtu pret šo priekšlikumu? Nav. Kas at-

turas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts.

Nākošā sēde 18. maijā pīkst. 10 no rīta. Dienas
kārtībā: prezidija ziņojumi un . valsts budžets. Šīs
dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.35 vakara.)

III. sesijas 15. sēde 1926. gada 18. maija.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)

Saturs.

1. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:
Aug.Kalniņš, referents . . 537, 542, 560, 581, 584

A. Rudevics (sociāldemokrāts) 538
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) . 553

J. Hans (vācu baltiešu partija) 558
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 572
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 578

2. Nākošā sēde 586

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Pie dienas kar-
tības iebildumu nav? Dienas kartība pieņemta.

Pie 1. dienas kārtības punkta prezidijam nav ko
ziņot.

Mēs pārejam uz 2. dienas kartības punktu —
valsts budžets. Referents Augusts Kalniņš.
Lūdzu sniegt referātu.

Referents A. Kalniņš: Jauniesniegtais budžets
gala sumā uzrāda to pašu skaitli, kāds bija atraidīta
budžetā, t. i. 165.927.276 latu. Pārgrozījumi jauna
budžetā, salīdzinot ar atrajdīto ir sekošie: budžeta
komisijā pieņemts palielināt rezerves fondu nepa-
redzētām vajadzībām ministru_kabineta rīcība par
600.000 latu. No jauna ievesji ārlietu ministrijas bu-
džetā izdevumiem bez norēķināšanas 120.000 latu
vairāk, kā tas bija atraidītā budžeta. Trešais palie-
linājums ir izdevumi sakara ar lielgruntnieku sū-
dzību Tautu Savienībā agrārreformas _ lieta par
25.000 latu, kopā 745.000 latu. Tanī vieta, lai rastu
līdzekļus priekš šīs sumas uzņemšanas budžeta, pa-
redzēti sekosi samazinājumi: pabalsti pašvaldību
deficīta segšanai samazināti par 150.000 latu, aizde-
vumi pašvaldībām spēku staciju izbūvei samazināti
par 150.000 latu; rīcības kapitāls pasta-telegrafa
virsvaldei samazināts par 250.000 latu; aizdevumi
pašvaldībām spēku staciju izbūvei samazināti par
150.000 latu un kara ministrijas ārkārtējos izdevu-
mos izdarīts samazinājums par 195.000 latu,_ kas iz-
taisa to pašu sumu, par cik budžets palielināts, t. i.
745.000 latu. Tā tad gala suma budžets nav mainī-
jies, bet mainījies tikai tanīs posteņos, kurus es te
nupat uzskaitīju._ Tagadēja veida budžeta komisija
šo budžetu pieņēmusi un lūdz Saeimu piekrist šiem
grozījumiem un šai budžeta gala sumai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārds pie vispārējām debatēm deputātam
Rudevicam.

*
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Tagad jau otrā pusē maijs, kad mes sa-
kām atkal budžeta caurskatīšanu par jaunu. Pir-
mais jautājums ir, kāpēc musu budžetu pieņem šo-
gad tik vēlu? Budžeta komisija šo budžetu bija
caurskatījusi, ja nemaldos,_ marta beigās vai aprīļa
sākumā; tā tad vesels _mēnesis atlika, lai budžetu
pieņemtu noteiktā laikā. Tas nenotika, neskatoties
uz to, ka te bija Saeimas vairākums, no kura varētu
prasīt atbildību, nenotika, neskatoties uz to, ka to
prasīja Satversme un,beidzot,nenotika neskatotiesuz
to, ka mums bija ieviesuses tāda paraša, kurajunaja
par labu tam, lai budžets, tiktu pieņemts noteikta laika.
Tas viss nenotika tāpēc, ka tas vairākums, kurš va-
rēja panākt budžeta pieņemšanu; nesajuta nekādu
atbildību par to, lai šis budžets tiktu laika pieņemts
un novērsti visi tie traucējumi un vajadzīgie likuma
grozījumi, kuri pa šo laiku bija jāizdara. Otrkārt,
pie šī budžeta, kuru mēs sākam par jaunu caurska-
tīt, jāatzīmē tas bēdīgais fakts, ka tas Saeimas vai-
rākums, kurš nodibinājies jau agrāk un pastāv ari
tagad, nav atradis par vajadzīgu grozīt to netaisno
algu politiku, kādu ietversevī ari valsts budžets.
Vairākkārt ir pacelts jautājumspar ierēdņu algām,
bet tikpat daudz reizes, cik reizes tas pacelts, šis
jautājums ticis noraidīts. Ari tagad, kad _budžets no
jaunās valdības par jaunu tiek Saeima iesniegts,
nav ne mazākās pazīmes redzamas, ka viņa butu
domājusi ari par šī jautājuma nokārtošanu, ka viņa
būtu nākusi uz domām, ka algu jautājums ir_ iz-
šķirts netaisni. Un. neskatoties _uz to, ka vairākas
frakcijas, kuras pieder pie tagadējas valdības koalī-
cijas un piederēja pie agrākas valdtbas_ koalīcijas,
vairākkārt ir deklarējušas tautas priekša, ka viņas
izlietos pirmo izdevīgo gadījumu, lai_ valsts darbi-
nieku algu jautājumu nokārtotu pareizāki, taisnīgāki,
neskatoties uz to. ka viņas izradīja sašutumu_par to,
kad viņu rokās bij nonācis budžets, kad viņam bija
iespējams savus vārdus realizēt, viņas to nav darī-
jušas, tā parakstīdamās zem tas lielas netaisnības,
kas algu jautājumā pie mums pastāv. Šī netaisnība
pastāv jau no Celmiņa valdības laika. Nesamērīgi
paaugstināja algas augstākiem ierēdņiem, bet ze-
mākiem, ierēdņiem' tās it nemaz nepaaugstināja

^
Ta

tad paliek spēkā šī pati netaisnība ari pārlabota bu-
džetā un nav nekādi aizrādījumi, ka butu bijusi griba
šinī ziņā ko labot.

Trešais jautājums, par kuru man jāatgādinapļe
šī budžeta caurskatīšanas, ir tas politiskais jautā-
jums, kura dēļ mēs šobudžetu reizi noraidījām. Mes
savu uzdevumu Saeimā sapratām tā, ka budžets ir
ne tikai cīpari par valsts ienākumiem un izdevu-
miem, bet tas ir ari visa mūsu valsts politika un ja
mēs kādas valdības politikai nepiekrītam, tad mes
noraidām budžetu, teikdami, ka šādu politiku ne-
gribam un gaidām citu politiku.. Tagad, varbūt, zi-
nāmā mērā var pavilkt strīpu tiem notikumiem, vai
notikumu rindai, kuri sākot ar aprīļa mēnesi un bei-
dzot ar šī budžeta iesniegšanu par jaunu Ir noslē-
gušies mūsu politiskā dzīvē. Kas ir noticis? Pilso-
niskais vairākums, kurš šķitās stipri stāvam kā



539 Latviias Republikas II. Saeimas III. sesijas 15. sēde 1926. g a d a 18. m a i j ā. 540

saimnieciskos, tā politiskos jautājumos Saeimā, sa-
šķobījās pie valsts budžeta, gribēdams ar to it kā
rādīt, ka politika, kas ievadīta no valdības atbildī-
gām partijām, nav tā politika, kurai Saeimas vai-
rākums varētu piekrist. Kas tā bija par politiku, to
mēs vēl neesam aizmirsuši. Tas bija jautājums par
pazīstamā tautas nodevēja Andrieva Niedras apžē-
lošanu. Šis akts nāca plašākai sabiedrībai pilnīgi
nezinot. Tas pierādīja tikai to, ka tie kungi, kuri
likti sargu vietās par tautas interesēm, kam tas ofi-
ciāli ticis no Saeimas uzdots, nav spējuši izprast un
novērtēt šinī jautājumā pašas tautas domu, nav spē-
juši to reprezentēt. Ari tad, kad mēs vēlāk iesnie-
dzām pieprasījumu, noskaidrot Niedras atsvabināša-
nu, nesekoja nekāda atbilde. Ne mums, ne mūsu
frakcijai, ne_ mūsu partijai vienai pašai vajadzēja šo
atbildi. Šo atbildi vajadzēja visai tautai, kura par
šo notikumu bij uzbudinājusēs, bij sašutusi, kura
reizē ar to bij pierādījusi zināmu politisku raksturu
un garīgu spēku, attiecībā pret šo necienīgo nožēlo-
jamogadījumu,ko bij izdarījušas mūsu valsts augstā-
kās iestādes un valsts augstākās amatpersonas. Es
gribētu sacīt, ka tik tālu,cik tālu plašākās tautas ma-
sās šis politiskais raksturs, šis garīgais spēks un šī
pašcieņa bij uzglabājušies, tik tālu mūsu augstākās
amatpersonās un. augstākās iestādēs šī pašcieņa un
šis raksturs bij galīgi saēsti un galīgi sagrauzti no
politiskām intrigām. Ko mums atsedza visā kailumā
notikums ar Andrieva Niedras atsvabināšanu un visi
tie politiskie soļi, kas sekoja pēc tam sakarā ar mū-
su pieprasījumu, sakarā ar budžeta noraidīšanu, sa-
karā ar jaunās valdības pārgrupēšanos gandrīz uz
tiem pašiem pamatiem. Sevišķi jāatzīmē, kā mēs
nonācām pie valdības krīzes, kādi politiski motivi
spēlēja lomu priekš tā, lai notiktu valdības krīze,
kaut ari uz divi nedēļām. Iedomājaties — ne kāda
politiskā patstāvība pie tām partijām, kas nes poli-
tisko un oficiālo atbildību par Andrieva Niedras ap-
žēlošanu, ne kāda rakstura stingrība, bet vienkārši
kāds nožēlojams mēģinājums slēpt savus nedarbus
un bailes pašiem no sevis, ka tas tā ir noticis. Tad
radīja valdības kfīzi. Kad mēs iesniedzām savu pie-
prasījumu, tad katram politiski patstāvīga rakstura
cilvēkam vajadzēja teikt, ka tas tā ir noticis, ka val-
dība ir rīkojusēs nepareizi, ka Valsts Prezidents,
nesaprazdams tautas gribu, rīkojies aplami. Mums
bij tiesība, mazākais, sagaidīt atbildi no valdības.
Jāsaka, ka rakstura trūka visām tām partijām, kā
pa labi, tā centrā, un tāpēc ari viņas neprasīja šo
atbildi. Viņas gribēja šo tautas sašutumu, kuru bija
radījušas ar savu rīcību Niedras lietā, to neveiklo
situāciju, kādā viņas bija nonākušas sperdamas to
soli Niedras atsvabināšanas lietā, šo neveiklumu vi-
ņas gribēja paslēpt aiz formāla Saeimas vairākuma
uzticības votuma un nobalsoja pret mūsu pieprasī-
jumu, lai nedotu vismaz formāli, oficiāli gandarījumu
tai partijai, kura vienīgā šeit Saeimā uzstājušās kā
tautas aizstāvētāja. Šīs partijas neizturēja savu
raksturu ari šinī ziņā, kad apspriešanā nāca budžets,
tūliņ pēc tam, kad noraidīja mūsu pieprasījumu Nie-
dras lietā, šīs partijas parādīja to, ka viņas tomēr ir
nobijušās no tā, kas noticis, jo viņas redzēja, ka tau-
ta skatās citādāki uz Niedras jautājumu. Šīs parti-
jas bija nobijušās ne tikai no tā, ka sanāca Amat-
nieku biedrībā grandioza sapulce, kura protestēja
pret Niedras atsvabināšanu, bet šīs partijas bija no-
bijušās tāpēc, ka ārpus šīm protesta sapulcēm ari
tie. kas bija viņus vēlējuši Saeimā, pateica, ka viņas
izdarījušas kauna darbu un necienīgu darbu. Tāpēc,
lūk, viņi ari nobijās un tāpēc viņi it kā atsauca sa-
vus ministrus. Viņi iztaisīja it kā valdības krīzi,
nobalsodami pret valsts budžetu. Šādi rīkojoties šīs
vartijas gribēja rādīt, ka viņas it kā nesolidarizējas

ar to politiku, kuru valdība vedusi Niedras atsvabi-
nāšanas lieta un ar to rīcību, ko izdarījis Valsts Pre-
zidents

^
Bet ari šinī ziņā šīm partijām nebija ne

mazakās _ konsekvences un rakstura, viņām nebija
ne mazākas politiskās noteiktības. Ari šinī ziņā,
sevišķi centra pilsoņi, gribēdami sevi tautas priekšā
it ka nostādīt labākā gaismā, neiedrošinājās tomēr
uz_ pašu galveno jautājumu dot noteiktu atbildi, kad
mes viņiem likām priekša parakstīt mūsu ierosinā-
jumu par Valsts Prezidenta atcelšanu un pārvēlē-
šanu. _ Tad viņiem neradās dūša to parakstīt, nera-
dās, duša to izteikt atklāti, ka tas bijis nepareizs so-
lis, viņiem neradās dūša šinī gadījumā teikt pat vi-
su patiesību un viņi ierausās atkal savos politiskos
intrigu kambaros un tālāk par tiem netika. Pret
Valsts Prezidentu centrs neuzstājās, jo izrādījās, ka
tā politika, kuru Valsts Prezidents ved, ir bijusi vi-
ņ u politika un_ tā tad tā rjļauka, kuru cirta Valsts
Prezidents mūsu armijai un bijušiem karavīriem,
to pieņēma centrs ari priekš sevim. Neradās ne-
viens no viņiem, kurš pret to protestētu, kurš tautas
priekša pateiktu, ka tas ir kauna pilns solis, ka tas
pelna nosodīšanu, ka persona, kas to darījusi, atce-
ļama un nosodāma._ Neradās mūsu Saeimā tāds
vairākums, bet radās kaut kāda bailīga nicināša-
nas it ka tautas priekšā, bet tomēr nedrošība uzstā-
ties pretim tiem, kas šo darbu darījuši. Ar to rak-
sturojās mūsu politiskie notikumi starplaikā starp
budžeta noraidīšanu un starp budžeta atkal atgrie-
šanos Saeimā, un tas galvenais, ko mēs šeit varam
izlobīt pie jaunā budžeta apspriešanas, tas, bez šau-
bām, ir tas, ka tās aprindas, partijas, dažādās grupas
un pat kliķes un atsevišķi kungi, kuri sēd šeit pilso-
niskā spārnā un kuri neatzīst tādu rīcību, tie kungi
aizmirst, ka viņi oficiāli izvirzīti par mūsu politikas
noteicējiem, aizmirst, ka viņiem trūkst jebkuras sa-
prašanas par to, kas ir tautas centieni, kas ir mūsu
tautas garīgais spēks un kāds ir viņas politiskais
raksturs. To pastrīpoja sevišķi notikumi pie Niedras
atsvabināšanas un pie šī budžeta noraidīšanas. Un
sevišķi es gribu norādīt uz vienu daļu mūsu tautā,
t. i. uz bijušiem karavīriem un ari uz tagadējiem
karavīriem. Katru reizi, kad paceļas šie jautājumi
par Andrievu Niedru, visskaļākie protesti ir atska-
nējuši no bijušiem karavīriem. Un mūsu kara va-
donība, taču jādomā, ari aktivā armijā propagandē to
ieskatu —? ka tēvijai atkal kādreiz var draudēt grū-
ti laiki un ka tādā gadījumā karavīriem jābūt sti-
priem, ne tikai ar ieročiem, bet ari garīgi stipriem,
idejiski stipriem, lai viņi zin, par ko viņi cīnās. Bet
kādu atbildi deva Niedras atsvabināšana uz tādu
jautājumu, ka augstākais karaspēka vadonis, mūsu
Valsts Prezidents Jānis Čakste, sazvērnieciskā
kārtā, es gribētu teikt, kopā ar Ulmaņa valdību, sle-
penībā, izlaida no cietuma mūsu lielāko tautas node-
vēju, pret kuru visi mūsu armijas kareivji bija cīnī-
jušies? Kādu iespaidu tas varēja atstāt, kad kara
ministrijas priekšgalā atrodošais Goldmaņa kungs bij
vienojies jau iepriekš slepenā apspriedē ar augstāko
karaspēka vadoni sazvērnieciskā kārtā par tautas
nodevēja atsvabināšanu? Kādu iespaidu tas varē-
jaatstāt uz mūsu armiju un bijušiem karavīriem, kad
par šo soli kaunējās un baidījās, nedrīkstēja dot at-
bildi tautai atklāti, par ko tas ir darīts, kāpēc tāda
slepenība, kāpēc tāda noziedzība, ar slepenu pases
apgādāšanu cietumniekam no valdības puses un ar
iekšlietu ministrijas automobili un pavadību valsts
nodevējam? Kāpēc viss tas — uz to atbildi nav .
sagaidījuši mūsu karavīri, nav sagaidījuši ari bijušie
karavīri un viņiem taču paliek tāds iespaids, ka tie
kungi, kas sēž valdībā, ka tiem ir svešs viņu gars,
svešs tautas gars, svešs armijas gars, svešs bijušo
karavīru gars. Vai viņiem tas kādreiz bijis skaidrs,
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vai viņi kādreiz sapratuši, par ko tauta cīnās, tas ir
lielākā mērā apšaubāms pēc šī akta. Lielākais, kas
no viņiem ir dzirdēts, ir tukšas patriotiskas runas
bez satura. To mēs esam mācījušies pazīt starp-
laikā, kad šis budžets noraidīts un kad šis budžets
no jauna ienācis. Man jāatzīmē, ka taisni karavīri
ne tikai Latvijā, bet visās valstīs, ir tā iedzīvotāju
grupa, kura ļoti spilgti vienmēr glabā tos notikumus
savā sirdī, kuru dēļ viņi savas asinis lējuši. Tāpēc
es nebrīnos, ja sarunās ar vienu otru nākas dzirdēt:
«Ja, kamēr priekšgalā būs šādi kungi, kamēr mūs
komandēs Čakstes kungs, mēs neesam droši cīņas
uzņemties, jo nevar zināt, vai otrā dienā mums ne-
dos morālisku pļauku par to." (Sauciens pa kreisi:
«Pareizi!") Tas ir bēdīgi. Tā nevajadzētu būt.
Bet es domāju, ka vienmēr tas morāliskais spēks,
kas tautā ir, jāglābj no tā pašcieņas trūkuma un po-
litiska rakstura trūkuma, kas ir mūsu augstākos
kungos. Tāpat, ja kaunējās centra un labā spārna
kungi apzinīgi darīt zināmu tautai, kā tie sapratuši
Niedras atsvabināšanu, trd tas ir uzņemts visļau-
nākā nozīmē un jums uzticības tur nevar rasties ne-
kādas. Tālāk mēs varējām domāt, mēs varējām
pielaist, ka, noraidot šo budžetu un gāžot bijušo Ul-
maņa valdību, tiks zināmā mērā kaut ari netiešā
ceļā dots kāds gandarījums tai tautai, kura nav aiz-
mirsusi, pret ko viņa cīnījās, un kurā ir spilgti uz-
glabājies vecais varoņu gars, ka jūs dosat kāda
nebūt ceļā saprast, ka jūs par to nestāvat, ka jūs no
tā norobežojaties. Kas no tā iznāca? Iznāca, ka
notika pārsēšanās, tikai acu apmānīšana. Kāda po-
litika sekos tam? Tā pati vecā. Paskatāties tikai
jauno valdības sastāvu. Ko mēs tur redzam? Tur
mēs redzam to pašu turpinājumu, to pašu politiku
turpinām tādā virzienā, ka atbildot uz visiem tiem
iebildumiem, kādus cēla dažas centra grupas, radī-
damas valdības krīzi, jaunā valdība nostādīja atbil-
dīgā vietā to pašu personu, kura apve,da centru ap
stūri, necienīgi pret to izturējās, nebija ar viņiem
rēķinājusēs, to pašu personu, vēl papildinātu ar otru
personu no tās pašaspartijas, citiem vārdiem, Ulma-
nis papildināts ar Alberingu. Un tas ir viss. Un no
jūsu puses kas ir darīts? Nekas. Jus esat nostā-
dījuši jautājumu joprojām ta, ka jabus Latvijas ban-
kā vietas, jūs atbalstīsat Ulmaņa valdību, pašu velnu
atbalstīsat, ja būs jūsu ministri, jūs viņu atbalstīsat.
Ja nē. tad jūs viņu neatbalstīsat un sagrabstisat mo-
tīvus, lai uzstātos pret viņu. Bet ja jus viņu atbal-
stāt tikai tāpēc, ka jums ir šauru grupu vai personu
intereses, tad tā nav politiska stingrība. Kad val-
dība nolasīja sav,u deklarāciju, tad mes jau skaidri
pateicām, ka no šīs politiskās kombinācijas_ neiz-
nāks ne par matu laba, tāpat kā no iepriekšējas val-
dības ne par mata labuma nebija. Un to domu mes
vēlāk izteicām ari savā presē, ka agri vai vēlu šī
kombinācija atkārtosies. Vai tas nav noticis? Jau
viens no jūsu laikrakstiem raksta, ka valdība jnekle
atbalstu minoritātēs. Redzat, atkal pie sumam un
viss ir atkal pie veikaliem un jums draud atkal: vai
jūs negribat atbalstīt to valdību, kuru atbalsta no
labā spārna Berga kungs un Krastkalna kungs? Jo,
redzat, tad var jūsu budžeta sumas noraidīt. Es ne-
gribu pie tā plašāk pakavēties, bet es gribu sacīt,
ka jūsu sīkumainā bezrakstura politika, jūsu andeles
un veikalu politika, tā ir bijusi atbilde uz tautas po-
litiskā rakstura izpaudumu, uz viņas pašcieņu un
pašlepnumu, kuru viņa izpauda savos protestos pret
šo nožēlojamo soli. Jūsu sīkumainā politika _ir at-
bilde uz to un jūs it kā gribēdami, it kā negribēdami,
it kā baidīdamies, esat atgriezušies tur, kur jus bi-
jātpirms šis kauna pilnais solis tika. sperts, pirms šī
pļauka tautai tika dota un. turpat jūs esat pec tam,
kad šis kauna pilnais darbs ir noticis. Bet man

šķiet, ka katrai lietai tomēr ir savs mērs, katrs va-
dzis reiz ir pilns un laikam ari jums, pateicoties šai
politikai, kuru tagad ved, būs kādreiz tas mērs pilns.
Tā nespēj laboties, tā nespēj atgriezties un nespēj
izturēt nekādu raksturu. Viņi neprot ciemt to, ko
latviešu tauta ciena priekš sevis un tie, kas sevi ne-
prot cienīt, nevar prasīt no citiem, lai tos respektētu.
Kurš katrs ienaidnieks^

pateiks: «Jus esat lupatas,
. jūs nekur nederat." Jus neesat izradījuši ne mazā-

ko tieksmi tautu saprast, _ neesat gribējuši dzīvot
kontaktā ar to, ko tauta jut un doma. To sevišķi
spilgti pastrīpoja tas periods, kura norisinājās valdī-
bas krīze, t. i. starplaika starp budžeta noraidīšanu
un iesniegšanu no jauna. Pie šī budžeta no saim-
nieciskā viedokļa es neko negribētu teikt. Viņš te
nav grozījies, izņemot tikai to, ka dažas sumas ir pie-
liktas klāt pie ministru_kabineta bezkontroles rīcība
atstātām sumām. Zināms, tas nevar runāt budže-
tam par labu, tāpēc mes ari paliksim iepriekšēja stā-
voklī un balsosim uz visas linijas pretšo budžetu,
pret to bezcienības politiku, kuru musu valdības
priekšgalā nostādītie. vadoņi radījuši tautai. Šo po-
litiku mēs nekādā ziņā nevaram pieņemt, nevaram
to attaisnot un Latvijas tauta to ari neattaisnos*
(Saucieni pa kreisi: «Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk nevēlas? Vārds referentam.

Referents Aug. Kalniņš: Budžeta komisija jauno
budžetu pieņēma. Lūdzu ari Saeimu pieņemt pār-
eju uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš ^
Vispārējas debates

izbeigtas. Nobalsošana nakjpareja uz budžeta caur-
skatīšanu pa atsevišķām daļām. Lieku uz balsošanu
pāreju uz budžeta atsevišķu daļu caurskatīšanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas butu pret pāreju uz budžeta
atsevišķo daļu caurskatīšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos. kas ir par budžeta atsevišķo daļu caurskatīšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Tādu nav. Par pāreju uz budžeta caurskatī-
šanu pa atsevišķām daļām nodotas SObalsis, pret
to nodota 31 balss, atturējušos nav. Pāreja uz bu-
džeta caurskatīšanu pa atsevišķam daļām pieņemta.
Pēc mūsu agrāko gadu praksesvispirms notiks kār-
tējo ieņēmumu budžeta caurskatīšana pa daļām. Vis-
pirms nāks nobalsošanā pārlabojumi, kas iesniegti
pie atsevišķas daļas, pie kam līdz ar daļas nobalso-
šanu skaitīsies par nobalsotu pie budžeta klatpielik-
tais pielikums. Pēc tam. kad budžets visa visuma
būs pieņemts, nobalsošanā nāks budžeta virsraksts
ar kredita kopsumu.. Vai augstais nams veļas, lai
atsevišķus skaitļus nolasītu? Tāds pieprasījums ne-
ienāk. Pārejam uz atsevišķu daļu caurskatīšanu.
Kārtējie ieņēmumi. I. daļa. Valsts Prezidents.

xj A. Kārtējiieņēmumi.
^I. Valsts Prezidents.

1 § 43L Valsts ēkas,
1 Valsts ēku izīrēšana . . . 5.300

2 § 81. Izdevumu at-
maksas.

1 Ordeni, lentes, statūti u, t. t. . . 1.050
Kopā par I. dalu 6.350)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk I.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret I. daļas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Tādu nav. I. daļa vienbalsīgi pieņemta.
II. daļa. Saeima.

N?- "? Saeima. Ls
3 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 720
4 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 1.000
Kopā par II. dalu 1.720)
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Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošana nak II.
daļa. Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret II. daļas pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ari II.
daļa vienbalsīgi pieņemta. III. daļa. Ministru ka-
binets.

^- III. Ministru kabinets.
5 § 53 Rūpniecības uznē- Ls

mumii.
4 Valsts tipogrāfija (pielikums

Nr. 1) ' 46.523
Kopā par III. dalu 46.523

Pelikumš Nr. 1 pie valsts ieņēmumu
budžeta tek. Nr. 5.

Valsts tipogrāfijas budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas dajas
brutto atlikums. . 74.039

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas 20.219
2 Piemaksas 4.717 24.936

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 2.580
§ 3. Netto atlikums valsts

ieņēmumos . ... . 46.523
Kopā 74.039)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk III.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret III. daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. III.
daļa vienbalsīgi pieņemta. IV. daļa. Valsts kontrole.
(T^- IV. Valsts kontrole. Ls

6 § 43Valsts ēkas.
1 Valsts eku izīrēšana . . .

__4.572
Kopā par IV. dalu 4.572)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk IV.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret IV. daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. IV.
daļa vienbalsīgi pieņemta. V. daļa. Ārlietu mi-
nistrija.

kČ ' V. Ārlietu ministrija. t
a. Centrālā iestāde.

7 § 16. Konsulārās node-
vas 37.300

8 § 43. Valsts ēkas.
1 Valsts ēku izīrēšana ... 22.350

9 § 67. Kustamas mantas
pārdošana ... 400

10 § 81. Izdevumu at-
maksas.

2 Telpu apkurināšana . . . 4.835
3 Atmaksājami pabalsti, . . 1.265
4 Automobiļu eksploatacija . 1.600 7.700

11 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi .... 1.000

Kopā centrālai iestādei 68.750
b. Pārstāvības ārzemēs.

12 § 16. Konsulārās node-
vas 933.800

13 § 17. Pases: un uzturas
apliecības.

1 Ārzemju pases 114.100
14 § 28. Dažādas atlīdzī-

bas.
5 Blankas un formulāri . . 40.250

15 § 43. Valsts ēkas.
1 Valsts ēku izīrēšana . . . 25.000

16 § 67. Kustamas mantas
pārdošana . . . 500

17 § 81. Izdevumu at-
maksas.

3 Atmaksājami pabalsti . . 1-000
20 Dažādas atmaksas . . . 500 1.500

18 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi 10-850

Kopā pārstāvībām ārzemēs 1.126.000
Kopā par V. dalu 1.194.750)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk V.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret V. daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. V.
daļa vienbalsīgi pieņemta. VI. daļa. Tieslietu mi-
nistrija.

*£ ' VI. Tieslietuministrija.
^a. Ministrija

19 § 18. Tiesu nodevas.
1 Sūdzības lietu nodevas . . 700.000
2 Notāru, mākleru un privat-

advokatu nodevas 2.000 702.000
20 § 43Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 4.000
21 § 67. Kustamas mantas

pārdošana . . . 200
22 § 81. Izdevumu at-

maksas.
5 Tiesu izdevumi .... 15.000

23 § 82. Naudas sodi.
3 Tiesu uzliktie sodi . . . 300.000

24 § 83. Konfiskācijas.
2 Dažādas konfiskācija» . . 1-500

25 ,§ 90. Neparedzēti ieņē-
ņēmumS . . . 45.000

Kopā ministrijai 1.067.700
h. Galvenā cietumu valde.

26 § 87. Arestantu darbi . 100.000
Kopā par VI. dalu 1.167.700

Nobalsošanā nāk VI. daļa. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret VI. daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. VI. daļa pieņemta vienbalsīgi. VII.
daļa. Iekšlietu ministrija.

vj®- VII. Iekšlietu ministrija. Ls
a. Administratīvais departa-

ments.
27 § 17. Pases un uzturas

apliecības.
1 Ārzemju pases 198.680
2 Iekšzemes pases .... 540.000
3 Ārzemnieku uzturas aplie-

cības 1.072.300 1.810.980
28 § 24. Dažādas nodevas.

1 Adrešu galda nodeva . . 6.000
6 Pavalstniecības nodeva . 15.000 21.000

29 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

5 Blankas un formulāri . . 9.600
30 § 43Valsts ēkas.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 22.430
31 § 67. Kustamas mantas

pārdošana ..." 7.000
32 § 82. Naudas sodi.

2 Administratīvi uzlikti sodi 101.000
33 § 90. Neparedzēti ie-

ņēmumi . . . 19.562
Kopā administratīvam

departamentam 1.991.572

b. Pašvaldības departaments.
34 § 58. Dažādi uzņēmumi.

4 Emigrantu nams un beglu
etapa punkts (pielikums
Nr. 3) 252.815

5 Izdevniecība 100 252.915
35 § 81. Izdevumu at-

maksas.
6 Bēgļu, optantu un kara gū-

stekņu pārvadāšana . . 80.300
7 Emigrantu pārvadāšana '. 200.000 280.300

36 § 82. Naudas sodi.
2 Administratīvi uzlikti sodi . 178.000

Kopā pašvaldības departamentam 711.215
Kopā par VII. dalu 2.702.787

Pielikums Nr. 3 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 34.

Emigrantu nama un bēgļu eta-
pa punkta budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas dalās

brutto atlikums. . 281.847
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Tek.
Nr. > Ls

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas 12.957
2 Piemaksas 3.100
3 Par virsdarbiem .... 300 16.357

§ 2. Pārvaldes izdevu-
mi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 718
2 Ceļa izdevumi .- . . . . 50 768

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres nauda 4.400
2 Tekošais remonts . . . 2.300"
3 Apdrošināšana 1.395 8.095

§ 4. Inventāra jaunie-
gādāšana.

1 Saimniecības piederumi . . 472
2 Sanitārie un ārstniecības

piederumi 30
3 Mašinas, ierīces un darba

rīki . . . - 100
4 Apģērbi, apavi un veļa . 2.910
5 Lopi 300 3.8-12

§ 5. Netto atlikums valsts
ieņēmumos ' . . 252.815

Kopā 281.837)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk VII.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret VII. daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. VII.
daļa vienbalsīgi pieņemta. VIII. daļa. Izglītības
ministrija.
(Tek ;v

N
' VIII. Izglītības ministrija. Ls

a. Vispārējo lietu pārvalde.
37 § 43Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 520
38 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 1.700

Kopā vispārējo lietu pārvaldei 2.220
b. Skolu virsvalde.

39 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

5 Blankas un formulāri . . 30
40 § 43Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 2.000
41 § 54. Tirdzniecības uz-

ņēmumi.
2 Mācības līdzekļu nodalās

veikali (pielikums Nr. 5) 411
42 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 600
Kopā skolu virsvaldei . 3.041

c. Pamatskolas.
43 § 43Valsts ēkas,.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 660
44 § 55. Lauksaimniecības

uzņēmumi.
3 Naukšēnu pamatskolas saim-

niecības (pielikums Nr. 6) 11.451
4 Spāres pamatskolas saim-

niecība (pielikums Nr. 7) 6.239
5 Adamovas pamatskolas

saimniecība (pielikums
Nr. 8) 3.126

6 Irlavas nepilngadīgo koloni-
nijas saimniecība (pieli-
kums Nr. 9) 18.970

8 Ropažu meiteņu kolonijas
saimniecība (pielikums Nr.
10) 1.250

9 Latgales kurlmēmo skolas
saimniecība . ... . . 100 41.136

Kopā pamatskolām 41.796

d. Vidusskolas.
§ 28. Dažādas atlīdzības.

1 Mācības naudas .... 464.800
46 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . _> 3.000
Kopā vidusskolām 467.800

Tek.
Nr. Ls

e. Arodskolas
47 § 28. Dažādas atlīdzī-

bas.
1 Mācības naudas .... 122.235

48 § 81. Izdevumu at-
maksas.

10 Dažādi darbi ... ... 70
49 § 43

^
Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 20_
Kopā arodskolām 122.325

f. Mazākuma tautību skolu
virsvalde.

50 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

1 Mācības naudas .... 116.560
g. Latvijas universitāte.

51 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

I Mācības naudas .... 941.500
52 § 54. Tirdzniecības uz-

ņēmumi.
3 Universitātes aptieka (pie-

likums Nr. 11) .... 2.500
53 § 55. Lauksaimniecības

uzņēmumi.
10 Universitātes Vecauces fer-

ma (pielikums Nr. 12) . 970
11 Universitātes Ramavas fer-

ma (pielikums Nr. 13) . 1.020 1-990
54 § 58. Dažādi uzņēmumi.

3 Universitātes mežniecība
(pielikums Nr. 14) . . . 10.000

5 Izdevniecības . . . , . 1-100 11-100
55 . § 67. Kustamas mantas

pārdošana. • 150
56 § 81. Izdevumu at-

maksas.
8 Analizēs un izmēģinājumu

materiāli " 3-300
Kopā Latvijas universitātei 960.540

h. Latvijas konservatorija.
57 § 28. Dažādas atlīdzī-

las.
1 Mācības nauda .... 60.800

58 § 43Valsts ēkas.
1 Valsts ēku izīrēšana. . . . 11.050

59 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecības 75

60 § 81. Izdevumu at-
maksas.

II Izrīkojumi ... . .. , , 4.390

Kopā Latvijas konservatorijai 76.315
i. Mākslas akadēmija.

61 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

1 Mācības naudas .... 25.000
62 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 80
63 § 81. Izdevumu at-

maksas.
9 Keramikas ražojumi . . . 1-000

64 § 67. Kustamas mantas
pārdošana . . ., 120

Kopā mākslas akadēmijai 26.200
k. Valsts vēsturiskais muzejs.

65 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecības 100

1. Valsts mākslas muzejs. .
66 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 600
Kopā mākslas muzejam 600

m. Valsts archivs.
67 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 2.000
Kopā valsts archivam 2.000

n. Valsts bibliotēka.
68 § 28. Dažādas atlīdzī-

bas.
5 Blankas un formulāri . . 30

69 § 58. Da-žādi uzņēmumi.
5 Izdevniecības , L15JL

Kopā valsts bibliotēkai 1.188
Kopā par VIII. daļu 1.820.685
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Ls
Pielikums Nr. 5. pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 41.
Mācības līdzekļu nodalās bu-

džets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas dalās
brutto atlikums. . 33.706

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas, at-

algojumi
1 Algas 23,347
2 Piemaksas _ 6.070 29.417

§ 2. Pārvaldes izdevu-
mi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 2.658
2 Ceļa izdevurm 1.120
3 Citi saimniecības izdevumi 100 3.878

§ 3. Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 411

Kopā 33.706
Pielikums Nr 6 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 44.
Naukšēnu pamatskolas saim-

niecības budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operatīvās dalās
brutto atlikums. . 14.147

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi .... 2.696
§ 2. Netto atlikums valsts

ieņēmumos . . . 11.451
Kopā 14.147

Pielikums Nr. 7 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 44.

Spāres pamatskolas saimnie-
cības budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 8.605
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi .... 2.366

§ 2. Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 6.239

Kopā 8.605

Pielikums Nr. 8 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 44.

Adamovas pamatskolas saim-
niecības budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 4.166

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi .... 1.040
§ 2. Netto atlikums valsts

ieņēmumos . . . 3.126
Kopā 4.166

Pielikums Nr. 9 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 44.

Irlavas nepilngadīgo kolonijas
saimniecības budžets.

» A. Ieņēmumi.
§ 1. Operatīvās daļas

brutto atlikums. . 25.797
B. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jaunie-
gādāšana . . . 6.827

§ 2. Netto atlikums valsts
Ieņēmumos . . . 18.970

Kopā 25.797

Pielikums Nr. 10 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 44.

Ropažu meiteņu kolonijas saim-
niecības budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 3.082

Ls
B. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jaunie-
gādāšana. 1.832

§ 2. Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 1.250

Kopā 3.082
Pielikums Nr. 11 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 52.
Universitātes aptiekas saim-

niecības budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 26.608

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi . . ._ . 22.308
§ 2. Administrācijas pār-

valdes izdevumi . . 1.800
§ 3 Netto atlikums valsts

ieņēmumos. __. 2.500
Kopā 26.608

Pielikums Nr. 12 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 53 un izdevumu budžeta tek. Nr.
213 un 461.

Universitātes Vecauces fermas
saimniecības budžets.

A. Ieņēmumi.
'" § 1. Piemaksas pa-

matkapitālam . . 21.000
' § 2. Piemaksas par pē-

tīšanas un studen-
tu apmācības dar-
biem 34.000

§ 3. Operativas daļas
brutto atlikums. . 8.487

Kopā 63.487
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi .... 6.621

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi . . 896

§ 3. Pētīšanas un stu-
dentu apmācības
izdevumi.

1 Algas 4.600
2 Pārvaldes izdevumi ? 3.338
3 Saimniecības izdevumi . . 11.776
4 Inventāra jauniegādāšana . 14.186
5 Mācības materiāli- . . . 1.900
6 Izdevniecību izdevumi . . 1.200 34.000

§ 4. Ēku pamatremonti
un mācības inven-
ventars .... 21.000

§ 5. Netto atlikums valsts
ileņēmumos . . . . 970

Kopā 63.487
Pielikums Nr. 13 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 53 un izdevumu budžeta tek. Nr.
213 un 455.

Universitātes Rāmavas fermas
saimniecības budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Piemaksas pamat-

kapitālam . . _ . 30.000
§ 2. Piemaksas par pē-

tīšanas un studen-
tu apmācības dar-
biem . _ . . . . 8.600

§ 3. Operatīvās daļas
brutto atlikums. . ' 5.820

Kopā 44.420

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi. . - 3.760
§ 2. Administrācijas pār-

valdes izdevumi . . 1.040
§ 3. Pētīšanas un stu-

dentu apmācības
izdevumi.

1 Saimniecības izdevumi, . . 6.980
2 Inventāra jauniegādāšana . 1.300
3 Mācības materiāli . . . 320 8.600
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Ls
§ 4. Jaunbūves . . . 30.000

§ 5: Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 1.020

Kopā
~ " 44.420

Pielikums Nr. 14 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 54.

Universitātes mežniecības
sļaimnliiecības budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 24.325
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi. . .' 12.505

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi . . 1.020

§ 3. - Rīcības kapitāla
atmaksa ? . 800

§ 4. Netto atlikums valsts
ieņēmumos - - - 10.000

Kopā 24.325)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk VIII.
daļa. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret VIII. daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. VIII.
daļa vienbalsīgi pieņemta. IX. daļa. Finansu mi-
nistrija.
(Tek.
Nr. Ls

IX. Finansu ministrija,
a. Kredita departaments.

70 § 2. Naudas kapitālu
nodokļi

5 Vinnestu nodoklis .... 2.000
71 § 10'. Apdrošināšanas

nodokļi .... 500.000
72 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 166.415
73 § 53. Rūpniecības uzņē-

mi.
3 Valsts papīru spiestuve (pie-

likums Nr. 16) . . . . 144.871
74 § 61., Valsts kredītie-

stādes.
1 Emisijas banka 3.943.571
2 Zemes banka : . . . . 51.000
3 Hipotēku banka .... 19.000 4.013.571

75 § 62. Valsts vērtspapīri.
1' Ķīlu zīmju augļi .... 933.000
2 Pārējie ieņēmumi .... 570.910 1.503.910

76 § 67. Kustamas mantas
p_ārdošana ? ? 100

77 § 75. Iekšēji aizņēmumi. 20.000
78 § 81. Izdevumu at-

maksas.
12 Revīziju komisiju uzturēšana 6.240

79 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi 150.000

Kopā kredita departamentam 6.507.107
b. Tiešo nodokļu departa-

ments.
80 § 1. Ienākuma nodokļi.

1 Progresivais ienākuma no
doklis ....... 3.000.000

81 § 2. Naudas kapitālu
nodokļi.

1 Procentpapīru kuponu no-
doklis 34.000

2 Dividendu nodoklis . . . 150.000
3 Noguldījumu augļu nodoklis 200.000
4 Speciālo tekošo rēķinu no-

doklis 16.000
6 Obligāciju nodoklis . . . 50.000 450.000

82 § 3. Nekustamas man-
tas nodokļi.

1 Nodoklis no lauku nekusta-
mas mantas 1.250.000

2 Nodoklis no nekustamas
mantas pilsētās un mie-
stos :..' . 1.500.000

3 Atsavināšanas nodokļi (kre-
postnodoklis un pamatno-
doklis) 1.200.000 3.950.000

Tek.
Nr. Ls
83 § 4. Mantojumu un dā-

vinājumu nodoklis . . 300.000
84 § 6. Tirdzniecības un

rūpniecības nodokļi.
1 Pamatnodoklis 550.000
2 Papildnodoklis 3.700.000
3 Apgrozījumu nodoklis (trak-

tieru u. t. t.) . - . . . . 15O000___ 4.400.000

85 § 7. Ārkārtējās peļņas

1 Vērtības pieauguma nodoklis 150.000
2 Vienreizējs kara peļņas no-

doklis 20.000 170.000

86 § 8. Zīmognodoklis.
1 Zīmēs 5.500.000
2 Naudā 4.500.000 10.000.000

87 § 19: Rakstu nodevas
(dažādas atļaujas,

apliecības u. c.) . . 1.275.360
88 § 21. Rūpniecības un

tirdzniecības nodevas.
5 Tvaika katlu uzraudzība . . 60.000

89 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kanclejas un aktu nodevas 25.000

90 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

5 Blankas un formulāri . . . 35.000
91 § 81. Izdevumu at-

maksas.
11 Par zīmogmarku dzēšanu . 14.300
13 Nodokļu piedzinēju atalgo- '

jumi 1.738 16.038

92 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi. 100

Kopā tiešo nodokļu dep. 23.681.498

c. Netiešo nodokļu de-
partaments.

93 § 12. Akcize.
1 Spirts 50.000
2 Liķieri '. . 300.000
3 Vīni 250.000
4 Alus, porters un iesalakvass 1.450.000
5 Medus dzērieni _ 15.000
6 Bezalkohola dzērieni . . . 530.000
7 Raugs 450.000
8 Tabaka 10.200.000

10 Čaulītes 300.000
11 Sērkociņi 650.000
12 Petroleja 450.000
13 Citi apgaismošanas produkti 350.000
14 Smēreļļas 875.000
15 Tēja ......... 200.000 16.070.000

94 _§ 13. Patentu nodokli.
1 Dzērienu un rauga ražota-

tavas un tirgotavas . . . 200.000
2 Tabakas, čaulīšu un sērko-

ciņu fabrikas un tirgotavas 200.000
3 Naftas produktu fabrikas un

noliktavas 3.500
4 Fabrikas spirta izstrādāju-

miem, kurus nelieto kā
dzērienus 5.000 408.500

95 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

5 Blankas un formulāri . . . 1.000
96 § 31. Spirta un degvīna

monopols,
(pielikums Nr.. 18) 24.777.000

97 § 32. Linu monopols.
(pielikums Nr. 19) 2.500.000

98 § 82. Naudas sodi.
3 Tiesas uzlikti sodi .... 15.000

99 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi. 1.500

Kopā netiešo nodokļu dep., 43.773.000
d. Muitas departaments.

100 § 11 Muitas nodokļi.
1 Ievedmuita 43.841.000
2 Izvedmuita 6.500.000
3 Muitas kanclejas nodoklis 735.000 51.076.000

101 § 20. Muitas nodevas.
1 Preču uzglabāšanas maksa 560.000
2 Privātu noliktavu uzraudzī-

bas maksa 44.000
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Tek;
Nr. Ls

3 Darbinieku komandējumu

I

maksa 150.000
4 Plombas, šņores un citi ma-

teriāli 55.000
5 Bnvteritoriju uzņēmumu

kontrole 16.400 825.400
102 § 28. Dažādas atlīdzl-

»
bas..

5 Blankas un formulāri . . . 5.000
103 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts ēku izīrēšana . . . 90.000
104 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības 1.000
105 § 67. Kustamas mantas

pārdošana . . . 600
106 § 81. Izdevumu at-

maksas.
14 Sludinājumi un izsoles . > . 6.000
20 Dienesta apģērbi 22.700 28.700

107 § 82. Naudas sodi.
1 Muitas un kontrabandas sodi 150-000

108 § 83. Konfiskācijas.

El

Konfiskācijas kontrabandas
lietās 80.000

109 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi 22.000
Kopā muitas dep. 52.278.700

e. Rūpniecības departa-
ments.

110 § 21. Rūpniecības un
tirdzniecības nodevas.

1 Izgudrojumu patentu iz-
sniegšana 10.000

2 Zīmējumu, modeļu un preču
nozīmju reģistrēšana . . 25.000

3 Dārgmetālu pārbaudīšana . 100.000
4 Mēru un svaru pārbaudīšana 50.000 185.000

111 § 22. Ostu un iekšējās
satiksmes nodevas.

14 Zemes ceļu un tiltu nodevas 2.000
112 § 28. Dažādas atlīdzī-

bas.
5 Tvaika katlu grāmatas . . 100

ii

13 § 43Valsts ēkas.
1 Valsts eku izīrēšana . . . 12.600

pārdošana.
1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana
114 § 67. Kustamas mantas 12.585

Kopā rūpniecības dep. 212.285
f. Jūrniecības departa-

ments.
115 § 22. Ostu un iekšējas

satiksmes nodevas.
1 Kuģu tonažas nodevas . . 350.000
2 Loču nodevas 100.000
3 Stoderu nodeva 1.500
4 Svaru nodeva 1.100.000
5 Bāku nodeva 600.000
6 Ledlauža nodevas .... 30.000
7 Glābšanas staciju nodeva . 5.000
8 Jūrnieku nama nodeva . . 11.000
9 Ostas kuģu ekspluatācija . 50.000

10 Ostu ierīkojumu lietošana un
krasta aptīrīšana .... 120.000

11 Kuģu akti un dokumenti . . 2.000
12 Tirdzniecības kuģu flagas

patenti un kuģu izmērī-
šana . . _ 2.300

13 Laivu reģistrēšana .... 2.300
15 Ūdensceļu nodevas . . . 150.000 2.524.100

116 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kanclejas un aktu nodevas 400

117 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

1 Mācības nauda , 940
5 Blankas un formulāri . . . 1.220 2.160

118 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību izno-

māšana 26.500
119 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 4.700
120 § 54. Tirdzniecības uz-

ņēmumi.
4 Valsts kuģi 42.809

Tek.
Nr. Ls

121 § 67. Kustamas mantas
pārdošana.

1 Valsts kustamas mantas
pārdošana 17.200

122 § 81. Izdevumu at-
maksas.

15 Ostu ierīces 550
123 § 82. Noudas sodi.

2 Administratīvi uzlikti sodi 5.600
124 § 90. Neparedzēti ieņē-

mumi 500
Kopā jūrniecības depart. 2.624.519

Kopā par IX. daļu 129.077.109
Pielikums Nr. 16. pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 73.
Valsts papīru spiestuves

budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operatīvās daļas
brutto atlikums. . _ 209.578

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas 35.487
2 Piemaksas ' 15.970 51.457

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi .' . . 5.650
2 Ceļa izdevumi 7.600 13.250

§ 3. Netto atlikums valsts
ieņēmumos .... 144.871_

Kopā 209.578

Pielikums Nr. 18. pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 96.

Spirta monopola budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 24.944.075

B. Izdevumi.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 81.238
2 Piemaksas ...... 21.307
3 Par virsdarbiem .... 200 102.745

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi . . . 3.886
2 Ceļa izdevumi 1.368
5 Citi pārvaldes izdevumi . . 150 - 5.404

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres naudas 600
2 Apkurināšana, apgaismoša-

na un dzinējspēks . . . 10.025
3 Aptīrīšana un ūdens apgā-

dāšana 4.512
4 Tekošais remonts .... 21.757
5 Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana ........ 9.000
8 Citi saimniecības izdevumi _ 4.626 50.520

§ 4. Inventāra jaunie-
gādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 525

2 Zinātnes un mākslas priekš-
meti ... _..... , 300

3 Sanitārie un ārstniecības
piederumi 435

5 Mašinas, ierīces un darba
rīki _ 6.676

7 Apģērbs, apavi un veļa . . 470 8.406
§ 5. Netto atlikums

valsts ieņēmumos 24.777.000
Kopā . . 24.944.075

Pielikums Nr. 19. pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 97.

Linu monopola budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 2.611.800

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas ' 74.387
2 Piemaksas .. . . . . 15.303 89.690
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Ls
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 12.920
2 Ceļa izdevumi 3.000 15.920

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres naudas 2.700
2 Apkurināšana, apgaismoša-

na un dzinējspēks . . . 2.050
3 Aptīrīšana un ūdens apgā-

dāšana 600
4 Tekošais remonts .... 350
8 Citi saimniecības izdevumi 500 6.200

§ 4. Netto atlikums
valsts ieņēmumos 2.500.000

Kopā . . 2.611.810)

Vārdu vēlas deputāts Bīlmanis. Vārds deputā-
tam Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Es pie finansu ministrijas budžeta
gribētu apstāties tikai pie pāris jautājumiem, un
proti, taisīt dažas piezīmes pie mūsu kredītpolitikas.
Mūsu saimnieciskā politikā, kā jau tas vairākkārt
ticis pastrīpots Saeimas plenārsēdēs no Saeimas
frakcijām, konstatējama tāda nevēlama parādība,_ka
mūsu saimnieciskās attīstības gaitā mūsu ārējas
tirdzniecības bilance ar katru gadu uzrāda Helaku
iztrūkumu, ar katru gadu uzrāda lielāku pārsnie-
gumu importā pret eksportu. Līdz šim laikam nav
redzama neviena veselīga parādība, kas varētu kaut
kā uzrādīt pazīmes, ka šinī ziņā mūsu saimnieciska
dzīve iet uz izlabošanos. Kaut gan oficiālā statistika
konstatē, ka mūsu fabrikātu izvedumi katru gadu
vairojas, tomēr fabrikātu imports lielā mērā pieaug
un pārsniedz to pieaugumu:, kas ir mūsu eksportā.
Tāpēc pie šī jautājuma jāapstājas, jo še_ ieņēmumos
runa iet par mūsu galvenam: kreditiestādēm, kuras
lielā mērā veicina mūsu saimnieciskās dzīves no-
kārtošanu un tas attiecas uz trim mūsu valsts ban-
kām.- Salīdzinot mūsu valsts kredītu, kādiemi mēr-
ķiem to dod mūsu saimnieciskās dzīves atjaunošanai
no trim Latvijas valsts bankām, jākonstatē, ka La-
tvijas bankas bilance šī gada 1. janvārī uzrāda
114.000.000 latu aizdevumos dažādām vajadzībām
valstī, no kuras sumas uz rūpniecību krīt 29.900.000
latu, t. i. apmēram viena trešā daļa. Tāpat zemes
banka no 48.OO0.0QO' latu bilances uz pirmo janvāri
var uzrādīt lauku rūpniecībai nepilnus. 5.000.000 latu,
un, treškārt, hipotēku banka var uzrādīt no savas
18.000.000 latu bilances pēdējā laikā gan, ka viņa
rūpniecībai būs devusi apmēram 6.400.000 latu. Visu
saņemot kopā redzam 1, ka šīs mūsu kredita iestādes
mūsu ražojošai nozarei, kāda ir rūpniecība, kam^ jā-
domā, valstij vajadzēja izsniegt prāvus aizņēmumus,
nav varējušas izsniegt pietiekošas sumas. Kas zī-
mējas uz galveno mūsu kredita iestādi, uz Latvijas
banku, tad redzam, ka no 114.000.000 latu rūpniecī-
bas vajadzībām izsniegtie: krediti nepārsniedz
29.000.000 latu. No otras puses mēs dzirdam, mūsu
rūpnieku vispārēju žēlošanos, ka stāvoklis ir necie-
šams, ka kredita ziņā viņus pielīdzina vienkāršiem
importierieim jeb iekšzemes tirgotājiem, kuru rīcībā
kapitāls bez šaubāmi, ātrāki apgrozās, nekā tas iir
rūpniecībā, kur kredits vajadzīgs uz ilgāku: laiku un
kur nauda neatgriežas tik ātri atpakaļ kā tirdznie-
cības uzņēmumos,. Tāpēc pielīdzināt rūpniekus tir-
gotājiem un dot vienlīdzīgu kredītu, kā tas līdz šim
ir bijis galvenam kārtām Latvijas bankā, nerunājot
nemaz par hipotēku un zemes banku, uz priekšu ne-
vajadzētu. Šie motivi ir jāņem vērā, jo rūpniecībā
nevar rēķināties ar trīs mēnešu kreditu un ja grib
veicināt ražošanumūsu zemē, tad nevar tirdzniecībai
un rūpniecībai dot viena un tā paša procenta kre-
dītu, ir pienācis laiks izvest šķirošanu ir procenta, ir

laika ziņa, sevišķi tas būtu jādara Latvijas bankai.
Es nešaubos par to, ka mūsu saimnieciskā attīstības
gaita

^
ja butu pielietotas konkrētākas metodes un

apsvertaka politika ari no valdības puses, tad es ne-
šaubos, kasaimnieciskais efekts rūpniecībā būtu bijis
daudz lielāks nekā līdz šim. Un lai tās būtu vairāk sa-
protams, tad mums jāgriežaspie tiem materiāliem,ko
statistiskā pārvalde savākusi un kuri uzrāda ļoti
interesantus skaitļus. Mūsu iekšējais, tirgus dod
musu rūpniecībai iespēju attīsīties plašākos apmēros
dabīgā ceļā, rēķinoties tikai ar mūsu patiesām vaja-
dzībām, nerunājot nemaz pair eksporta iespējamību.
Ari mūsu eksporta iespējamība nav noskaidrota un
tendence, kāda ir bijusi pēdējos gados, norāda, ka
eksporta Tespējamība -var būt daudz lielāka. Pēc
statistiskās pārvaldes eksporta un importa iekšējās
un ārējās tirdzniecības statistikas mēs varam: kon-
statēt sekošu interesantu parādību. 1924. gada sta-
tistiskie dati uzrāda, ka Latvija importējusi velosi-
pēdus vien pāri par 300.000 latiem, t. i. 15.000.000
rubļu. Kaut gan mums pašiem darbojas kādas 3lielā-
kas velosipēdu fabrikas Latvijā, tomēr viņas nevarēja
savā laikā šo patēriņu segt, patēriņš uz velosipēdiem
top vēl lielāksunkaut gan fabriku darbība pieaug, to-
mēr_ imports ir vēl lielāks un nekur, man šķiet, ne-
varētu tik viegli novēirst importu kā šinī nozarē. Cik
man pazīstama šī nozare, tad valsts kredītu ziņā tā
nav atradusi vajadzīgo pabalstu un šinī ziņā varētu
darīt vairāk, nekā līdz šimLatvijas banka to darījusi.
Ja šainozarei dotu kreditu,es nešaubos,ka šeitmums
svešo importu novērstu. Pēc 1924. gada statistikas
mums tramvaja vagonu daļas un dzelzceļu piederumi
importēti_ par 545.000 latu. 1924. gadā mums vēl
nedarbojās Feniksa fabrika, viņa sāka darboties
1924. gadā. Domājams, ka tagad to lietu nostādīs
citādi, ņemot vērā, ka Liepājas kara ostas darbnīcas
ari izveidojas. Šinī ziņā valsts kredits var palīdzēt,
ja grib šo importa posteni novērst. Tāpat jāapstā-
jas pie mūzikas, instrumentu ražošanas. Pie mums
pianīno ievesti par 540.000 latu un daži citi instru-
menti par 290.000 latu, kopā par 35.000.000 rubļu
ievesti

^
instrumenti, kurus var tepat ražot, No Vā-

cijas pārnākusi viena firma. Šinī ziņā iespējams
mūsu rūpniecībai nākt pretim, lai varētu konkurēt
ar ārzemēm. Loti liels postenis mūsu importā ir
elektriskie piederumi un telefona-telegrāfa aparāti.
Elektrisko piederumu imports sastāda 2.000.000 latu,
telefona aparāti — 270.000. Loti vēlams būtu, lai
valsts statos pie nopietnas šādas iestādes 'izveido-
šanas. Deputātu kungiem ir zināms, cik nopietni
strādā mūsu pasta-telegrafa virsvaldes darbnīcas,
kuras ar lielam pūlēm izdevās atturēt no nodošanas
privātās rokās. Šeit uzstājās ari sociāldemokrāti,
lai tās paliktu valsts īpašumā. Viņas novērš plašo
importu. Ja viņām dotu iespēju plašāki attīstīties,
tad viņas veiktu vēl lielāku darbu. Tālāk 2.130.000
latu dzelzceļu piederumiem. Ari šinī virzienā jārī-
kojas, Tālāk es apstāšos pie mākslīgo mēslu ražo-
šanas. Mēs varam būt priecīgi par to, ka mākslīgo
meslu ražošana ir gājusi uz priekšu. Laikam: kāda
privāta fabrika uzsāk šinī ziņā savu darbību, jo
mākslīgo mēslu imports pēc 1924. gada statistikas
uzrada tuvu pie 200.000,000'. Un man šķiet ari, ka
valsts krediti līdz šim laikam šinī virzienā ir bijuši
tikai maza palīdzība un šinī ziņā, ja tas vajadzīgs,
pabalsti nebūtu liedzami. Loti raksturīgu ainu uz-
rada vel musu stādu augu pārstrādāšanas rūpniecība,
kurai pirms kara bija ļoti laba reputācija, ļoti labi
aparāti un kura varēja strādāt ari pēc kara, kur tā
bija mazāk ruinēta, sevišķi Liepājā. Tomēr 1924.
gada statistika uzrāda, ka šai rūpniecībai ir vēl ļoti
plašs darba lauks; tā piemēram linu eļļa vēl 1924.
gada tiek ievesta par ļoti lielu sumu, lai gan pie linu
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eļļas ražošanas nav nekāds sarežģīts ražošanas pro-
? cess. Kas attiecas uz lineļļu vien, tad imports šinī
gada sastāda 1.560.000 latu. Lielu daļu no šī importa
būtu spējīga segt mūsu rūpniecība, un ja tika doti
krediti šai_ nozarei, tad es gribu pastrīpot, ka viņi
pirmā laika tika neracionāli izlietoti; viņi tika izlie-
toti sīko _. uzņēmumu kreditēšanai, kuri ir spiesti pē-
dēja laika savu darbību izbeigt, jo pasaules tirgū kon-
kurēt būs iespējams tikai tiem, kuriem ir pietiekoša
rīcības brīvība kapitāla ziņa, kuriem ir pienācīga ie-
kārta, kur var pienācīgi labi un lēti ražot. Bet tā po-
litika, kura tika piekopta pašā sākumā, ir bijusi nepa-
reiza, tāpēc ka, kreditēti ir sīkie rūpniecības uzņē-
mumi. Vispār mūsu rūpniecības statistika uzrāda
ainu, ka uzņēmumu skaits mums ir trīskār'tojies, bet
strādnieku skaits iztaisa apmēram nepilnu pusi no
pirmskara skaitļa. Tagad mēs esam tā lakta priekšā,
ka musu rūpniecības ražošana izveidojas ļoti sīkos
uzņēmumos, kas, bez šaubām, izmaksā dārgāki, Tā-pēc es _pastrīpoju šo rūpniecības nozari, augu vielu
pārstrādāšanas nozari un gribu konstatēt, ka te mums
būtu jadoma par kredita pielietošanu citā virzienā.
Talak es vel gribu aizrādīt uz vasku drēbes ražo-
šanu. 1924. gada vasku drebēs imports ir sniedzies
pāri par 6.000.000 rubļu. Cerams, ka tās rūpniecī-
bas, Kuras pie mums ir strādājušas pirms kara un
labi strādājušas, ka tas varēs strādāt ari tagad. Da-
žas no viņam jau ir uzsākušas darbību un cerams,
ka ar kredita palīdzību būs iespējams šo posteni zi-
nāma mera_ ievadīt pareizās sliedēs. Tad es gribu
apstāties vēl pie vienas nozares, kura mums būtu
no ļoti liela svara, pie ķimisko skābju ražošanas, pie
sērskābes fabrikām. Jau 1920. gadā toreizējā tirdz-
niecības un rūpniecības ministrija vienbalsīgi atzina,
ka šai nozarei jāpiegriež vislielākā vērība un jāpie-
liek visi spēki tās attīstībai, No tā laika ir jaupagā-
juši 7 gadi. Daudz par šo nozari ir domāts un ru-
nāts, bet darīt mēs vēl neko neesam paguvuši un tā-
pēc, ka neko neesam paguvuši padarīt, mēs šonozari
esam nostādījuši ļoti grūtā stāvoklī, jo šai rūpniecī-
bai jr liela tendence attīstīties. Bet rūpnieki nav
varējuši savu darbību atjaunot tāpēc, ka valsts iz-
palīdzība kredita ziņā nav varējusi novērst galveno
pamatprasību, lai varēturažot šai ķīmiskai rūpniecī-
bai izejvielas pašu zemē. Kimisko vielu imports
1924. gadā ir sasniedzis 155.000 latu, tas ir daudzums,
kas Latvijas teritorijā tiek patērēts un priekš kura
atmaksātos attīstīt šo rūpniecību, ņemot vēl vērā to,
ka analoģiskas rūpniecības nav mūsu kaimiņu ze-
mēs, ne Lietuvā, ne Igaunijā. Šīs mūsu kaimiņu ze-
mes ari ņemtu šos ražojumus no mūsu fabrikām, vi-
ņas būtu spiestas to darīt, tāpēc pēc manām domām
šai rūpniecības nozarei būtu piegriežama vislielākā
vērība. Vēl analoģisku bildi jāpieved par kredita pie-
lietošanu attiecībā uz ādu un kaulu pārstrādāšanu,
piemēram, uz līmes fabrikām. Mums pastāv daudz
mazas un sīkas fabrikas, kuras tiek kreditētas no
valsts puses. Šīs fabrikas nepaspēj pārstrādāt līrni
mūsu pašu vajadzībām, jo līmes imports vēl 1924.
gadā sasniedza ļoti lielu sumu, bet līmes ražošanas
process ir ļoti vienkāršs. Galu rezultāts ir bijis tas,
ka ar kreditiem ir panākta galvenam kārtām sīko
rūpniecības uzņēmumu uzturēšana, kādu Rīgas no-
malēs var saskaitīt diezgan daudz. Man šķiet, šī
lieta ņemtu vēl labāku virzienu, ja valsts pie tās pie-
ietu citādi. Loti nopietna rūpniecības nozare, kurai
valsts krediti, pēc manas pārliecības, daudz varētu
palīdzēt, ja tai rastos vajadzīgais pamats, kā es mi-
nēju ari sērskābes fabrikāciju, ir mūsu krāsu rūpnie-
cība, kas pirms kara uzrādīja lielu apgrozību Latvi-
jā, kurai ir ari savs dabīgais pamats un kura varētu
attīstīties, ja būtu nokārtota kredita lieta un ari sēr-
skābes ražošana. Mūsu importa statistika var uz-

radīt veselu rindu tādu ļoti svarīgu priekšmetu, kuru
ražošana techniski ir ļoti vienkārša un kuru patē-
riņš iekšzemes tirgū ir pietiekoši plašs, lai viņu ra-
žošanā varētu ieguldīt zināmu kapitālu, bet līdz šim
laikam mums nav bijis iespējams ne koncentrēt ka-
pitālu, ne darīt ko citu. Vēl jāgriež vērība uz vienu
ļoti nopietnu pasākumu. Līdz šim tekstilrūpniecībai
Latvijā bij ļoti nopietni uzdevumi, jo tekstilpreču ie-
vedumi ar katru gadu vairojas un prasa no valsts
ārkārtīgi lielus izdevumus. Jāteic, tomēr, ka mūsu
tektsilrūpniecība strauji attīstās, bet ja valsts izpalī-
dzība kredita ziņā vairāk būtu gājusi pretim moder-
nākiem pasākumiem, kuriem še ir zināms pamats, es
nešaubos, ka mūsu tekstilrūpniecībai būtu bijis ie-
spējams vēl vairāk nostiprināties. Gribu teikt, ka
līdz šim laikam ir atjaunojusi savu darbību Strazdu-
muižas šujamo diegu fabrika, jo šujamo diegu im-
ports pie mums_ sniedzas līdz kādiem 8—10 miljo-
niem rubļu gadā. Šī Strazdumuižas diegu fabrika,
var teikt, pašlaik šo importu sedz un domājams, ka
ari uz priekšu segs. Ja nu vēl nāktu klāt juglasfa-
brika, kuras mašinas mazākais jau 7 gadus stāv tik-
pat kāpilnīgā kārtībā un kur tikai pašā pēdējā laikā
ir uzsākušas darboties un ražot smalkos diedziņus,
kas ir vajadzīgi ari Strazdumuižas fabrikai, ja šī
Juglas manufaktūra būtu sākusi darboties 4 gadus
atpakaļ, tad apstākli būtu daudz savādāki mūsu
tekstilrūpniecībā, mūsu , tekstilrūpniecība būtu lielā
mērā paplašinajusēs. Tāpēc man šķiet, ka finansu
ministrijas uzdevums būtu noskaidrot šinī virzienā
visus apstākļus, un proti, cik mums vēl ir tādu fa-
briku, kuras būtu savedamas kārtībā un zem kādiem
apstākļiem tās varētu laist darbā. Ari šinī ziņā fi-
nansu ministrijai vajadzētu koncentrēt visu savu
enerģiju un pieskaņot ari šo nozari vispārējām bu-
džeta prasībām. Es negribu augsto namu uzkavēt
ar sīkākiem paskaidrojumiem šinī ziņā, bet varu teikt
tik daudz, ka pēc 1924./25. gada datiem var uzrādīt
ļoti daudzas tādas nopietnas lietas, kur būtu vērts
ieguldīt kapitālu, kur šis kapitāls pilnīgi rentētos.
Vienkārt, jau šīs fabrikas varētu darboties uz vietējā
tirgus rēķina un ja nu vēl pieliek klāt ārējo tirgu, tad
iespējams domāt, ka tas mūsu ražošanu paceltu ļoti
lielos apmēros. Es sīkāki negribētu jūs apgrūtināt
un pievest skaitļus, bet tomēr pie dažiem datiem es
vēl drusku pakavēšos. Salīdzinot 1924. gada ek-
sporta statistiku ar 1925. gada eksporta statistiku,
pie tam ņemot vērā tikai mūsu kaimiņvalstis, kā Krie-
viju, Igauniju un Lietuvu — es atbalstīšos tikai uz
šīm 3 valstīm —, esmu spiests konstatēt diezgan ie-
priecinošu parādību, un proti, ka mūsu eksportspēja,
salīdzinot ar visām šīm 3 kaimiņvalstīm, ir lielā mē-
rā pieaugusi un importa spēju pieaugšanā starp šīm
3 kaimiņvalstīm 1925. gada beigās mēs esam nonā-
kuši pie tāda stāvokļa, ka mūsu tirdznieciskā bilance
ir palikusi tikpat kā pozitīva. 1924. gadā šī tirdznie-
ciskā bilance bij ļoti negatīva. Šī tirdznieciskās bi-
lances pieaugšana nāk ari uz rūpniecības ražojumu
pieaugšanas rēķina. Mūsu rūpniecības ražojumu
pieaugšana, salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm, Igau-
niju, Krieviju un Lietuvu, 1925. gadā pret 1924. gadu,
gājusi ļoti strauji uz priekšu. Es negribu pievest at-
sevišķas sumas, bet tendence ir tāda, ka tikai ar
1924. gadu, sākot no tā brīža, kad mūsu rūpniecība
sāka pielietot modernākas metodes, kad mūsu fi-
nansu politika sāka atzīt, ka valsts palīdzība ir jāno-
stāda racionālāki,-mūsu rūpniecības efekts ne tikai
uz ārieni, bet ari iekšienē ir bijis ļoti labvēlīgs. Es
gribētu to pastrīpot, lai nāktu pie tā slēdziena, ka tas
stāvoklis, kāds ir tagad mūsu valsts politikā, visā

^.visumā pret mūsu saimnieciskās dzīves izveidoša-
«nos, gribētu teikt, ka tas ir bez plāna, bez noskaņoti-

bas, bez kopējas vienotas vadības un stāvoklis iznāk
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tads, ka katrs atsevišķs rūpnieks, kur viņš savu ini-
ciatīvi mēģina ieguldīt, griežas pie viena, pie otra un
pie treša, bet noteiktas vadības un norādījumu fi-
nansu politika nav. Mēs pat varam konstatēt, ka
musu ilnansu politika pielaidusi ļoti daudzas nevē-
lamas parādības, kļīidas,_kuras var saistīties ar zau-
dējumiem un nepatīkamām sekām. Kā uz piemēru
gribētu aizrādīt uz sekošo. Mums pirms gada vai
diviem_ saka darboties un ļoti sekmīgi attīstīties di-
vas musu vietējas fabrikas, kuras izgatavo tik nepie-
ciešamus priekšmetus kā atslēgas. Abas fabrikas
uzradīja_zināmas sekmes savā darbībā. Šīsfabrikas
bija saņēmušas no valsts kreditus, valsts viņām bija
nākusi pretim, par ar ļoti plašiem kreditiem, bet ta-
gad viņas nonākušas grūtā stāvoklī un likvidējas.
Nu valstij nākas padomāt, ar kādām grūtībām viņai
nāksies savus kreditus dabūt atpakaļ, ja tas vispār
bus iespējams._ Pašlaik esam tādā stāvoklī, ka šo-
gad mums atslēgas vairs uz vietām neražo un tās būs
jāieved no ārzemēm. Šinī gadījumā es gribētu uz-
svērt, ka ne finansu ministrijai, ne attiecīgām kredita
iestādēm nav bijis vajadzīgā kontakta un vajadzīgās
sazināšanas, nav bijis vienotas vadības, bet šos pa-
sākumus kreditējušas mūsu valsts kredītiestādes
katra atsevišķi, — Latvijas bankā kreditējusi atse-
višķi, tāpat hipotēku banka. Katrs rūpnieks, kurš ir
pietiekoši uzņēmīgs, var zināmos gadījumos dabūt
naudu šinīs dažādās iestādēs, tāpēc ka saskaņotības
šeit nav, nav kopējas kotroles, nav kopējas vadības
mērauklas. Domāju, ka finansu ministrijai pienācis
laiks, lai saskaņotu vismaz savu oficiālo politiku, pre-
tējā gadījumā šī rīkošanās no katras iestādes puses
savrup vedīs pie pārpratumiem un zaudējumi var būt
neizbēgami. Es negribētu šinīs lietās ielaisties sīku-
mos, domāju, ka par visām šīm lietām finansu mini-
strijas vadībai pašai zināms, negribu runāt par visām
vajadzībām un nepieciešamībām, bet tagadējais stā-
voklis tomēr uzskatāms par nenormālu, tāpēc ka nav
noteiktības un vienotas vadības un, otrkārt, nav no-
teiktības un pareizas palīdzības mūsu ražotājiem,
rūpniekiem. Jebkuram katram pilsonim, kurš pa-
zīst cik necik techniku un mūsu saimniecisko iekārtu,
un kurš ir redzējis modernas iekārtas, kad viņam būs
jābrauc pa mūsu mazajiem, sīkajiem uzņēmumiem,
tad viņam būs jākonstatē tas, ka šie cilvēki strādā ar
labāko gribu, ar labāko pārliecību un ar labāko vēlē-
šanos un tomēr ir pielaiduši tik ārkārtīgas kļūdas,
ka tās duras acīs, ieejot jau pa durvīm, un norāda,
ka šiem jaunajiem rūpniekiem nav bijušas vajadzī-
gās priekšzināšanas, vajadzīgās gatavības un nav bi-
jusi iespējamība dabūt kaut kādu konsultāciju, kas
viņus nostādītu uz pareiza ceļa. Man liekas, ka fi-
nansu ministrijai vajadzētu ierosināt vai nu pie kā-
das rūpnieku-amatnieku biedrības, vai ari pie finansu
ministrijas, kur lai rastos zināms centrs, kur tad
rūpnieki varētu ievākt informāciju par zināmu ma-
šinu, par šīs mašinas vērtību, par viņas uzstādīšanas
kārtību ūn ražošanas iespējamību. Tādas iespējamī-
bas līdz šimnav bijis un tas lielā mērā palīdzējis vi-
siem tiem nacionāliem rūpniekiem, kuriem ir bijusi
iespēja izlietot valsts kreditus, ieiet nelaimē, tāpēc ka
viņi nav bijuši savu uzdevumu augstumos un ka nav
bijis neviena, kas viņus ievirzītu pareizā virzienā. Tā
ir valsts līdzekļu izšķiešana, kura ir saistīta.ar ne-
patīkamām sekām, ar uzņēmumu izputināšanu, ar
kredita piedzīšanu, ar bankrotu u. t. t. Tāpēc, man
šķiet, uz priekšu finansu ministrijai jāpiegriež ražo-
jošai rūpniecībai daudz lielāka vērība nekā līdz šim,
ņemot vērā to, ka mūsu rūpniecības ražojumu vērtība
1925. gadā sasniegusi 266.000.000 latu, kas ir tikpat
daudz, cik lauksaimniecībā visa labības un kartupeļu
vērtība kopā. Tas ir faktors mūsu dzīvē, kuram ir
ārkārtīgi liela nozīme. Man šķiet, ka finansu mini-

strijai jādod rūpniecībai uz priekšu krediti, tāpat kā
lauksaimniecībai, uz ilgāku termiņu, jo rūpniecība,
tāpat kā lauksaimniecība, novērš importu, un nepa-
reizi ir, ka dod lauksaimniecībai 3 mēnešu diskonta
kreditu Latvijas bankā, jo lauku saimniecība kapi-
tāls uzkrājas ne 3 mēnešos, bet vienreiz gadā, un tā-
pēc kredita ņēmējs iekļūst neciešamos apstākļos. Ja
Latvijas banka dod lauksaimniekiem kreditu, tad jā-
piemērojas dabiskām prasībām, kādas ir lauksaim-
niekiem. Latvijas bankai, ja tā dod lauksaimniekiem
kreditu, jāpieskaņojas viņu vajadzībām, tāpat kā rūp-
niecībā jāpieskaņojas rūpnieku vajadzībām. Es esmu
pārliecināts, ja Latvijas banka atturētos no importa
Kreditēšanas, no dažādu organizāciju kreditēšanas,
bet nodotu kreditu rūpnieku un laukstrādnieku rokās,
piemērojoties viņu vajadzībām, piemērojoties kredita
vajadzībām un atmaksas termiņam, tad tā varētu
daudz lielākā mērā sekmēt i rūpniecību, i lauksaim-
niecību. Jākoncentrē visa uzmanība uz to, ka mēs
esam tranzīta zeme, mēs dzīvojām kaimiņos un esam
spiesti techniski konkurēt ar vienu otru zemju rūp-
niecību. Ja mēs kreditējam privātu rūpniecību, tad
jānāk ar kontroli un norādījumiem, tad tās atjauno-
šanās būs lielāka. Tad novērsīs tās daudzās krīzes
rūpniecībā un netiks izsauktas nevēlamas parādības.
Man šķiet, ka mūsu finansielā politikā mūsu brīvie
līdzekļi dod ļoti lielas iespējas. Latvijas bankai va-
jadzētu pacelt ar savu kreditu rūpniecību daudz aug-
stāk. Otrs jautājums ir tā parādība, ka mūsu pasū-
tījumus izdod uz ārzemēm. Pie budžeta jāpastrīpo,
ka valdības pasūtījumu izdošana jāmēģina iekārtot
citādā veidā, nekā līdz šim, t. i. pēc iespējas sastādot
plānu uz priekšu uz trīs, četri gadiem, izsniedzot sa-
vus pasūtījumus uz zināmu laiku, dodot iespēju rūp-
niekam strādāt veselu gadu. Pirmā kārtā lai valsts
izmanto savu aparātu un, otrkārt, lai ari privātā rūp-
niecībā nebūtu tāds stāvoklis, kāds ir tagad, kad uz
vienu un to pašu pasūtījumu mums rodas daudz reiz
pavisam jauni aparāti. Saņem cilvēks kādu pasūtī-
jumu, kā pēdējā laikā satiksmes ministrijā, iegādā-
jas speciālas mašinas, neskatoties ka tādas speciālas
mašinas šinī pašā nozarē atrodas 2—3 rūpniecības.
Protams, ka tā ir nevēlama parādība, kura ar laiku
novēršama un kuru var novērst, ja finansu ministrija
gribētu piegriezt lielāku vērību vispārējas finansu
politikas saskaņošanai. Tāpēc neapstājoties plašāki
pie vispārējās finansu ministrijas darbības un pie no-
dokļu politikas, es gribētu pastrīpot tikai to, ka šinī
virzienā finansu politikai atliek ļoti daudz darīt, lai
rūpniecībā novērstu to ļauno parādību, par kuru ta-
gad visi uztraucas, t. i. mūsu tirdznieciskās bilances
pasivitāte.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

J. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski) *):
Deputātu kungi! Sakarā ar apspriežamo finansu
ministrijas budžetu turu par savu pienākumu norādīt
uz dažiem trūkumiem šinī mūsu saimniecībā tik sva-
rīgā resora darbībā.

Vispirms man gribētos atzīmēt, ka finansu mi-
nistrija uzrāda par maz iniciatives. Pašlaik mūsu
tirdzniecības bilance ir iepriecinošā kārtā stipri uz-
Iabojusēs, pagājušāmēnesī viņa ir bijusi pat aktivā.
Uz mūsu tirdzniecības bilances uzlabošanās iespē-
jamību es jau pirms dažām nedēļām norādīju no šīs
vietas. Bet šī parādība nekādā ziņā nedod mums
tiesībasatdusēties uz saviem lauriem. Viens no mū-
su svarīgākiem eksporta priekšmetiem ir koki. Bet
musu_koku_ eksports nevar attīstīties tādā mērā, kā
tas butu velams_ , jo to saista pastāvošās izvedmui-
tas. Man ir zināms, ka mūsu finansu ministrija stāv

*) Runātāja atreferējums,
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uz ta redzes punkta, ka uz malku ir jāatceļ izved-
muita. Jau pirms dažiem mēnešiem presē parādījās
ziņas, ka finansu ministrija nodomājusi spert pirmo
soli šinī virziena, atceļot izvedmuitu uz stutmalku.
No ta_ brīža pagājis ilgs laiks un lieta vēl joprojām
nav talak pavirzīta: finansu ministrijas priekšlikums
vel līdz šim nav iesniegts Saeimā. Ja ar visiem
saimnieciskiem likumiem tik nevērīgi apiesies, tad
mes tālu netiksim.

Vispārīgi finansu_ ministrijai vajadzētu piegriezt
lielāku uzmanību jautājumam par malkas izvedmuitu.
Šī muita dod mums maz, viņas ņemšana izmaksā
daudz un rada eksportieriem lielas grūtības. Ja vis-
pārīgi atzīst, ka šo izvedmuitu jāatceļ, tad šo jautā-
jumu nevar vilkt garuma.

Vienīgais šķērslis, cik man ir zināms, pastāv
iekš tam, ka negrib novēlēt neparedzētu peļņu tiem
eksportieriem, kuriem ir lielāki krājumi noliktavās.
No šī stāvokļa rodama izeja. Var reģistrēt krāju-
mums. Tomēr šai lietai ir vislielākā nozīme priekš
musu tirdzniecības bilances, un tāpēc finansu mini-
strijai jāpieiet tai pēc iespējas tuvāk un jāsper soļi
pilnīgai koku izvedmuitas atcelšanai.

Mans iepriekšējais runātājs Bīlmaņa kungs tik-
ko aizskāra jautājumu par valsts piegādājumiem. Šis
jautājums pēdējā laikā sevišķi stipri nodarbina kā
musu saimnieciskas aprindas, tā ari Saeimu un bu-
džeta komisiju. Pēdējā stundām ilgi par to ir runāts
un vispārējā tendence bija, lai pēc iespējas valsts pie-
gādājumus un pasūtījumus izdotu vietējām firmām.
Faktiski visiem resoriem ir lielas tieksmes nodot pa-
sūtījumus ārzemēs. Katrā ziņā finansu ministrijas
pienākums ir ne tikai šinī ziņā būt par priekšzīmi, bet
ari pārējos resorus iespaidot, lai pasūtījumi paliktu
musu zemē, jo svarīgākais finansu ministrijas uzde-
vums ir pabalstīt vietējās saimnieciskās intereses.
Bet piepeši mēs dzirdam, ka jūrniecības departa-
ments nolēmis nodot mūsu ostu bagarēšanas darbus
kādai nepazīstamai holandiešu firmai, kura to uzņe-
mas par 37% lētāki nekā Rīgas biržas komiteja. Es
apšaubu šīs ziņas pareizību, cik tālu viņa attiecas uz
to, ka holandiešu firma uzņemas darbu par 37% lē-
tāki nekā Rīgas biržas komiteja. Katrā ziņā to ne-
var iedomāties, ka finansu ministrija izdod pasūtī-
jumus ārzemēm un caur to, ka, piemēram, šinī gadī-
jumā padod bezdarbībai tādus vērtīgus objektus,
kādi ir Rīgas biržas komitejas bagarēšanas mašinas,
kurās ieguldīts liels kapitāls. Caur to ciešari nacio-
nālais īpašums. Kā jau sacīju, es nevaru pielaist, ka
šī ziņa saskan ar īstenību. Un ja tomēr tas būtu
fakts, tad vācu frakcijā rodas jautājums, balsot jeb
nebalsot par tādas finansu ministrijas budžetu, kura
ignorē vietējās saimnieciskās intereses.

Iniciatives trūkums no finansu ministrijas puses
ir redzams ari pie muitas tarifa caurskatīšanas. Vi-
sas saimnieciskās aprindas ir tanī ziņā vienis pratis,
ka mūsu tagadējais muitas tarifs uzrāda tik daudz
kļūdas, ka viņa revīzija ir nepieciešami vajadzīga.
Jautājumu pār mūsu muitas tarifa caurskatīšanu pa-
cēla jau pirms 3 gadiem. Bet vēl šodien mēs atro-
damies tādā stāvoklī, ka neviens nezin, kad mēs tik-
sim pie jauna muitas tarifa. Bez liekiem vārdiem ir
saprotams, kādu neveselīgu iespaidu atstāj šāds
nedrošs stāvoklis uz saimniecisko dzīvi. Neviens tir-
gotājs, nedz fabrikants nezin šodien, ar kādām mui-
tas likmēm viņam būs jārēķinājas. Bet saimnieci-
skās kalkulācijas nevar radīt tikai vienai dienai; kā
tirgotājam, tā ari fabrikantam jāiekārtojas uz dau-
dziem mēnešiem iepriekš.

Ir taču pats par sevi saprotams, ka jauna mui-
tas tarifa pamatos ir jāliek zināmi principi. Bet
no mūsu finansu ministrijas nav nekādu priekšliku-
mu. Mēs esam gan dzirdējuši, ka vietējo rūpniecību

jāaizsargā, bet par to es neredzu plānu un konkrētus
priekšlikumus. Mums ir stipri attīstīta dzelzs, tek-
stila un krāsu rūpniecība. Vai ari to jāaizsargā un
kādā mērā, par to finansu ministrijai pašai ir jāsavāc
materiāli. Mēs komisijā esam spiesti pieaicināt spe-
ciālistus un interesentus, vākt statistiskus datus, vār-
du sakot, darīt visu, lai dabūtu pareizu ainu par
katras rūpniecības stāvokli. Saprotams, ka tāpēc
darbs velkas garumā; visu šo materiālu vajadzēja
jau iepriekš sagatavot un nodot finansu komisijai.

Joprojām saimnieciskos jautājumos ienes par
daudz politikas. Mazs uzlabojums šinī ziņā ir kon-
statējams, bet ar to nepietiek. Ari šeit finansu mini-
strijai būtu jānāk ar priekšzīmi. Mēs, vāci-baltieši, ,
esam gatavi strādāt līdzi pie mūsu saimnieciskā stā-
vokļa uzlabošanas, bet mēs pastāvīgi atduramies uz
pretestību, kaut gan pamazām uzvar uzskats, ka šī
līdzdarbība valstij var dot vienīgi labumu. Nemitīgi
ir norādīts, ka mums jābūt reprezentētiem Latvijas
bankas padomē, ka tādā kārtā varētu novērst dažu
labu kļūdu kreditu politikā, ja mūs pieaicinātu darbo-
ties līdzi, un tomēr viss paliek pa vecam. Ja finansu
ministrija nopietni domā uzlabot mūsu saimniecisko
dzīvi, tad šeit viņai vajadzētu pirmā kārtā uzstāties.
Es gribu cerēt, ka mani aizrādījumi šoreiz nepaliks
bez reālām sekām. .Nost ar politiku saimnieciskos
jautājumos! Pieaicināt speciālistus, neatkarīgi no
viņu tautības, tad beidzot mēs tiksim laukā no tā sa-
strēguma, kurā mēs esam iestiguši saimnieciskos
jautājumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu?

Referents A. Kalniņš: Nē.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents vārdu ne-

vēlas. Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu IX. daļa.
Finansu ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret IX. daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par IX. daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par IX. daļas
pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret 30, atturējušos
nav. IX. daļa pieņemta. X. daļa. Zemkopības mi-
nistrija.
(Tek.
Nr. Ls

X. Zemkopības ministrija,
a. Zemkopības departaments.

125 § 24. Dažādas nodevas.
3 Kadastra nodevas .... 100
4 Kanclejas un aktu nodevas ? 15.000 15.100

126 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

1 Mācības nauda 16.790
127 § 42. Valsts zemes.

1 Zemju un saimniecību izno-
māšana 1.200.000

2 Zvejas tiesību iznomāšana . 110.000
3 Augļi par nomas nomaksu

pagarināšanu, sodi un atlī-
dzības par līgumu neizpil-
dīšanu un likumu pārkāp-
šanu . . 150.000 1.460.000

128 § 43. Valsts ēkas
1 Valsts ēku izīrēšana . . . 90.000

129 § 55. Lauksaimniilecībais
uzņēmumi.

1 Valsts muižas (piel. Nr. 21) 168.357
2 Valsts ķevnīcas un vaislas

lopu audzētavas . . . 5.000 173.357
130 § 62. Valsts vērtspapīri. 200.000
431 § 67. Kustamas mantas

pārdošana. . . . 54.000
132 § 81. Izdevumu atmaksas.

16 Lauksaimniecības ražojumu
kontrole 294.095

17 Notāru izdevumi 125.000
18 Plānu izgatavošana .... 40.000 459.095

133 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi 30.000

Kopā zemkopības dep. 2.498.342
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Tek.
Nr! Ls

b. Veterinarvalde.
134 § 23. Eksporta - impor-

ta kontroles nodevas.
4 Lopi 50.000

135 § 42. Valsts, zemes.
1 Zemju un saimniecību izno-

māšana 100
136 § 81. Izdevumu atmaksas.

20 Dažādas atmaksas .... 200
Kopā veterinarvaldei 50.300

Centrālā zemes ierīcības ko-
miteja.

137 § 28. Dažādas atlīdzības.
5 Blankas un formulāri . . . 10.060

c. Mežu departaments.
138 § 41. Valsts meži (piel.

Nr. 22) 7.820.996
Kopā par X daļu 10.370.698

Pielikums Nr. 21 pie valsts ie,ņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 129.

Valsts muižu budžets.
Kārtēji.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operatīvās daļas

brutto atlikums . 285.852
B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas 94.367
2 Piemaksas 800 95.167

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi .... 5.930
2 Ceļa izdevumi _ 5.310 11.240

§ 3. Administrācijas
saimniecības izdevumi.

1 Apkurināšana un apgaismo-
šana 11.088

Kopā 117.495
§ 4. Muižu eksploataci-

jas atlikums valsts
ieņēmumos . . . i 168.357

Kārtējo izdevumu kopsumā 285.852

Ārkārtēji.
A. Ieņēmumi.
§ 1. Valsts kapitāla ie-

guldījumi muižās. . . 78.289
B. Izdevumi.
§ 1. Mašinas, ierīces un

darba rīki . . . 16.850
§ 2. Ēku pamatremonti 40.900
§ 3. Meliorācija . . . 16.139
§ 4. Eku jaunbūve . . 4.400

Ārkārtējo izdevumu kopsumā 78.289
Pielikums Nr. 22 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 138.
Valsts mežu budžets.

Kārtēji.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Mežu kārtēja iz-

mantošana.
1 Mežu izmantošana pēc saim-

niec. plāna 14.000.000
2 Sagatavoto mežu materiālu

pārdošana 10O.000
3 Mežu blakus izmantošana . 325.000 14.425.000

§ 3. Uzņēmumi, ēkas un
skolas.

1 Fabrikas _ un darbnīcas . . 1.000
2 Ēku izīrēšana 8.000
4 Mācības nauda 1.000 10.000

§ 4. Dažādi ieņēmumi.
1 Sodi un atlīdzības par līgu-

mu neizpildīšanu un liku-
mu pārkāpumiem .. .. 175.000

2 Tiesu iestādēs un admini-
stratīvā kārtā uzliktie nau-
das sodi ._ . 177.000

3 Valsts kustama īpašuma pār-
došana 5.700

., /Krājumā Saeimas Stenografiskāl,
ļ bircīļā Rīga, Saeimas laukumā.

Ls
4 Valsts ierēdņu, privātu per-

sonu labā izdarītu izdevu-
mu atmaksa ...... 26.000

5 Atvilkums par pārmaksām
un valsts kontroles uzrā-
dītu zaudējumu atlīdzība . 1.000

6 Dažādi ieņēmumi .... 20.000
7 Neparedzēti ieņēmumi . . . 5.000 409.700

Kārtēju ieņēmumu kopsumā 14.844.700
B._ Izdevumi.

Centrālās iestādes.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 192.465
2 Piemaksas . .... 46.000
3 Par virsdarbiem ..... 800 239.265

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 12.000
2 Ceļa izdevumi 14.745
5 Citi pārvaldes izdevumi . 10.200 36.945

§ 3. Saimniecības izdevumi.
4 Tekošais remonts . . .. 800

§ 4. Inventāra jauniegā-
dāšana.

1 Iestāžu iekārta ...... 1.400
2 Zinātnes un mākslas priekš-

meti 1.500 2.900
§ 5. Izdevniecības izde-

vumi 2.000
Kopā . 281.910

Vietējās iestādes.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 3.038.153
2 Piemaksas , 836.572
3 Pabalsti un godalgas . . . 3.000
4 Par sevišķiem darbiem . . 20.000 3.897.725

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 134.430
2 Ceļa izdevumi 77.480 211.910

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres naudas . . .... 5.000
2 Apkurināšana un apgaismo-

šana . . ...... .14.817
3 Aptīrīšana un ūdens apgā-

dāšana 13.468
4 Tekošais remonts .... 2.175
8 Citi saimniecības izde-

vumi 500 35.960

§ 4. Inventāra jauniegā-
šana.

1 Iestāžu iekārta. ..... 28.667
2 Zinātnes un mākslas priekš-

meti 6.000
5 Darba rīki 3.740 38.507

Kopā . 4.184.102

Mežkopības skola.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 16.380
2 Piemaksas 2.066
3 Par virsdarbiem .... -T 1.966 20.412

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 550
2 Ceļa izdevumi 516 1.066

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

2 Apkurināšana un apgaismo-
šana 1.351

3 Aptīrīšana 240
4 Tekošais remonts .... 200
8 Citi saimniecības izdevumi . _ 100 1.891

§ 4. Inventāra jauniegā-
šana.

1 Iestāžu iekārta 480
2 Zinātnes un mākslas priekš-

meti 920
5 Darba rīki 600 2.000

§ 6. Ekskursijas . . . 600
§ 7. Mācības materiāli . 500
§ 8. Dendrologiskais

parks 1.440
§ 9. Pabalsti trūcīgiem

skolēniem .... 500
Kopā Cīravas skolai . 28.409
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Ls

I

Vijciema mežsaimniecības
kursi.

§ 6. Kursi 4,644
Kopā mežkopības skolām . 33.053

Mežu ierīcība.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 155.812
2 Piemaksas , 35.574
3 Darba ražības piemaksa . . _ 4.000 195.386

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 10.000
2 Ceļa izdevumi 78.833 88.833

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres naudas . . 4.200
2 Apgaismošana 100
4 Tekošais remonts . . . . 1.135 5.435

§ 4. Inventāra jauniegā-
dāšana. 1.000

§ 10. Strādnieku algas . 146.000
Kopā . 436.654

§ 11. Mežu aizsardzība.
1 Kaitēkļu apkarošana . . . 2.000
2 Ugunsgrēku novēršana . . 38.000 40.000

§ 12. Mežu atjaunošana
un kopšana.

2 Mežu kopšana 50.000
3 Smiltes nostiprināšana . . 30.000
4 Rīku iegādāšana un remonts _ 5.000 85.000

§ 13. Mežu izmantošana. 40.000
§ 14. Būvdarbi.

I

I Ēkas 410.500
2 Telefona līnijas 9.500
3 Mežu ceļi un tilti 100.000
4 Meliorācija 100.000 620.000

§ 15. Nodokli .... 121.985
§ 16. Klaušu ceļu labo-

bošana . . . . ". 1.000:000
§ 17. Izmēģinājumi . . 3.000
§ 18. Vecu rēķinu no-

kārtošana .... 178.000
Kopā . 2.087.985

§ 19. Mežu kārtējās iz-
mantošanas atli-
kums valsts ieņē-
mumos .... 7.820.996

Kārtējo izdevumu kopsumā . 14.844.700
Ārkārtēji.
A. Ieņēmumi.

§ 2. Mežu izmantoša-
na virstāmes.

1 Meža pārdošana ārpus saim-
niecības plāna 1.805.6OO

2 Mežu pārdošana uz zemes
fondā nodotām zemēm . 8.000.000

3 Samaksa par materiāliem . 15.000 9.82O.60O
§ 5. Valsts kapitāla ie-

guldīšana mežos . 420.000
Ārkārtējo ieņēmumu kopsumā . 10.240.600

B. Izdevumi.
§ 1. Ēku jaunbūves . . 300.000
§ 2. Eku pirkšana . . . 20.000
§ 3. Jaunsaimniecību me-

žu novērtēšana . . 100.000
§ 5. Mežu ārkārtējas iz-

mantošanas atlikums:
valsts ieņēmumos . 9.82O.600

Ārkārtējo izdevumu kopsumā . 10.240.600)
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk X.

daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret X. daļas pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par X. daļas pieņemšanu. Par
X. daļu nodotas 50 balsis, pret nav neviena, atturas
30. X. daļa pieņemta. XI. daļa:. Satiksmes mini-
strija.
(Tek.
Nr- XI. Satiksmes ministrija. Ls

139 § 36. Pasts, telegrāfs,
telefons un radio-
fons.

1 Pasts, telegrāfs un telefons
(piel. Nr. 24) 1.709.016

2 Radiofons (piel. Nr. 25) . . 40.000 1.749.016

Tek.
Nr. Ls

140 § 51. Dzelzceļi (piel. Nr.
23) 3.875.847

a. Šoseju un zemes ceļu valde.
141 § 22. Ostu un

satiksmes nodevas.
14 Zemesceļu un tiltu nodevas. 62.750

142 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību izno-

māšana 19.734
143 § 43. Valsts ēkas.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 3.674
144 § 67. Kustamas mantas

pārdošana.
1 Valsts kustamas mantas pār-

došana 7.930
145 § 81. Izdevumu atmak-

sas.
19 Lauku tiltu būves .... 220

146 § 82. Naudas sodi.
2 Administratīvi uzlikti sodi . 15.000

147 § 90. Neparedzēti ieņē-
mumi 5.000

Kopā šoseju un zemes ceļu valdei . 114.308
Kopā par XI. dalu . . 5.739.171

Pielikums Nr. 24. pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 139 un pie valsts izdevumu budže-
ta tek. Nr. 477.

Pasta, telegrāfa un telefona
budžets.
Ieņēmumi.

A. Kārtēji.
§ 1. Pasta ieņēmumi.

1 Pasta sūtījumi . . . . . . 4.840.000
2 Periodisku izdevumu pāršū-

šana un laikrakstu operā-
cijas _ • • 155.000

3 Gada biļetes un slēdzamie
skapīši 33.000

4 Norēķini ar ārvalstīm . . 550.000
5 Ārzemju naudas pārvedumi . 17.500 5.595.500

§ 2. Pasta tekoša rēķina
operācijas.

1 Grāmatošanas maksa . . . 43.000
2 %% no noguldījumiem . . 69.800
3 Blanketes un aploksnes . . 5.100
4 Blanketu izgatavošana uz rē-

ķinu īpašnieku vārdiem . 1.200 119.100
§ 3. Telegrāfa ieņēmumi.

1 Telegramu pārsūtīšana . . 2.100.000
2 Radiotelegramas 21.000 2.121.000

§ 4. Telefona ieņēmumi.
1 Telefona abonēšana . . . 2.400.000
2 Telefoniskas sarunas . . . 1.750.000 4.150.000

§ 5 Dažādu izdevumu
atmaksas.

1 Nozaudēti pasta sūtījumi . 3.000
2 Telegramu un tiesu vēstuļu

mājās piesūtīšana ar ziņ-
nešiem 28.000

3 Telpu apkurināšana un ap-
gaismošana 3.400

4 Drukas darbi 1.500
5 Pasta-telegrafa resoram pie-

derošo mantu bojāšana un
nozaudēšana 3.000

7 Pārmaksās pasta-telegrafa
. darbnīcai par izpildītiem

pasūtījumiem 54.154 93.054
§ 6. Pabalsti un atlīdzī-

bas.
1 Pabalsti pasta-telegrafa ie-

stāžu uzturēšanai . . . 500
2 Atlīdzības 13.000 13.500

§ 7. Pārdota nolietota
kustama manta . 2.500

§ 8. Noma par pasta-te-
legrafa resoram
piederošām ēkām
un zemi .... 10.500

§ 9. Soda naudas.
1 Noteikumu pārkāpumi . . . 10.000
2 Līgumu nepildīšana . . . 5.000
3 3% atskaitījums no reso-

ram pienākošo sumu pie-
dzīšanas 10 15.010
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Ls
9 10» Dažādi Ieņēmumi.

1 Privāti pakalpojumi publikai. 15.000
2 Privātu sludinājumu izkār-

šana pasta-telegrafa iestā-
des "... 600

3 Ieņēmumi no neizsniegtu pa-
sta sūtījumu satura . . . 1.500

4 Nejauši un iepriekš nepare-
dzami ieņēmumi .... 390 ' 17.490
Kopā kārtēji ieņēmumi . 12.137.654

B. Ārkārtēji.
§ 11. Valsts kapitālu ie-

guldījumi pastā,
telegrāfa un tele-
fona 2.588.320

Ieņēmumu kopsumā . 14.725.974
Izdevumi.

A. Kārtēji.
Virsvalde.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas 220.900
2 Piemaksas 49.100
3 Par virsdarbiem ..... 500
4 Par sevišķiem darbiem vai

uz brīva līguma 500 271.000
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi .... 6.250
2 Ceļa izdevumi 7.000
5 Citi pārvaldes izdevumi . . 100 13.350

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

2 Apkurināšana, apgaismoša-
na un dzinējspēks .... 1.292

3 Aptīrīšana un ūdens apgā-
dāšana 300

4 Tekošais remonts .... 500
5 Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 20 2.112
§ 4. Inventāra jauniegā-

dāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimnie-

čības piederumi .... 5.310
2 Zinātnes un mākslas priekš-

meti 300
5 Mašinas, ierīces un darba

rīki 1.600
7 Apģērbi, apavi un veļa . . 96 7.306

§ 12. Dalību naudas un
starptaut. konfe-
rences. -

1 Dalību naudas ...... 6.000
Kopā par virsvaldi . 299.768

Pasta tekošu rēķinu dala.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas .......... 38.492
2 Piemaksas 10-300 - 48.792

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 4.770

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 ApkurināšanaL apgaismoša-
na un dzinējspēks _ _ 620

3 Aptīrīšana un ūdens apgādā-
šana 30

4 Tekošais remonts .... 300 950
§ 4. Inventāra jauniegā-

dāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi 264
5 Mašinas, ierīces un darba

rīki . 2.300 2.564
§ 13. Izdevniecību izde-

vumi.
2 Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c 2.400
Kopā pasta tekošo rēķinu daļai . 59.476

Vietējās pasta - telegrāfa ie-
stādes.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas 3.717.551
2 Piemaksas 942.590
3 Par virsdarbiem 5.000
4 Par sevišķiem darbiem vai

uz brīva līguma .... 170.000 4.835.141

Ls
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi .... 86.740
2 Ceļa izdevumi 9.000
5 Citi pārvaldes izdevumi . . 100 95.840

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres nauda 61.000
2 Apkurināšana, apgaismoša-

na un dzinējspēks . . . 142.433
3 Aptīrīšana un ūdens apgādā-

šana . 22.500
4 Tekošais remonts .... 21.400
8 Citi saimniecības izdevumi . 6.200 253.533

§ 4. Inventāra jauniegā-
dāšana

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 52.000

2 Zinātnes un mākslas priekš-
meti 2.660

4 Satiksmes līdzekli .... 61.957
5 Mašinas, ierīces un darba

rīki 35.900
6 Ieroči 650
7 Apģērbi, apavi un veļa . . 8.600
8 Zirgi . . . 800

10 Iesaiņošanas inventārs . . . 17.222 179.789
§ 5. Pasta operatīvi iz-

devumi.
1 Pasta zīmju, atklātņu un

veidlapju izgatavošana . 40.897
2 Iesaiņošanas materiāli . . . 26.300
3 Pasta izvadāšana .... 855.156 922.353

§ 6. Telegrāfa un tele-
fona eksploatacijas
izdevumi.

1 Liniju, aparātu un batareju
uzturēšana 943.738

2 Satiksmes attīstība . . . 1.525.000 2.468.738
§ 7. Atsevišķi izdevu-

mi, atmaksas un at-
līdzības.

1 Telegramu un tiesu vēstuļu
pienešana 26.200

2 Nozaudēti pasta sūtījumi . 4.000
3 Sūtījumu apmaiņas izdevumi 909.500 939.700

§ 8. Eku pamatremonti.
1 Pilsētu pasta-telegrafa kan-

toru ēkas 179.900
2 Lauku pasta-telegrafa kanto-

ru ēkas 170.100 350.000
§ 13. Izdevniecības iz-

devumi.
3 Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c 24.300
Kopā vietējām iestādēm . 10.069.394

§ 14. Pasta, telegrāfa un
telefona eksploata-

1 cijas atlikums valsts
ieņēmumos . . . 1.709.016

Kopā kārtēji izdevumi 12.137.654

B. Ārkārtēji izdevumi.
§ 9. Ēku jaunbūves . . 200.000
§ 10. Telegrāfa un tele-

fona jaunbūves un
kapitālas pārbū-
ves.

1 Telefonu, tālsatiksmes liniju
jaunbūves 289.400

2 Telefonu liniju būve jaunu
centrāļu pievienošanai . . 120.000

3 Starptautisko tranzītu vadu
būve 80.000

4 Apakšzemes kabeļu tīklu pa-
plašināšana 485 420

5 Rīgas telefona centrāles būve 960.000
6 Jaunu centrāļu būve . . . 30.000
7 Telefonu centrālu tilpuma

paplašināšana 200.000
8 Vētras brīdinājumu staciju

ierīkošana 25.000
9 Laboratorijas 10.000

10 Pastiprinātāju uzstādīšana
esošos vados 15.200

11 Radiostacijas izbūve . . . 43.300
12 Daudzkārtējā augstperiodīga

telefonēšanas ietaise . . 30.000 2.288.32a

18*
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, Nr. Ls
§ 11. Dienesta apģērbu

iegādāšana . . . 100-000
Kopā ārkārtēji izdevumi 2.588.320
Izdevumu kopsumā . . . 14.725.974

Pielikums Nr. 25 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 139.

Radiofona budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 3. Telegrāfa ieņēmumi.
3 Radiofona ieņēmumi . . . 251.000

B. Izdevumi.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 31.705
2 Piemaksas 8.188
4 Par sevišķiem darbiem vai

uz brīva līguma .... 1-252 41.145
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi .... 2.895
2 Ceļa izdevumi . . . . . - 8.500 11.395

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

2 Apkurināšana, apgaismoša-
na un dzinējspēks . . \ . 5.660

4 Tekošais remonts .... 1.500
8 Citi saimniecības izdevumi . 500 7.660

§ 4. Invetara jauniegā-
dāšana. '

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 2.000

2 Zinātnes un mākslas priekš-

5 Mašinas:, ierīces un darba

6 Ieroči ' .. ' .' ' . ' . ' . ' .
'
. ' . 80 2.380

§ 6. Telegrāfa un telefo-
na eksploatacija . .

1 Radiostacijas uzturēšana . . 15.758
2 Satiksmes attīstība .... 17.662 33.420

§ 7. Atsevišķi izdevumi,
atmaksas un atlīdzī-
bas.

4 Radiofona programas izpil-
dīšana H5-000

Kopā 211.000
Radiofona eksploataci-

jas atlikums valsts
uzņēmumos .... 40.000

Kopā 251.000

Pielikums Nr. 23 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 140 un pie valsts izdevumu budže-
ta tek. Nr. 477.

Valsts dzelzceļu budžets.
Ieņēmumi.
A. Kārtēji.

§ 1. Dzelzcelu _ ieņēmumi.
1 Pasažieru pārvadāšana . . 15.035.726
2 Bagāžas pārvadāšana . . 1.156.687
3 Pasažieru ātruma preču tran-

sports 1.840.200
4 Parastā ātruma preču tran-

sports 17.552.356
5 Dažādi no kustības atkarīgi

ieņēmumi 2.877.800 38.462.769
§ 2. Dažādi no kustības

neatkarīgi ieņēmumi 1.375.330
§ 3. Ieņēmumi no pri-

vatdzelzcelu iemak-
sām valdības in-
spekcijas uzturēša-
nai 5.000

Kopā kārtēji ieņēmumi . 39.843.099
B. Ārkārtēji.

§ 4. Valsts kapitāli iegul-
dījumi dzelzceļos . 9.044.174

Ieņēmumu kopsumā . . 48.887.273
Izdevumi.

A. Kārtēji.
Galvenais direktors, central-
statistika un veselības nodala.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas 421.985
2 Piemaksas 99.280
3 Par virsdarbiem 6.240 527.505

Ls
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 27.973
2 Ceļa izdevumi 13.800
5 Citi pārvaldes izdevumi . . _ 8.100 49.873

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

2 Apkurināšana, apgaismošana
un aptīrīšana 11.876

4 Inventāra remonts .... 2.100
8 Citi saimniecības izdevumi. 1.100

12 Atlīdzība cietušiem no dažā-
diem nelaimes gadījumiem 20.000

13 Ārstēšanas! izdevumi' . . . 318.500
14 Apbedīšanas un citi izde-

vumi 500
15 Dienesta apģērbi .... 556 354.632

§ 4. Invetara jauniegā-
dāšana.

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 2.600

2 Zinātnes un mākslas priekš-
meti ........ 1.000

3 Sanitārie un ārstniecības pie-
derumi 3.000 6.600

§ 5. Izdevumi, saistīti ar
svešiem dzelzceļiem

y un personām.
2 Svešu dzelzceļu ritošā inven-

tāra lietošana uz konven-
ciju pamata un noma . . 165.000

6 Kongresu, konferenču, kon- * '
venciju, komisiju un ar
tiem saistītie komandēju-
mu izdevumi 16.000

7 Starptautisko biroju un kan-
toru uzturēšana .... 10.700 191.700

§ 7. Stigas inženieru būv-
ju uzturēšana.

9 Ugunsgrēku zaudējumu seg-
šana 30.000

§ 11. Neparedzami izde-
vumi .. ... 10.000

Kopā par Alveno direk-
toru, centralstatistiku
un veselības nodaļu . 1.170.310

Finansu direkcija.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 471.463
2 Piemaksas ....... 125.138
3 Par virsdarbiem 20.000 616.601

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 31.703
2 Ceļa izdevumi 14.000 45.703

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

4 Inventāra remonts .... 1.500
9 Citi saimniecības izdevumi . 2.700

15 Dienesta apģērbi .... 300 4.500
§ 4. Inventāra jauniegā-

dāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi .... 1.500
§ 8. Staciju un kustības

izdevumi.
4 Pasažieru un preču sūtīju-

mu dokumenti 140.000
5 Preču bojāšanas un nozau-

dēšanas izdevumi .... 15.000 . 155.000

Kopā par finansu direkc. 823.304
Techniskā direkcija.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 2.729.980
2 Piemaksas 1.039.020
3 Par virsdarbiem 1.000 3.770.000

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 25.795
2 Ceļa izdevumi 34.500
3 Citi pārvaldes izdevumi . . 400

11 Darbinieku apmācība . . . 1.500 62.195
§ 3. Saimniecības izde-

vumi.
1 īres nauda 3.440
2 Apkurināšana, apgaismošana

un aptīrīšanā 150.000
4 Inventāra remonts .... 2.000
5 Citi saimniecības izdevumi 3.000 158.440
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9 4. Invetara jauniegā-

dāšana,
I Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi . ... 500
§ 5. Izdevumi, saistīti ar

. svešiem dzelzceļiem
uņ privātam perso-
nām.

5 Atzarojumu un pārmiju uztu-
rēšana privātam vajadzī-
bām . 35.000

§ 7. Stigas un inženier-
būvju uzturēšana un
remonts.

1 Stigas piederumu uzturēša-
na un remonts 566.016

2 Stigas virsbūves uzturēšana
un remonts 4.113.893

3 Inženierbūvju uzturēšana un
remonts 160.000

4 Sniega _novākšana un ceļu
uzturēšana un remonts
ziema 325.000

5 Civilbūvju (ēku, rampu, žo-
gu un dārzu) uzturēšana
un remonts 455.000

6 Preču pagalmu, žogu, pie-
braucamo ceļu uzturēšana
un remonts 60.000

7 Ūdensvadu, ūdens apgādā-
šanas avotu, ietaišu, kub-
lu un aku uzturēšana un
remonts 34.000 5.713.909

Kopā par technisko di-
rekciju 9.740.044

Eksploatacijas direkcija.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 5.233.590
2 Piemaksas 1.956.410
3 Par virsdarbiem 10.000 7.200.000

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 81.000
2 Ceļa izdevumi 110.000
5 Citi pārvaldes izdevumi . 50

II Darbinieku apmācība . . . _ 3.000 194.050
§ 3. Saimniecības izde-

_vumi.
2 Apkurināšana, apgaismošana

un aptīrīšana 241.223
4 Inventāra remonts .... 35.200
8 Citi saimniecības izdevumi . 7.500

15 Dienesta apģērbi 100.000 383.923
§ 4. Invetara jauniegā-

dāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi .... 11.000
5 Mašinas, ierīces un darba

rīki 8.000
6 Ieroči 200
7 Apģērbi un veļa _ 8.000 27.200

§ 5. Izdevumi, saistīti ar
svešiem dzelzceļiem
un privātām vaja-
dzībām.

1 Svešu dzelzceļu staciju ie-
taišu 13.334

5 Atz_arojumu un pārmiju uztu-
rēšana privātām vajadzī-
bām 30.000 43.334

§ 8. Staciju un kustības
izdevumi.

1 Staciju, ceļu, pagalmu, staci-
ju un vagonu signālu ap-
gaismošana un pārmiju
smērēšana 110.000

2 Bagažasun preču ielādēša-
na, izlādēšana un pārlādē-
šana ar uzņēmējiem un
dienas strādniekiem . . 235.000

3 Bagāžas un preču pieņemša-
nas

^
uzglabāšanas un pār-

vadāšanas izdevumi un le- '
dus sagatavošana , , , 72.000 417.000

Ls
§ 9. Telegrāfa un tele-

fona uzturēšana un
remonts

1 Telegrāfa un telefona uztu-
rēšana un remonts . . . 15.000

2 Telegrāfa un telefona uztu-
rēšana, kā ari izdevumi
par zvaniem un telefonu
abonēšanu 145.000 160.000

Kopā par eksploatacijas direkciju 8.425.507
Mašinu direkcija.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas 2.659.257
2 Piemaksas 915.743
3 Par virsdarbiem 15.000 3.590.000

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 23.200
2 Ceļa izdevumi . _ 26.000

11 Darbinieku apmācība . . . 2.125 51.325
§ 3. Saimniecības izde-

vumi.
2 Apkurināšana, apgaismošana

un aptīrīšana 26.000
4 In/ventara remonts .... 3.000
5 Dienesta apģērbi 50.000 79,000

§ 4. Invetara jauniegā-
dāšana.

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 1.000

7 Apģērbi, apavi un veļa . . 36.000 37.000
§ 5. Izdevumi, saistīti ar

svešiemdzelzceļiemun privātām vaja-
dzībām

3 Svešu dzelzceļu ritoša in-
ventāra remonts uz kon-
vencijas pamata .... 225.000

4 Tiešas pasažieru satiksmes
izdevumi 48.150 273.150
§ 10. Ritošā inventāra uz-

turēšana un remonts
1 Lokomotivu uzturēšana . . 4.800.000
2 Vagonu uzturēšana .... 557.900
3 Lokomotivu un tenderu re-

monts 2.870.000
4 Pasažieru vagonu remonts . 1.100.000
5 Preču vagonu remonts . . 1.000.000
6 Darbnīcu ietaises 455.000
7 Ūdens apgādība un uguns-

dzēsība 285.000
8 Izdevumi nelaimes gadīju-

mos 30.000 11.097.900
Kopā par mašinu di-

rekciju 15.128.375
Materiālu apgādība.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas 400.848
2 Piemaksas 104.668
3 Par virsdarbiem 100 505.616

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi .... 18.500
2 Ceļa izdevumi 12.300
5 Citi pārvaldes izdevumi . 50 30.850

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 īres nauda 96
2 Apkurināšana, apgaismošana

un aptīrīšana 26.000
4 Inventāra remonts .... 900
8 Citi saimniecības izdevumi . 250

15 Dienesta apģērbi _ 2.500 29.746
§ 4. Inventāra jauniegā-

dāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi . . . . 1.600
5 Mašinas, ierīces un darba

rīki 300
6 Ieroči 600
7 Apģērbi, apavi un veļa . . . 4.000 6.500

§ 6. Materiālu piegādā-
šana.

1 Materiālu iesaiņošana un ci-
ti operatīvi izdevumi . . 100.000

2 Materiālu un rezerves daļu
pārbaudīšana un izpētīšana 5.000

-
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3 Zaudējumi pie materiālu ap-

grozījumiem 1.500
4 Pārējie materiālu apgādības

izdevumi 500 107^000_
Kopā par materiālu ap-

gādību 679.712
§ 20. Dzelzceļu eksploa-

tacijas atlikums
valsts ieņēmumos. 3.875.847

Kopā kārtēji izdevumi . 39.843.099

B. Ārkārtēji.
Galvenais direktors, centralsta-

tistika un veselības nodaļa.
§ 16. Inventāra jaunie-

gādāšana.
3 Dažāds inventārs un darba

rīki 7.504
§ 18. Atlīdzība advokātu

konsorcijam . , . 5.000
Kopā par galveno di-

rektoru, centralstati-
stiku un veselības no-
dalu 12.504

Finansu direkcija.
§ 16. Inventāra jaunie-

gādāšana.
3 Dažāds inventārs un darba

rīki 1.000
Techniskā direkcija.
§ 12. Eku jaunbūves un

pārbūves .... 1.708.800
§ 13. Tiltu jaunbūves un

pārbūves . ... 1.007.129
§ 14. Jaunu ceļu izbūves

un pārbūves . . 1.020.000
§ 15. Dažādas ietaises .

1 Ūdens apgādības un uguns^
dzēsības ietaises .... 45.938

§ 16. Inventāra jaunie-
gādāšana.

3 Dažāds inventārs un darba
rīki 105.000

4 Apģērbi 5.623
5 Mobilizācijas piederumi . . _ 5.000 115.623

§ 17. Atsavināšanas iz-
devumi 30.000

§ 19. Liniju jaunbūves . 3.500.000
Kopā par technisko di-

rekciju 7.427.490

Eksploatacijas direkcija.
§ 15. Dažādas ietaises .

4 Telegrāfa un telefona ietai^
ses 50.000

§ 16. Inventāra jaunie-
gādāšana.

3 Dažāds inventārs un darba
rīki 130.000

4 Apģērbi 32.675
5 Mobilizācijas piederumi . . 67.850 230.525

Kopā par eksploatacijas
direkciju 280.525

Mašinu direkcija.
§ 15. Dažādas ietaises.

1 Ūdens apgādības un uguns-
dzēsības ietaises .... 59.850

2 Darbnīcu ietaises 47.425
3 Elektriskas ietaises .... 121.900 229.175

§ 16. Inventāra jaunie-
gādāšana.

1 Ritošais inventārs .... 908.450
2 Rezerves daļas 155.240
3 Dažāds inventārs un darba

rīki 3.100 1.066.790
Kopā par mašinu direkciju 1.295.965

Materiālu apgādība.
§ 16. Inventāra jaunie-

gādāšana.
3 Dažāds inventārs un darba

rīki 26.690
Kopā par materiālu ap-

gādību . . .... 26.690
Kopā ārkārtēji izdevumi 9.044.174
Izedevumu kopsumā . . i 48.887.273)

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!

Apstājoties pie satiksmes ministrijas budžeta, atkal
jāatzīmē tās nepilnības, kuras tiek kultivētas satik-
smes ministrijā; sevišķi šīs nepilnības atrodamas
mūsu dzelzceļu veselības nodaļā. Dzelzceļu veselī-
bas nodaļa nav vēl līdz šim apmierinājusi dzelzceļ-
nieku ārstniecības stāvokli. Dzelzceļnieku ārstnie-
cības stāvoklis ir visļaunākais, kādu vien var iedo-
māties. Dzelzceļnieki tik daudz_ nesūdzas par savu
materiālo, par savu tiesisko stāvokli, kā par savu
neciešamo ārstniecību. Nav mans uzdevums kriti-
zēt ārstus, nav mans uzdevums uzstāties pret ār-
stiem, jo tā iekārta,kāda pastāv satiksmes ministrijā,
spiež ārstus palikt par ierēdņiem, bet ne ārstiem, caur
ko tad rodas visas nepilnības ārstniecība. Veselības
nodaļas vadītājs Dr. Barona kungs ļoti vienaldzīgi
izturas pret dzelzceļnieku veselības stāvokli. Es ne-
zinu, kāpēc tas tā. Vai viņam neatliek laika,_ vai
vienkārša vienaldzība, vai pat nolaidība. Pagājuša
1925./26. gada budžetā bija paredzēti līdzekļi,_ ar ku-
riem Barona kungam biia iespējamsuzlabot ārstnie-
cību uz dzelzceļiem, pieņemot vairākus jaunus ār-
stus. Barona kungs to nav darījis, bet pat uz sa-
tiksmes ministra kunga piekrišanu par ārstu pieņem-
šanu atbildēja, ka nav vajadzīgā budžeta. Budžeta
gadam izbeidzoties tomēr pierādījās, ka sumas ir bi-
jušas2 iaunu ārstu pieņemšanai. Uz Latvijas dzelz-
ceļiem ļoti plašos apmēros tiek nodarbinātas sievie-
tes,, bet sievietes-ārstes nav, kaut gan dzelzceļnieces
vairākus gadus lūgušas pēc ārsta-sievietes. Patei-
coties tikai dzelzceļnieku uzstāšanai viņu kongresos,
pēdējos mēnešos radušies līdzekļi un tika pieņemta
sieviete-ārste. Ka mūsu ārstniecība ir nepilnīga, oie-
rāda fakti. Piemēram Vecgulbenē ir dzelzceļnieku
ārsts Miesiņa kungs, kurš ir ari Vecgulbenes garni-
zona ārsts. Nākuši priekšā šādi gadījumi. Dzelz-
ceļnieks Rineps ar asarām lūdzis ārsta kungu, nākt
līdzi pie viņa slimās sievas, kura atraduses pedeia
dzemdēšanas stadijā. Tomēr Miesiņa kungs nav at-
radis par iespējamu atstāt savu jautro kompaniiu,
kas atraduses otrā istabā, blakus ambulancei- Gar-
nizona virsnieki, kuri tanī brīdī bij kona ar ārstu, bij
soiesti piedraudēt ārsta kungam pat ar ieroci, lai taču
viņš izpildītu minētā dzelzceļnieka lūgumu. Tomēr
ārsta kunes mēgināia izbēgt un pie slimnieces neie-
radās. Slimniece dnz oēc tam nomira. Mēnešus
divus atoakal Vecgulbenē notika nelaimes gadījums,
kur pārmliniekaim. Aleksejevam tika nobrauktas abas
kājas. Feldšers griezās atkal pie minētā ārsta kunga
ar lūgumu, lai viņš iznāktu ambulancē apskatīt ne-
laimīgo upuri, lai dotu ņaskaidroiumus, kas tālāk da-
rāms. Tikai nēc trīskārtīga feldšera lūguma ārsta
kungs beidzot ieradās ambulancē un pateica, kas tad
tur liels, sabindējat un cauri. Rezultāts — atkal šī
dzelzceļnieka nāve. Šādus gadīiumus varētu pievest
loti daudz. Nn otras puses jāaizrāda, ka par mūsu
ārstniecību nav nekādas kontroles, ko nierāda_ taska
ārstniecības līdzekli, kas doti dzelzceļnieku ārstēša-
nai vienā otrā ambulancē, drīz vien vairs neatrodas,
bet aizgūluši citu ceļu. Kā tas tika _konstatēts Rē-
zeknes ambulancē. Rēzeknes ārsts, ārstniecības lī-
dzekļus, it sevišķi narkotiskos, izlietoiis privātām
vajadzībām. Loti plašos apmēros notiek dažādas
nepareizības, tiklab no ārstu, kā feldšeru mises. Tā
piemēram Priekulē ir feldšers Apse. kurš nodarbo-
jas ar privātās publikas ārstēšanu dzelzceļu ambu-
lancē. Ja dzelzceļniekam vajadzīga šī feldšera pa-
līdzība, tad vīnam jāgaida stundas 3—4, kamēr pri-
vātā publika atlaista. Ar šo feldšera kungu notiek
pat tādi gadījumi, ka viņš nemaz nav atrodams. Mē-
nesi atpakaļ pie ceļa darbiem — sliežu parladešanas,
ceļa strādnieks pārlauza sev plecu. Pulksten 14 viņu
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nogādāja ambulancē pēc feldšera palīdzības, bet iz-
rādījās, ka feldšera kungs nav atrodams. Feldšera
kungs atradās tikai otrā rītā pīkst. 10. Šis cilvēks
bij jānosūta uz Liepāju bez iepriekšējās ārsta palī-
dzības. Tādu gadījumu ir ļoti daudz uz mūsu dzelz-
ceļa. Visus tos es šeit nepievedīšu. Tas norāda to,
ka ārstniecība uz dzelzceļiem ir neapmierinoša, ir
nepilnīga. Tālāk jāsaka daži vārdi par mūsu ārst-
niecības iestādēm. Ambulances ir nepilnīgi nepie-
mērotas ārstniecības prasībām. Pat Rīgā, lielākā
centrā, kur ir vislielākais vairums dzelzceļnieku, nav
apmierinošas telpas ambulancei. Slimnieki saspiesti
mazā koridori, ārsti — mazos tumšos kambaros. Šā-
dā ambulancē, kā paši ārstu kungi izteikušies, dzelz-
ceļnieks var nevis panākt savas veselības uzlaboša-
nu, bet gan drīzāk to pazaudēt. Kad Barona kun-
gam uz to vairāk reizes aizrādīts, viņš pastāvīgi mo-
tivē ar to, nav priekš tam vajadzīgā budžeta, Saeima
nedodot līdzekļus dzelzceļnieku ārstniecības uzlabo-
šanai. Man jāaizrāda, ka šāds motivs ir nevietā un
pilnīgi nepareizs. To Barona kungs pats atzīst kādā
oficiālā izlaidumā ..Dzelzceļnieku Vēstnesī", kur viņš,
apskatot šo jautājumu, galu galā nāk pie tās atziņas,
ka ārstniecība uz dzelzceļiem ir nepilnīga, bet no ot-
ras puses viņš tomēr aizrāda, ka ārstēšana esot lē-
tāka dzelzceļnieku ambulancēs nekā slimo kasēs.
Šādas domas ir atkal nepareizas, bet no Barona kun-
ga redzes stāvokļa pareizas, un proti, ai!z sekošiem
iemesliem, viena liela dala dzelzceļnieku, dzīvojošie
mazākās stacijās, attālākās staciiās no ambulancēm,
nesoēi tās sasniegt aiz Barona kunga izdotām for-
malitātēm, bet na lielākai daļai iztiek ar māias līdze-
kļiem vai pūšlotāiiem. To atkal pierāda sekosi fakti:
Kandavas stacija atrodas netālu no Ventspils un ne-
tālu no Rīgas. Formālā iekārta neatļauj šiem dzelz-
celniekiem-kandavniekiem.: griezties pie

^
tuvākām

ambulancēm, t. i. vai nu Ventspilī vai Rīgā. bet uz-
dots griezties tikai Jelgavā. Slimniekam, kurš dzī-
vo Kandavā jābrauc uz Tukumu, jānosēž tur 14 stun-
das un jāgaida uz vilcienu, kurš viņu novestu Jelga-
vā, t. i. pēc 18 stundu gaidīšanas dzelzceļnieks var
sasniegt ārstniecības punku — ambulanci, kurpretim
viņam tuvāki un ātrāki sasniedzama ambulance
Ventsnilī vai Vigā. Kad Barona kungam uz to tika
norādīts un pat iesniegts lūgums, lai atļauj grie_zties
pie Ventspils, vai Rīgas rajona, atbilde vienkārša:
nevar, jūsu.rajons pieder pie Jelgavas! Ja ņemam
tālākus raionus. piemēram, uz Valkas-Pūjienas
dzelzceļa, tad atkal redzam, ka Valkas-Rūjienas
dzelzceļniekam jābrauc uz Valku un no Valkas uz
Valmieru, kur atrodas ārstniecības_ punkts un kurš
sasniedzams pēc 24 stundu atrašanās ceļā. Slimam
cilvēkam 24 stundas ceļā nozīmē nāvi un ir vairāki
gadījumi, kur dzelzceļnieki nav sasnieguši ārstniecī-
bas punktus, bet vilcienā nomiruši. Tas. Reinharda
kungs, notiek no tam. ka ārstniecības punkti nav sa-
sniedzami. Aiz tiem pašiem iemesliem viena daļa
no dzelzceļniekiem negriežas pie dzelzceļa ārstiem,
bet pie privātiem' tuvākos miestiņos, vai atkal pie
pūšļotājiem, vai paši dziedējās saviem līdzekļiem.
Par dzelzceļu ārstniecības lētumu vai dārgumu pie-
rāda fakti no lielākiem dzelzceļu, mezgjiem. Pie-
mēram, ārsts Bērziņa kungs sastādījis pārskatu par
Liepāju un pieved savos datos, ka Liepājas dzelzceļ-
nieku ārstēšana izmaksā par dažām procentem dar-
dāk nekā slimo kasēs un_vēl pie tā apstākļa, ka
dzelzceļnieki nav koncentrēti un ka katrs negriežas
pie sava dzelzceļa ārsta (starpsaucieni). Visa visu-
mā iznāk dzelzceļnieku ārstēšana Ietāka pec Barona
kunga oficiālās statistikas, aiz tā iemesla, ka dzelz-
ceļnieki ir spiesti paši ārstēties maksājot dārgos ho-
norārus privātiem ārstiem no saviem niecīgiem gra-
šiem, no savas algas. Dzelzceļnieki sen jau izteikuši

savu vēlēšanos, pacēluši savu balsi par ārstniecības
nodošanu slimo kasēm, un cik man zināms, tad pē-
dējā laikā starp dzelzceļa ierēdņiem pat tiek vākti
paraksti, kuri tiks nodoti satiksmes ministra kun-
gam ar lūgumu nodot dzelzceļnieku ārstēšanu slimo
kasēm jeb pretējā gadījumā ārstniecību nodot tautas
labklājības ministrijai un pievienojot tos tā sauca-
mai valsts darbinieku ambulancei, kur domā atrast
labāku ārstniecību, kur domā atrast ārstinecības uz-
labošanu. Pēc visa teiktā par veselības nodaļu uz
Latvijas dzelzceļiem, ir jākonstatē,ka Barona kungs
negrib pielikt to enerģiju, kas nepieciešama pie
dzeszceļnieku ārstēšanas un tādēļ dzelzceļnieki ar
Barona kungu nevar apmierināties un izsaka_ savu
protestu par Barona kunga vienaldzību. Varbūt, va-
rētu celt iebildumus, kā savā laikā tas tika darīts.
Dzelzceļi nevar būt bez saviem ārstiem, bez ambu-
lancēm tādēļ, ka notiek bieži nelaimes gadījumi un
nepieciešama ātra ārsta palīdzība. Šie iebildumi ne-
iztur kritikas, jo beidzamā ^adā ir bijuši ļoti daudzi
nelaimes gadījumi un palīdzība šādos gadījumosir
sniegta no tuvāko miestu un pilsētu privātiem ār-
stiem. Dzelzceļnieku ambulance sniegusi tikai tur
palīdzību, kur tāda atraduses. Kas attiecas_uz sani-
tāro uzraudzību, tad tas nemaz neaizkave dzelz-
ceļnieku nodrošināšanu slimo kasēs un dzelzceļnieku
ārstēšanas nodošanu slimo kasēm, dzelzceļi var sev
atstāt divus trīs ārstus, kuri pārraudzītu sanitāro uz-
raudzību pa Latvijas dzelzceļiem, pārējais ārstu
štats uz dzelzceļiem atkristu, caur ko rastos līdzekļi
piemaksām slimo kasēm. Ievērojot sacīto, es savas
frakcijas uzdevumā iesniegšu divas pārejas formu-
las: 1) uzdot valdībai visus satiksmes ministrijas
darbiniekus nodrošināt slimo kasēs, 2) uzdot valdī-
bai visu .satiksmes ministrijas darbinieku un strād-
nieku ārstēšanu nodot slimo kasēm. Es domāju, ka
augstais nams šīs pārejas formulas pieņems vienbal-
sīgi. Tālāk jāaizrāda, ka satiksmes ministrija un
valdība nav izpildījušas augstā nama gribu. Pirmā
Saeimā, pieņemot 1925.126. gada budžetu, tika pie-
ņemta ari pārejas formula, ka «satiksmes ministrijai
jāizbeidz atsevišķu augstāko ierēdņu biedrību atbal-
stīšana." Vai satiksmes ministrija to darījusi? Jā-
aizrāda, ka satiksmes ministrija nav pat domājusi to
darīt. Dzelzceļnieku biedrībai tiek atdotas veselas
ēkas. Šī biedrība un to atsevišķie biedri izmanto
mūsu Latvijas dzelzceļus savām privātām vajadzī-
bām. Katrā vilcienā tiek nodots dzelzceļnieku bie-
drības pasts ļoti lielos maisos, kuri tiek pārvesti bez
kaut kādas atlīdzības, valsts no tā nesaņem nekādu
atlīdzību. Kas šinīs pakās atrodams? To jūs tūlīt
redzēsat, jo dažas no tām nākušas manās rokās.
Lūk, šinīs pakās tiek pārvadātas «Jaunākās Ziņas",
privātas vēstules un dzelzceļnieku biedrības izde-
vums ..Dzelzceļnieks" pārdošanai ar sekošu pavad-
rakstu: „Augsti godātais E. S. Ipiķos. Ar šo nosūtu
jums 2 eksemplārus žurnāla «Dzelzceļnieks" Nr._ 9,
kuru lūdzu lajpni pārdot un iekasēto naudu nosūtīt
redakcijai." Šāda žurnāla izpārdošana notiek ne ti-
kai Ipiķos, bet katrā stacijā caur stacijas personālu.
Tas, varbūt, būtu tas mazākais par bezmaksas ko-
respondences pārvadāšanu pa Latvijas dzelzceļiem.
Bet nu nāk otrs jautājums. Dzelzceļu virsvalde uz
padomes lēmuma izdevusi rīkojumu dzelzceļnie-
kiem, kurš skan: «Katram dzelzceļniekam savu per-
sonīgo nodokli jānomaksā

^
pārvaldībām un pārejam

iestādēm labprātīgi. Ja būs tādi gadījumi, kad paš-
valdības iestādes griezīsies pie dzelzceļu virsvaldes,
tad atbildīgais darbinieks jeb ierēdnis, nodokļa ne-
nomaksātais, tiks saukts pie stingras atbildības. Ar
šo rīkojumu dzelzceļu virsvalde ari nostājušās pret
pašvaldību interesēm. Pie tam dzelzceļu virsvalde
atļāvusi ļoti plašus algu novilkumus dzelzceļnieku
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biedrībai par labu: priekš dzelzceļnieku biedrības
tiek novilktas dzelzceļnieku biedrības biedru nomak-
sas, tiek cavr algu sarakstiem novilktas bēru kases
iemaksas, tiek caur algu sarakstiem novilkta dzelz-
ceļnieku žurnāla abonentu maksa, tiek caur algu sa-
rakstiem novilkti dzelzceļnieku biedrības krāj-aiz-
devu kases aizdevumi. Pēc galvenās dzelzceļu virs-
valdes kases izrādās, ka dzelzceļu virsvaldes kase
atvelk mēnesī 50.000 ļatu. _ Pie šo SO'.OOO latu atvilk-
šanas strada ne mazāk ka 26 valdības algotas per-
sonas uz Latvijas dzelzceļiem, dzelzceļnieku biedrī-
bai par labu. Tā tad, ja viena privāta augstāko ie-
rēdņu organizācija griežas pie dzelzceļu virsvaldes
resp. satiksmes ministrijas, lai no kalpotājiem tiktu
viņai par labu atvilkti nomaksājumi, tad tas nav no-
ziegums, par to kalpotājs netiek sodīts, par to netiek
uzlikts sods administrācijai, kura pielaiž šo novilku-
mu; bet ja dzelzceļu kalpotājam reizi gadā jānovelk
nodoklis pašvaldības iestādēm par labu, tad tas ir

J
noziegums, tad par to vajaga bargi sodīt. Ar to ir
skaidri pierādīts, ka satiksmes ministrija nav ievē-
rojusi augstā nama gribu un nav ari domājusi to ie-
vērot. Cerams, ka tagadējais jaunais satiksmes mi-
nistrs pie labas gribas šo vienpusību novērsīs, vai
ari pretējā gadījumā- viņš šīs privilēģijas atļaus vi-
siem dzelzceļniekiem, visām dzelzceļnieku organi-
zācijām. Tad vēl man jāairāda uz vienu ļaunu pa-
rādību, kura pastāv uz mūsu dzelzceļiem un kuru
nevaram izskaust līdz šai dienai. Tās ir tā sauca-
mās mazās panamiņas, gan ar mirušām dvēselēm,
kukuļošanu, u. t. t. Kad no dzelzceļnieku vidus, kuri
administrācijai! ir nepatīkami un kurus administrā-
cija dēvē par sarkaniem un par komunistiem, uzrāda
dažādas nelikumības, tad tās no dzelzceļa virsval-
des netiek novērstas, bet gan slēptas. Tā, piemē-
ram, tika uzrādīts, ka Liepājā pie 9. ceļa meistara
notiek nelikumības un tika lūgts izsūtīt izmeklēša-
nas komisiju, kura izmeklētunelikumības un vainīgos
sodītu. Bet jau iepriekš bija zināms, ka komisijane-
centīsies atrast nelikumības, bet vai sūdzība nenākot
no sarkaniem. Patiešām, komisija, no Liepājas at-
griežoties, ziņo, ka nekādas nelikumības nav notiku-
šas un ka ziņojumu par nelikumībām snieguši ko-
munisti. Tālāk tika ziņots, ka Daugavpilī 6. ceļu
iecirknī pielaistas nelikumības ar mirušām dvēselēm
un atkal dzelzceļu virsvaldes komisija nelikumības
nevarēja atklāt, vienīgi pateicoties valsts_ kontrolei
nelikumības tika atklātas un caur to tās nāca dienas
gaismā. Nelikumībām atklājoties vainīgos vajadzēja
nodot tiesai, vajadzēja atstādināt no dzelzceļu_ pie-
nākumu izpildīšanas. Dzelzceļu virsvalde tomēr to
nedarīja, jo, lūk, sūdzības nākušas no sarkanas
dzelzceļnieku savienības un kā nu lai padodas sar-
kanai dzelzceļnieku savienībai. Sūdzības iesniedzē-
jiem oficiāli atbildēja, ka teehnisku spēku trūkuma
dēļ nevar nevienu ne atlaist, ne pārvietot. Pēc ne-
likumību atklāšanas noziedzīgās personas palika sa-
vā dienestā vēl 3 līdz 4 mēnešus, Sevišķi 6. ceļu
iecirknis ir ļoti bagāts ar šādām panamām. ParJRē-
zeknes ceļa meistara Vākumanelikumībām sastādīts
valsts kontroles akts Nr. 80. par laivas krāsošanu un
par kanāla tīrīšanu. Izrādās, ka no materiālu no-
liktavas ir gan saņemtas krāsas ne tikai laivas, bet
vesela kuģa nokrāsošanai, tomēr laiva krāsu nav
redlzējusi, jokrāsa aizgājusi citu ceļu. Tāpat pieka-
nāla tīrīšanas bij noticis tas, ka no kanāla bij izvests
viens vezums dūņu un par šī vezuma izvešanu sa-
maksāti 50.000 rubļu. Dzelzceļu virsvaldei tas ir zi-
nāms un valsts kontroles sastādītie akti atrodas sa-
tiksmes ministrijā resp. dzelzceļu virsvaldē, bet vēl
līdz šai dienai dzelzceļu virsvalde nav atradusi no-
ziegumu par pierādītu. Izsūtīta atkal komisija, lai
izdarītu izziņu un izrādījies, ka komisija vis nav

meklējusi vainīgos, bet meklējusi atkal vainas uzrā-
dītājus. Komisijas locekļi sastādīja aktu Valumam
labvēlīgā garā un pasniedza to parakstīt: Šāds sa-
grozīts akts tika pasniegts dēļ paraksta priekšstrād-
niekam Skreiveram. Kad komisijai neizdevās viņas
nodoms, it sevišķi ar Skreiveri, tad dzelzceļu aug-
stākā administrācija liek priekšā Skreiveram pār-
celties uz citu iecirkni, jo tas vēlams dienesta laba,
tik un tā sadzīve nekāda vairs nebūšot. Ar vardu
sakot, liecinieki jādabū prom, lai lietu varētu pilnīgi
noklusēt. Techniskai direkcijai dažādas nelikumī-
bas ļoti plašos apmēros uzrādītas, bet tā nav centu-
sēs uzrādītās nelikumības novērst. Savā laikā tika
aizrādīts techniskai direkcijai uz Bulduru tilta neli-
kumībām, par plostu pārdošanu vietējiem iedzīvotā-
jiem. Ar policijas piepalīdzību noziegums tika _at-
klāts un vainīgais pat no tiesas sodīts, bet augstākā
administrācija to paaugstina dienestā, ieceļot to par
gulšņu mērcētavas pārzini Rīgā. Visas šīs neliku-
mības un nekārtības netiek novērstas tādēļ, ka sa-
tiksmes ministrijā resp. dzelzceļu virsvaldē tiek pie-
kopta politika, ka augstākiem administratoriem viss
kas atļauts un ko tie dara, ir likumīgi, bet zemākie
kalpotāji to nedrīkst redzēt un atklāt. Tādu politiku
mēs nekādā ziņā nevaram atbalstīt un mēs noteikti
prasām, lai dzelzceļu saimniecība tiktu iztīrīta no
visiem nevēlamiem elementiem, kuri piekopj pana-
mas un panamiņas.

Pēc iedziļināšanās dzelzceļu saimnieciskā po-
litikā, jānāk pie slēdziena, ka dzelzceļus pārvalda
un vada ne satiksmes ministrija resp. dzelzceļu virs-
valde, bet dzelzceļnieku biedrība, jo visi lēmumi
dzelzceļu virsvaldes padomē tiek izlemti dzelzceļ-
nieku biedrības garā. Dzelzceļnieku biedrība pat-
varīgi ne tikai kā par brīvu, pārvadā korespondenci,
bet izsūta dažāda veida bezmaksas telegramas. Vie-
na šāda bezmaksas telegrama atrodas manas rokas,
kura tikusi izsūtīta pa Latgales dzelzceļiem, ceļu
meistariem un staciju priekšniekiem, ar lūgumu pa-
ziņot, vai dzelzceļnieku biedrības loterejas biļetes
pārdotas un vai nauda nosūtīta dzelzceļnieku bie-
drības kasei. Šādas telegramas ļoti plašos apmēros
tiek sūtītas visdažādākos gadījumos, ko pat nedrīkst
darīt atsevišķas administratīvas Lersonas. No pie-
vestiem faktiem izrādās, it kā viss dzelzceļu aparāts
atrodas dzelzceļnieku biedrības pārzināšanā, bet ne-
vis dzelzceļu virsvaldes resj). satiksmes ministrijas
rokās. Domāju, ka šāda saimniecība, jeb divkun-
dzība uz dzelzceļiem nebūtu pieļaujama, bet izskau-
žama visā drīzumā. Mums ir maz cerības, ka pie
tagadējās valdības tas tiks panākts. Pagājušā
1925./26. budžeta gadā tika strīpotas vairākas liekas
personas uz Latvijas dzelzceļiem štatu samazināša-
nas dēļ. Budžetā gan viņas strīpotas. Bet vai no
dzelzceļiem atlaistas? Nē. Tika strīpots vecākais
bagāžas kasieris Kauliņa kungs, tomēr augstākā ad-
ministrācija atrod, ka kauliņa kungu, kā aktivako
dzelzceļnieku biedrības darbinieku un kalpotāju rē-
jēju atlaist nevar, jārada jauns lieks amats un tāds
tiek ari rasts. Kauliņa kungs ar vairāku kategoriju
paaugstināšanu tiek iecelts par vecāko stacijas
priekšnieka palīgu komerciālās lietās, Kauliņa kungs
rada atkal sev lieku kantoristu štatu. Bet tā kā šim
kungam nav darba un nav izturējis pārbaudījumu
minētam amatam, tad visas stacijas darbība tiek
tikai kavēta. Es domāju, ka satiksmes ministra
kungs šo lieko posteni pilnīgi likvidēs. Ari šiskungs
ir novedis staciju kalpotājus tik tālu, ka tiešām jā-
atzīst, ka Rīgā I. un Rīgā galvenā trūkst disciplīnas
kalpotāju starpā. Kādēļ tas tā noticis? Tas noti-
cis aiz tā iemesla, ka jis kungs negrib saprast kal-
potāju jūtas,kalpotāju brīvo domu. Mmētais kungs
izturas pret kalpotājiem neciešami un nevis kā ad-
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ministrators, bet kā viszemākais neattīstītais strād-
nieks. Es domāju, ka nav pieļaujams stacijā, kurā
apgrozās tūkstošiem publikas, ka administrators,
dodams pavēles saviem padotiem strādniekiem un
darbiniekiem' tos katrā brīdī lamā par komunistiem,
par utīm u. t. t. Ari eksploatacijas direkcijā netiek
vis gadats par to, lai darbinieki tiktu sagatavoti
pienācīgi savu darbu_ veikšanai, netiek gādāts par
to, lai tiktu paaugstināta eksploatacija, netiek gādāts
par to, lai dzelzceļu saimniecība tiktu paaugstināta,
bet gan, laidzelzceļnieku starpā rastos nesaskaņas.
Tas ir pierādījies pat oficiālā dzelzceļu virsvaldes
eksploatacijas augstāko darbinieku apspriedē, jo šinī
augstāko administratoru apspriedē paši administra-
tori sanāca divos naidīgos lēģeros par to taktiku,
kuru gribēja izvest eksploatacijas direktors Dumpes
kungs. Ja viņam neizdevās šāvu taktiku izvest ar
labu, tad viņš to izveda ar dūres sitienu uz apsprie-
des galda. Ko tad panāca šī apspriede, kura bij do-
māta, lai uzlabotu dzelzceļu saimniecību, lai uzla-
botu eksploataciju? It nekā. Slēdziens bija viens,
ka dzelzceļnieki palikuši nedisciplinēta masa, ka
dzelzceļnieki nepaklausa administrācijai, ka dzelz-
ceļnieki nedara ražīgu darbu, ka dzelzceļnieki, ar
vārdu sakot, nekur nav derīgi, bet tos vajadzētu ti-
kai sodīt ar visbargākiem sodiem, par brīdinājumu
pārējiem. Pret šādu taktiku, pret šādu dzelzceļnie-
ku apvainošanu uzstājās dažas administratīvas per-
sonas un atbildēja Dumpes kungam: labāk būtu tad
uz dzelzceļiem izdot rīkojumu, ka revizoriem, sta-
ciju priekšniekiem un citiem kalpotājiem līdz jāņem
karātavas, jo pēc Dumpes metodes ar karātavām
drīzāk varēs panākt disciplīnu uz dzelzceļiem. No
tā redzam, ka dzelzceļu saimniecības priekšgalā
stāv personas, kuras negrib dzelzceļniekos radīt
darba mīlestību, bet kuras nostājas pret šo darba
mīlestību, kuras iznīcina darba mīlestību uz Latvijas
dzelzceļiem un nepamatoti apvaino Latvijas dzelz-
ceļniekus par nedisciplinētu uzvešanos, par savu uz-
devumu neveikšanu. Ari materiālā ziņā mūsu dzelz-
ceļnieki nostādīti tik ļaunā stāvoklī, kā tas nav ne-
vienā privātā uzņēmumā. Zemās dzelzceļnieku al-
gas nedod viņiem darba mīlestību, jo ar pastāvošo
zemo algu tie nevar rast pietiekošus līdzekļus savu
ģimeņu uzturai un savā brīvā laikā tiem jānodarbo-
jas ar blakus peļņu. Sevišķi grūts stāvoklis ir La-
tvijas dzelzceļu dienas strādniekiem, jo tik zemas
algas, kādas pastāv mūsu dzelzceļu dienas strād-
niekiem, nepastāv Latvijā ne pie viena privāta uz-
ņēmēja. Nav neviena privāta uzņēmuma, kur strād-
niece nopelnītu 64 rubļus dienā. Nav nekur
privāta rūpniecības uzņēmuma, kur strādnieks
vīrietis saņemtu 84 rubļu dienā. Bet uz mūsu
dzelzceļiem šīs bada algas pastāv. Zemais algu stā-
voklis neļauj dzelzceļu saimniecībai attīstīties, bet
to kavē, tāpēc ka kura katra darba mīlestība no
strādnieka rokām izkritusi un strādniekiem tās nav.
Lai šo stāvokli it kā glābtu, administrācija dzelz-
ceļnieku stāvokli nevis uzlabo, bet pasliktina. Tā
dzelzceļu virsvalde atņem dzelzceļniekiem viņu
personīgo brīvību. Dzelzceļnieku darba laika notei-
kumi to jau tā atņem, bet dzelzceļu virsvalde vēl
nāk ar jauniem rīkojumiem, kuri galīgi iznīcina per-
sonīgo brīvību, un proti, ka kalpotājiem, kuriem dota
atpūta 14,20 un vairāk stundas, turpmāk nedrīkst
šo atpūtu izlietot savām vajadzībām. Katram kal-
potājam, ja viņam ir dota atpūta, tās stundas
jāpavada vai jānoguļ atpūtas telpā; ārpus atpūtas
telpām viņš nedrīkst iziet. Es domāju, ka tas ir pret
mūsu Satversmi. Satiksmes ministrijai un dzelzceļu
virsvaldei nebija tiesības izdot tādu rīkojumu, lai
ierobežotu dzelzceļnieku personīgo brīvību, bet par
nožēlošanu tas noticis._ Dzelzceļu virsvalde un sa-
tiksmes ministrija savā laikā gan izdeva rīkojumus

par formas apģērbiem, ar spīdošām zvaigznītēm,
ar dažādiem uzšuvumiem. Ja, tas jau ir ļoti labi, ja
ari Latvijas dzelzceļniekus ietērpj pieklājīgos ap-
ģērbos un Latvijai nav jākaunas pārējo valstu pil-
soņu priekšā. _ Bet vai tas panākts, ko satiksmes
ministrija gribēja panākt? Un to mēs atkal redzam
no mūsu piedzīvojumiem. Ja mums atbrauc kāds
augstāks viesis, tad stacijās tiek noņemti pārmij-
nieki, tiek noņemti līnijas strādnieki un to vietā sa-
mobilizēti staciju priekšnieki un viņu palīgi ar skai-
stiem apģērbiem, lai tikai mūsu viesi neredzētu no-
plīsušos dzelzceļa strādniekus un kalpotājus. Tā
tad tas nav panākts un tāpēc satiksmes ministrijai
vajadzēja noteikumus, kuri izdoti par dzelzceļnieku
apģērbiem, paplašināt, lai ari pārējie kalpotāji, kuri
stāv publikas priekšā, tiktu apģērbti tāpat kā tie,
kuri atrodas priekšgalā, kā, piemēram1, staciju
priekšnieki, viņu palīgi u. t. t. Lai tas tiešām ari
tiktu izvests, lai mums nebūtu jākaunas ārzemju
viesu priekšā no mūsu dzelzceļniekiem, tad atkal
savas frakcijas uzdevumā es iesniegšu pārejas for-
mulu par šo noteikumu paplašināšanu. Šī pārejas
formula skanēs sekosi: «Saeima nolemj uzdot sa-
tiksmes ministrijai pārstrādāt noteikumus par for-
mas apģērbu izsniegšanu satiksmes ministrijas dar-
biniekiem tādā veidā, lai apģērbu saņemšana tiktu
attiecināta uz visiem dzelzceļu darbiniekiem, kuri
saistīti ar dzelzceļu kustību." Es domāju, ka aug-
stais nams balsos vienbalsīgi ari par šo pārejas for-
mulu, lai tiešām mēs Latvijas dzelzceļniekus pa-
darītu par tādiem, kuriem nebūtu,kauns rādīties citu
valstu pilsoņu priekšā. Ja Latvija cenšas to panākt
visa visuma, tad tas ari jāpanāk satiksmes ministri-
jas robežas. Vispārīgi tagadējā satiksmes ministri-
jas politika kā saimnieciskā ziņā, tā ari pret darbi-
niekiem sociāldemokrātus nevar apmierināt, un tā-
dēļ mēs esam spiesti balsot pret satiksmes ministri-
jasbudžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tau-
tas vietnieki! Pie šīs ministrijas budžeta būšu ļoti
īss. Esmu spiests apstāties pie viņa dažu iemeslu
deļ. Satiksmes resoru vairākus gadus pārvaldīja
Pauļuka kungs. Šinī laikā satiksmes resorā nav
ierobežotas, bet pat izaugušas un kuplinājušās da- ?
žas nebūšanas. Tas izskaidrojams ne ar to, ka bi-
jušais satiksmes ministrs Pauļuka kungs būtu gribē-
jis viņas veicināt, bet tā iemesla dēļ, ka viņš bija par
mīkstu, viņa raksturs_par labu un viņš nevarēja sa-
valdīt tos ļaunos spēkus, kas tur auga, gatavojās
un kas noveduši pie ļoti daudzām nebūšanām, par
kuram jau runāja mans frakcijas biedrs Zeibolts. Es
nezinu, vai tagadējais satiksmes ministrs Aronieša
kungs tiks ar šīm nebūšanām galā. No svara būtu
dzirdēt, ka tie ministri, par kuru resoriem te runā,
naktu uz katedra unpateiktu, kā viņi skatās uz šīm
lietam, vai viņi domā spert kādus solus vai nē. Bet
mes parasti še neredzam nevienu ministri, kurš pie
sava resora kāptu katedrī un atbildētu uz deputātu
aizrādījumiem. Viņi noklausās, aiziet un lieta ir
darīta.

Kas attiecas uz satiksmes resoru, tad es ne-
gribu celt priekšā plašu materiālu, kaut gan viņa te
ļoti daudz, bet gribu apstāties un aizrādīt tikai uz
dažiem ļoti spilgtiem un raksturīgiem gadījumiem.

Vispirms kukuļu ņemšanas ziņā'. Ka
uz dzelzceļiem šī sistēma ir ļoti plaša, to mēs visi
zinām. Bet mums nāk priekšā tādi gadījumi, par
kuriem atliek tikai pabrīnēties, par kuriem zin visi,
bet neviens nekā nedara. Viens tāds gadījums ir
ievilcies no ļoti seniem laikiem, jau no Satversmes
Sapulces laikiem. Tas ir gadījums ar Ventspils sta-

^fl
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cijas priekšnieku Zariņu. Šis kungs vēl Satversmes
Sapulces laikā piekopa ļoti lielu kukuļu ņemšanu pie
zvejnieku zivju nosūtīšanas no šīs stacijas. Lauvas
kungam derētu par to painteresēties, bet viņš par
to laikam nekad nav nekā ne dzirdējis, ne redzējis.
Bij gadījums, ka vienā vakarā, nosūtot zivis no
Ventspils stacijas, šis kungs bij saņēmis no zvejnie-
kiem 15.000 rubļu. Par šo faktu ziņoja dzelzceļu
virsvaldei toreizējais Satversmes Sapulces loceklis,
zvejnieku priekšstāvis Beļinskis, mūsu frakcijas lo-
ceklis. Satiksmes resors sāka lietu izmeklēt. Iz-
meklēšana, kā parasts vilkās ārkārtīgi ilgi. Galu
galā lieta nobeizās ar to, ka šis Zariņš nodeva tiesai
lieciniekus, kuri bij liecinājuši pret viņu un tiesa pie-
sprieda vēl viņiem sodu. Zariņu pārcēla. Dzelz-
ceļu virsvaldei nebij šaubu par to, ka viņš ir kukuļu
ņēmējs, bet viņu pārcēla uz citurieni. Šis kungs
tomēr nelikās mierā ar to, ka viņš bij pārcelts. Viņš
apstaigājis visus dzelzceļu augstākos ierēdņus, viņš
griezies pat pie tagadējās II. Saeimas locekļiem pēc
atbalsta. Šinī lietā ir braukājis Ventspils pilsētās
priekšstāvis, deputāts Krieva kungs, pie dzelzceļu
virsvaldes, runājis satiksmes resorā, bet tas brīni-
šķīgākais, ko mums nācās konstatēt kādā komisijas
sēdē ir tas, ka saruna, kas bijusi 1Krieva kungam trīs
personu klātbūtnē, viņam un vēl diviem augstākiem
dzelzceļa ierēdņiem klātesot, burtiski bl] nākusi zi-
nāma šim kukuļu ņēmējam un viņš ar to operēja ci-
tās vietās. Tas pierāda, ka dzelzceļu priekšgalā
stāv personas, kuras neskatās uz šo kukuļošanas
sistēmu kā uz noziegumu, kas jāiznīd, bet kuras at-
balsta un patur vietās personas, kas to piekopj.
Man jāteic, ka šis Zariņš laikam vēl šodien kalpo
uz Latvijas dzelzceļiem kaut gan mēs kādā finansu
komisijas sēdē par to ļoti plaši un gari runājām un
pierādījām viņa vainu. Nekas tomēr netiek darīts.
Es domāju, satiksmes ministrim derētu painteresē-
ties par šiem faktiem un ne tikai painteresēties, bet
spert soļus, lai šādas personas nebūtu Latvijas dzelz-
ceļu dienestā, kur viņām vietas nav. Tādu gadījumu
ir bezgala daudz, bet par visiem tiem te nerunāšu.
Varu sacīt tikai vienu, ka jakukuļu ņēmējs vai citu
nebūšanu rīkotājs ir kādam direktoram vai citam
augstākam dzelzceļa kungam «simpātiska" persona,
tad tā var dzīvot droši: viņa vajāta vai atlaista ne-
tiks. Tagad rādīšu jums otru pusi, kā rīkojas ar
tām personām, kuras kalpo kārtīgi uz dzelzceļiem,
bet ja pie dzelzceļu administrācijas, sevišķi atsevi-
šķiem direktoriem, rāsies aizdomas, ka šīs personas
var būt kreisas, vai pat sociāldemokrātiskas, ka tad
tās bez žēlastības no dzelzceļu dienesta atlaiž. Ta
tad te ir konstatējams pavisam cits ieskats, cita rī-
cība un izrēķināšanās. Es pievedīšu dažus piemē-
rus, Kārsavas stacijā ir bijis kāds stacijas priekš-
nieka palīgs Jānis Malnacs. Šim. stacijas, priekšnie-
ka palīgam ir bijusi tā dūša nosodoši izteikties par
katoļu garīdzniecību nelaiķa Trasuna apbedīšanas
gadījumā, kad katoļu garīdzniecība nedeva vietas
Trasuna apglabāšanai un visādi to vajāja. Šis ie-
mesls, tikai noliedzošā, nosodošā izteikšanās par
katoļu garīdzniecību, noveda pie tā, ka Malnacim
nedeva iespēju pāriet uz to vietu, uz kuru viņam bi-
ja iespējams pāriet, t. i. uz Rēzeknes staciju. Man
ir priekšā raksts no 19. apriļa šī gada kur tiek ziņots
no eksploatacijas direktora Dumpja, ka viņš nepie-
krīt tādai pārcelšanai. Vēlāk šo lietu noskaidrojot,
izrādījās, ka vienīgais iemesls šādai ncpārcelšanai
bija vienkārši nosodošā izteikšanās par katoļu ga-
rīdzniecību. Kungi, vai tas ir noziegums? (B. Ķub-
linska starpsauciens.) KufoM'nska kungs man saka,
ka tas nav taisnība, ka katoļu garīdzniecība uz
dzelzceļiem nevaldot. To es ari neteicu, bet gan to,
ka uz dzelzceļiem ir katoļu garīdzniecībai pakalpīgi

direktori. Ņemsim otru gadījumu, kas ir pēdējā
laika notikums. Bijušā Vecuma stacijā, tagadējā
Jaunļatgales stacijā, ir kāds svērājs Dābols. Šis
svērajr ir atzīts no visām revīzijām, kādas tur iz-
darītas, par priekšzīmīgu darbinieku. Bet šim svē-
rājam piemīt tā īpašība, ka viņš nestāv par reakciju
Latvijā un nepabalsta ierēdņus, kas, piekopj dažādas
nebūšanas. Bet tomēr tas iemesls ir pietiekošs, lai
šo cilvēku vajātu, kaut gan viņš ir ticis atzīts par
kārtīgu un priekšzīmīgu darbinieku. Raksturīgi nu
ir tas, kā iesākās šī vajāšana. No šīs stacijas no-
tiek kāds linu sūtījums uz Rīgu, uz Krūzmuižas sta-
ciju. Tur pie linu pieņemšanas konstatē mazu iz-
trūkumu. Ūn nu sākas viena liela izmeklēšana, tiek
izdarītas kādas četrkārtīgas vai pieckārtīgas revī-
zijas par šo lietu. Gadījumu izmeklē eksploatacijas
direkcija, revidē finaiīsu direkcija, dzelzceļu virs-
valdes speciāls aģents, dzelzceļu policija un visas
šīs revīzijas Dābola rīcībā nekādas ļaunprātības ne-
atrod. Visi nosveras uz to, ka svara starpība, kas
izrādījusēs Krūzmuižas stacijā, cēlusēs no nekārtī-
gas izkraušanas un pārsvēršanas šinī otrā stacijā.
To ziņo attiecīgie priekšnieki. Rezultātā tomēr tiek
nosūtīts raksts, ka atsaucoties uz tādiem un tādiem
rakstiem, kas bijis iepriekš, ka tādu un tādu linu
nosūtījumu lietā no Jaunļatgales stacijas Jānis Dā-
bols «par linu pieņemšanu pārvadāšanai vairākos
gadījumos, domājams ari konkrētā, bez pārsvēr-
šanas, pretējļ rīkojumam Nr. 15., caur ko pie'ai-
ža m a varbūtība, ka iztrūkums linu daudzuma sū-
tījumam nemaz nav nodots pārvadīšanai." Uz šāda
zīlēšanas pamata tiek sodīts Dābols ar pazeminā-
šanu dienesta pakāpē, t. i. ar pazemināšanu par ko-
merckantoristu, ^kāds sods izvedams dzīvē neka-
vējoši" . (Saucieni pa kreisi: «Beiz domāšanas un
bez pielaišanas!") Vecuma stacijas priekšniekam
Kalviškam _tiek_ izteikts rājiens. Abi sodītie, kā
Maina cis, tā Dābols ir vecāki dzelzceļa darbinieki.
Tā, piemēram, Malnacis sabijis uz dzelzceļiem 15
gadus, no tiem 5 gadus uz Latvijas dzelzceļiem Dau-
gavpils stacijā. Tie ir tikai daži piemēri, kā tiek
sodīti dzelzceļnieki, kuri krituši politiskā nežēlastībā.
Tam pretim stāv dažas tādas personas, kuras patīk
eksploatacijas direktoram Dumpes kungam un šīs
personas var darīt visu, kas viņām patīk. Tā, pie-
mēram, kāds Reinsons, virsvaldes kantorists, brau-
kā ar virsvaldes brīvbiļetēm pa visām: līnijām: un
dzelzceļiem, lai izzinātu, kur ir kāds sociālists, vai
kāda persona, kuru var izsviest laukā. Blakus sa-
vam «oficiālam" amatam šis pats Reinsons piekopj
blakus amatu, izkarot privātu firmu sludinājumus.
Tas tiek pielaists un nevis apkarots. Šķiet, ka var
skatīties vienādi vai otrādi, var būt vienādi vai
otrādi domu virzieni, bet nevajaga aizmirst to, ka
ja uz šāda viedokļa nostājas augstākās administrā-
cijas, un šinī konkrētā gadījumā eksploatacijas di-
rektors Dumpes kungs, uz kuru visi fakti koncen-
trējas, ja nostājas uz tāda izrēķināšanās viedokļa ar
atsevišķām personām, tad skaidrs priekš mums vi-
siem, ka tas ienes darbiniekos demoralizaciju, sa-
grauj darba disciplīnu un kaitē Latvijas dzelzceļu
kustībai vispāri. Tāpēc satiksmes ministra pienā-
kums butu gadat, ka šīs direkcijas priekšgalā, nāktu
cita persona, kurai ir citi ieskati, kurair objektīva
un taisnīga. Kad mes finansu komisijā to aizrādī-
jām un teicām, ka šinī direkcijā piekopj politiku, tad
Dumpja kungs, kurš bija tanī sēdē klāt, pateica, ka
viņš ar politiku nenodarbojas. Un mums bija jāiz-
velk oficiāli Berga kunga plakāti un vēlēšanu ma-
teriāli no vēlēšanu sapulcēm, lai konstatētu, ka šīs
pats Dumpja kungs kopā ar bēdīgi slaveno Asara
kungu braukājuši pa Latgali un uzstājušies ar Berga
kunga bezpartejiskā nacionālā centra proklamēšanu.
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Protams, ka tad Dumpja kungam vajadzēja tikai pa-
skatīties galda, kad mēs viņu uz vietas pienaglojām
un ar to lieta izbeidzās. Man liekas, ka satiksmes
ministra kungs to ņems vērā un gādās par to, ka
Dumpja vietā nāk cita persona, kura ir objektīvāka
un taisnīgāka pret satiksmes ministrijas kalpotājiem.
(Sauciens pa kreisi: «Godīgāka!")

Vēl vienu lietu es gribu aizķert pie dzelzceļu
jautājuma. Eksploatacijas direkcija ir tā pati direk-
cija, kas nosaka dzelzceļu sarakstus. Jūs zināt,
kungi, no saviem ceļojumiem, cik šie dzelzceļu vil-
cienu saraksti ir neiespējami un bieži pat nejēdzīgi.
Par šo lietu mēs neesam runājuši, bet ļoti bieži iz-
baudījuši. Es pievedīšu vienu gadījumu, kas jo se-
višķi krīt acīs. Mums ir viena linija, kas nāk no
Ainažiem uz Valmieru. Šīs līnijas iedzīvotāji' spiesti
braukt tikai pa naktīm. Pieņemsim, ka tas var nākt
priekšā, ka no tā nevar tikt vaļā, kad dzelzceļu ku-
stība notiek ari pa naktīm. Bet ko lai saka vesela
apgabala iedzīvotāji, kad gadu no gada sistemātiski
dzelzceļu augstākā pārvalde nosaka tādus vilcienu
sarakstus, ka viņus ieved Valmierā pīkst. 4 no rīta,
kad visi vēl guļ. Lai tad nu šie nelaimīgie sēž Val-
mierā kaut kādā tējnīcā, vai salst uz ielas, kamēr
tiesas un citas oficiālas iestādes atver. Turpretim
pīkst. 3 dienā, kad oficiālās iestādes ir gan slēgtas,
bet laucinieki nav vēl paspējuši iepirkties, atiet vil-
ciens. (Sauciens: «Pīkst. 2"!) Man te sauc, ka
tagad atiet divos, bet pienāk tāpat pīkst 4, ne vēlāk.
Man liekas, ka tādas nebūšanas un nejēdzības vaja-
dzēja jau sen novērst. Uz manu priekšlikumu šis
nejēdzīgais saraksts vienreiz tika grozīts. Tas no-
stāvēja vienu gadu un viss apgabals bijis apmieri-
nāts. Tagad tas pārgrozīts un ar jauno sarakstu,
kas tagad publicēts, šī nejēdzība paliek. Par to lai
šādas lietas novērstu, jāgādā kustības direktoram
Dumpes kungam, bet tas netiek darīts.

Beidzot pāris vārdus par pastu un telegrāfu.
Ka pasta un telegrāfa ierēdņu darba laiks irgaršun
atalgojums mazs, tas mums ir zināms. Mes esam'
vairākkārt izteikušies budžeta komisijā, ka pasta un
telegrāfa darbinieki, sevišķi zemākās kategorijas,
pastnieku un iznēsātāju algas jāpaceļ, bet šinī vir-
zienā ari netiek nekādi soļi sperti. Man priekša ir
ziņojums mūsu frakcijai no šī resora darbiniekiem,
kur starp citu redzam tiešām pārsteidzošas lietas.
Te ir sacīts, ka 3 pastnieki strādā dienā 13 stundas
ar stundu pārtraukuma, 2 strādā 8 stundas ar 8 stun-
du pārtraukuma un 2 strādā 8 stundas ar 4 stundu
pārtraukuma. Iznāk, ka vairāk dienas no vietas va-
karā darbu beidz tikai plksten 10 un no rīta atkal
jāierodas darbā pulksten 6. Pastnieks, materiālo
apstākļu dēļ, spiests dzīvot ārpilsētā un ievērojot
to, ka tik agri no rīta nekādi satiksmes līdzekļi vel
nav dabūjami, iznāk ka atpūta parasti nepārsniedz
4 stundas. Tāds stāvoklis ilgst jau no 10. marta,
pie kam sakrājies milzums neatlīdzinātu brīvdienu.
Protams, ka šādi apstākļi ir par iemeslu biežai sa-
slimšanai. Pastnieku darba laiks nav nokārtots.
Es griežu satiksmes ministra vērību, lai viņš iepazī-
tos personīgi ar šīm lietām un novērstu tās nebū-
šanas, kādas tur pastāv.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk nevēlas? Vai referents vēlas vārdu? Vārds
referentam Augustam Kalniņam.

Referents Aug. Kalniņš: Es lieku priekšā 23.
pielikumu pie valsts ieņēmumu budžeta 104. lapas
pusē § 5, 1. panta tekstu papildināt ar vārdiem „ur
stigu lietošana". Tas ir redakcionels pārlabojums
lai ievestu vajadzīgo skaidrību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie XI. daļas ienāci;
pārlabojums;

„Likumā par valsts budžetu 1926./27. saimniecības gadam
104. lappusē § 5, 1. panta tekstu papildināt ar vārdiem' „un stigu
lietošana"."

Pārlabojums iesniegts no budžeta komisijas re-
ferenta. Nobalsošanā nāk tagad kārtējo ieņēmumu
XI. daļa kopā ar no budžeta komisijas referenta
iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas bū-
tu pret XI. daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par XI. daļu nodotas 49 balsis,
pret — 31, atturējušos nav. XI. daļa ar referenta
pārlabojumu pieņemta XII. daļa. Tautas labklājības
ministrija.
(Tek.

Nr. Ls
XII. Tautas labklājības

ministrija,
a. Sociālās apgādības un dar-
ba aizsardzības departaments.

148 § 28. Dažādas atlīdzības.
3 Iemaksas skolotāju pensijai. 200.000
4 Citas sociālās apgādības

maksas 32.928 ' 232.928
149 § 42. Valsts zemes.

1 Zemju saimniecību iznomā-
šana 2.525

150 § 43. Valsts ēkas.
1 Valsts eku izīrēšana. . . . 2.648

151 § 5*3. Rūpniecības uzņē-
mumi.

6 Latvijas neredzīgo institūta
darbnīcas (piel. Nr 26) . . —

152 § 54. Tirdzniecības uz-
ņēmumi.

5 Tautas labklājības min. ap-
tieka (pielikums Nr. 27) . 3.785

153 § 55o Lauksaimniecības
uzņēmumi.

14 Majoru bērnu patv. zemes
saimniec 1.220

15 Latvijas neredzīgo institūta
zemes _ 5.653 6.873

154 § 81. Izdevumu atmak-
sas.

20 Dažādas atmaksas .... 11.240
155 § 82. Naudas sodi.

3 Tiesu uzliktie sodi .... 10.500
Kopā soc. apgād. un

darba aizsardzības de-
partamentam .... 270.499

b. Veselības departaments.
156 § 24. Dažādas nodevas.

7 Aptieku un laboratoriju no-
devas 600

157 § 28. Dažādas atlīdzī-
bas.

1 Mācības nauda ...... 240
2 Ārstēšanas nauda .... 203.660
5 Blankas un formulāri . . . 80 203,980

158 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību' izno-

māšana 3.595
159 § 43. Valsts_ ēkas.

1 Valsts eku izīrēšana . . . 1.088
160 § 55. Lauksaimniecības

uzņēmumi.
12 Gintermuižas slimn. zemes

saimn. (piel. Nr. 29) . . . 6.668
13 Strenču slimn. zemes saimn.

(piel. Nr. 28) 2.278
16 Aleksandra augstumu slim-

nīcas zemes saimn. . . . 10.834
17 Daugavpils slimnīcas zemes

saimniecība 5.000
18 Rīgas leprozorijas zemes

saimniecība 3.440
19 Talsu leprozorijas zemes

saimniecība ...... 3.837 32U57

I 161 § 58. Dažādi uzņēmumi.
1 Ķemeru sēravoti (piel. Nr.

1 30) 40.964 40.964
. 162 § 81. Izdevumu atmak-

sas.
20 Dažādas atmaksas .... 27.400

> Kopā veselības depart. 309.684
Kopā par XII. daļu , , 580.183
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Ls
Pielikums Nr. 26 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 151.
Neredzīgo institūta darbnīcu

budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Operativas daļas
brutto atlikums. . 3.818

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas at-

algojumi.
1 Algas. ..- 2.093
2 Piemaksas 301 2.394

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi . .. 1.024
2 Ceļa izdevumi 400 \.424

Kopā 3.818

Pielikums Nr. 27 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 152.

Tautas labklājības ministrijas
aptiekas budžets.

A. Ieņēmumi.
' § li Operativas daļas

brutto atlikums. . 19.420
B. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegā-
dāšana . . . . 15.635

§ 2. Netto atlikums valsts i
ieņēmumos . . . 3.785

Kopā 19.420

Pielikums Nr. 28 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 160.

Strenču slimnīcas zemffs saim-
niecības budžets.

A. Ieņēmumi.
' § 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 7.797
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi, i

1 Algas 2.365
' 2 Piemaksas 829 3.194

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi . . . 100
2 Ceļa izdevumi 48 148

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 Tekošs remonts 370
2 Sīki saimniecības izdevumi . 132 502

§ 4. Inventāra jauniegā-
dāšana.

1 Iestāžu iekārta un saimniec.
piederumi 421

2 Mašinas, ierīces un darba
rīki 1.254 1.675

§ 5. Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 2 ^278_

Kopā 7.797

Pielikums Nr. 29 pie valsts ieņēmumu bu-
džeta tek. Nr. 160.

Gintermuižas slimnīcas zemes
saimniecības budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 11.188
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi.

1 Algas / • • 1-281
2 Piemaksas 288 1.569

§ 2. Pārvaldes tedevumi.
1 Kanclejas izdevumi . . . 110

§ 3. Saimniecības izde- ,
vumi.

1 Tekošs remonts . . . . _ . 1-300
§ 4. Inventāra jauniegā-

dāšana.
1 Saimniecības piederumi, dar-

ba rīki 341
2 Lopi un putni 1-200 1.541

§ 5. Netto atlikums valsts
ieņēmumos . . . 6.668

Kopā 11.188

Ls
Pielikums Nr. 30 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 161.
Kemeru sēravotu budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 130.563
B. Lsdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi.

1 Algas ' 21.307
2 Piemaksas . .' 1.971 23.278

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Kanclejas izdevumi . . . 2.539
2 Ceļa izdevumi 354
3 Citi pārvaldes izdevumi. . 150 3.043

§ 3. Saimniecības izde-
vumi.

1 Tekošs remonts 37.895
2 Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 1-800
3 Citi saimniecības izdevumi . 3.830 43.525

§ 4. Inventāra jauniegā-
dāšana.

1 Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi .... 11.763

2 Zinātnes un mākslas priekš-
meti .- . 300

3 Mašinas, ierīces un darba
rīki 7.250

4 Apģērbi, apavi un veļa . . . 440 19.753
§ 5. Netto atlikums valsts

ieņēmumos . . . 40.964
Kopā 130.563)

Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam Au-
gustam Kalniņam.

Referents Aug. Kalniņš: Pie XII. daļas ir pār-
labojums tekošā numurā 153, 15. panta tekstu papil-
dināt ar vārdu «saimniecība". Tas ari ir redakcio-
nelas dabas pārlabojums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: No budžeta komisi-
jas referenta iesniegts pārlabojums:

tekošā numura 153. tautas labklājības ministrijas ieņēmumu
budžeta 14. lapas pusē 15. panta tekstu papildināt ar vārdu..saimniecība".

Es lieku uz balsošanu XII. daļu ar referenta
pārlabojumu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs
daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Šī daļa vienbalsīgi pieņemta. XIII. daļa VI. Valsts
statistiskā pārvalde.
(Tek.

Nr. Ls
XIII. Valsts statistiska pār-

valde.
163 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecības , 10.000
164 § 28. Dažādas atlīdzības.

5 Blankas un formulāri . . . 25.000
165 § 90. Neparedzēti ieņē-

mumi 1.000

Kopā par XIII. daļu . . 36.000)

Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlas
vārdu? Referents ari vārdu nevēlas. Nobalsošanā
nāk XIII. daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
XIII. daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. XIII. daļa vienbalsīgi pieņemta. XIV. daļa.
Kara ministrija.
(Tek.

Nr. Ls
XIV. Kara ministrija.

166 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību izno-

māšana 5.112
2 Zvejas tiesību iznomāšana . 292 5.404

167 § 43Valsts ēkas.
1 Valsts eku izīrēšana . . . 18.808

168 § 53. Rūpniecības uzņē-
mumi.

5 Armijas spiestuve (piel. Nr.
32) 45.000
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Tek.
Nr. Ls

169 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecības 100

170 § 67. Kustamas mantas
pārdošana . . . 38.785

Kopā par XIV. dalu . . 108.097
Pielikums Nr. 32 pie valsts ieņēmumu bu-

džeta tek. Nr. 168.
Armijas spiestuves budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Operativas daļas

brutto atlikums. . 81.287
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas at-
algojumi.

1 Algas 24.367
2 Piemaksas 10.300 34.667

§ 2. Administrācijas pār-
valdes izdevumi.

1 Kanclejas izdevumi . . . 1-020
§ 3. Saimniecības izde-

vumi 600
§ 4. Netto atlikums valsts

ieņēmumos . . . 45.000
Kopā 81.287)

Vārdu neviens nevēlas? Referents vēlas vār-
du? Referents ari vārdu nevēlas. Nobalsošana
nāk XIV. daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
XIV. daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas_ atturas?
Nav. XIV. daļa vienbalsīgi pieņemta Ārkārtējie
ieņēmumi. IX. daļa. Finansu ministrija.
(Tek.

Nr. _ Ls
B. Ārkārtēji ieņēmumi.
IX. Finansu ministrija.

a. Kredita departaments.
171 § 69. Aizdevumu atmak-

sas . 1.331.331
172 § 70. Rīcības kapitālu at-

maksas .... 380.000
Kopā par IX. daļu . . 1.711.331)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ār-
kārtējo ieņēmumu IX. daļa — finansu ministrija.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šī daļa vien-
balsīgi pieņemta. Ārkārtējo ieņēmumu X. daļa.
Zemkopības ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

Zemkopības ministrija.

a. Zemkopības departaments.
173 § 66. Nekustamas man-

tas pārdošana.
1 Zemes 500.000

174 § 67. Kustamas mantas
pārdošana . . . 30.000

Kopā zemkopības dep. . 530.000

Tek.
Nr. Ls

c. Mežu departaments.
175 § 41. Valsts meži (piel.

Nr. 22) 10.820.600
Kopā par X. dalu . . . 11.350.600
Ieņēmumu kopsumā . . 165.927.276)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk X.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret šis daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas butu par šīs daļas pieņem-
šanu. Par šīs daļas pieņemšanu nodotas 45 balsis,
pret — 10, atturas 30. Ari šī daļa pieņemta. Valsts
kārtējo ieņēmumu kopsavilkums kopsumā par
152.865.345 lati.

(Valsts ieņēmumu kopsavilkums.
Daļa Nosaukums Suma

Kārtēji.
I. Valsts prezidents - 6.350

II. Saeima 1-720
III. Ministru kabinets ...... 46.523

IV. Valsts kontrole 4.572
V. Ārlietu ministrija 1.194.750

VI. Tieslietu ministrija 1.167.700
VII. Iekšlietu ministrija 2.702.787

VIII. Izglītības ministrija 1.820.685
IX. Finansu ministrija 129.077.109
X. Zemkopības ministrija . . . _. 10.379.698

XI. Satiksmes ministrija 5.739.171
XII. Tautas labklājības ministrija . 580.183
XIII. Valsts statistiskā pārvalde . . 36.000
XIV. Kara ministrija 108-097

Kopā 152.865.345)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtē-
jo ieņēmumu kopsumā. Lūdzu pacelties tos, kas butu
pret šīs kopsumas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Nav. Par kārtējo ieņēmumu kopsumas pie-
ņemšanu nodotas 47 balsis, pret — 27. Tā tad šī kop-
sumā pieņemta. Valsts ārkārtējo ieņēmumu kopsu-
mā par 13.061.931 latiem.

^(Ārkārtēji.
IX. Finansu ministrija 1.711.331 -
X. Zemkopības ministrija . . . . 11.350.600

Kopā . »g 13.061.931
Pavisam kopā .... 165.927.276)'

Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret ārkārtējo ieņē-
mumu kopsumas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Šī kopsumā vienbalsīgi pieņemta. Ie-
ņēmumu kopsumā visumā — 165.927.276 lati. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu par šīs sumas pieņemša-ļ
nu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs su-
mas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par ieņēmumu kopsumu no-
dotas 50 balsis, pret to nodotas 28 balsis, atturējies 1.
Ieņēmumu kopsumā pieņemta.

Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Nākošā sēde pīkst. 5 pēc pusdienas, Turpināsies
valsts budžeta apspriešana. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1 diena.)
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baturs.

1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 587
2. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:

Augusts Kalniņš, referents 589, 593, 597, 601, 630
K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) 588, 592, 599, 600, 616
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 589, 591, 594,

597, 611, 623
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība) 589,

591, 625
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 591
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) . . . 591
A. Veckalns (sociāldemokrāts) 592
K. Pauļuks (zemnieku savienība) 596
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .... 596, 601
A. Klīve (zemnieku savienība) 598
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 602
Ml Kallistratovs (vecticībnieks) 616
M. Dubins (Agudas Izrael) 617, 628
N. Maizels (Latgales Bunds) . 621
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 621
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) .... 621
J. Trasuns (Latgales darba partija) .... 622
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 626
J. Goldmanis (izpostīto pārstāvis) 627
J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks) ... 627
A. Evans (demokrātiskais centrs) 628
A. Krastkalns (nacionālā apvienība) .... 629

2. Nākošā sēde . . . 630

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. I !

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kartība skaitās par pie-
ņemtu.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kartības punktu—
prezidija z i ņ o jumi 1.

Deputāts Bruno Kalniņš lūdz piešķirt atvaļināju-
mu ārzemju ceļojumam no 21. maija līdz 2. jūnijam
š. g. Prezidijs šo atvaļinājumu atbalsta. Iebildumu
nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu. Līdz ar
to pirmais dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otru dienas kārtības punktu —
valsts budžets 1926./27. saimniecības
gadam. Referents Augusts Kalniņš. Turpināsies
debates pie kārtējiem: izdevumiem'. I. daļa. Valsts
Prezidents.
(Tek.

Nr. Ls
(A. Kartēji izdevumi.
I. Valsts prezidents.

1 V. 1. § 1. Atalgojumi
1 Algas 67.314
2 Piemaksas 6.381
3 Par virsdarbiem ... 100
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 900 74.695

2 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 4.320
2 Ceļa izdevumi . . . 520
5 Citi pārvaldes izdevumi 200 5.040

Tek.
Nr. Ls
3 § 3. Saimniecības iz-

devumi.
2 Apkurināšana, apgai-

smošana 19.000
3 Aptīrīšana un ūdens ap-

gādāšana 2.500
4 Tekošais remonts . . 3.000
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 5.100
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.800 31.400
4 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 6.500
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 700
7 Apģērbi, apavi un veļa 500 7.700

5 § 5. Eku pamatre-
monti.

1 Prezidenta virtuves un
ēdamistabas remonts.' 2.000

2 Auto garāžas sētaspār-
brugēšana un asfaltē-
šana 380

3 Jumta noteku cauruļu
pievienošana kanali-
zācijai 1.000 3.380

6 § 9. Reprezentācijas
izdevumi.

1 Personīgas reprezentā-
cijas naudas bez no-
rēķināšanās ... . 6.000

2 Reprezentācijas izdevu-
mi ar norēķināšanos . 15.000 21.000

7 V. 81 § 87. Lāčplēša orde-
ņa dome.

1 Pabalsti ordeņu kava-
lieriem un viņu ģime-
nēm sevišķos trūku-
ma gadījumos ... 4.000

2 Ordeņu svētku sarīko-
šana 11. novembrī . . 5.000

3 Ordeņa zīmju un diplo-
mu pagatavošana . . 500

4 Ceļa nauda domes lo-
cekļiem ...... 100

5 Vainagi, apbedīšanas un
dažādi neparedzami,
izdevumi 600 10.200

8 § 88. Triju zvaigžņu
ordeņa dome.

1 Ordeņa zīmju un diplo-
mu pagatavošana . . 2.000

2 Dažādi izdevumi . . . 1.000 3.000
Kopā par I. daļu . . 156.415)

Vārdu vēlas deputāts Lauva. Vārds deputātam
Lauvam. (H. Ķaupiņš no vietas: «Lauva grib tikt
par prezidentu!")

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Mūsu valsts bu-
džets paredz algu paaugstinājumu Valsts Preziden-
tam, Saeimai un ministru kabinetam. Ievērojot ze-
mes grūtos stāvokļus, es domāju, ka tagad nevajadzē-

- tu augstam namam steigties ar algu paaugstinājumu
tām šķirām, kuras par eksistences minimumu žēloties
nevar. Es neatzīstu, ka pie tik atbildīga darba, kāds
ir Valsts Prezidentam, Saeimas deputātiem un mini-
stru kabinetam, viņu algas būtu pārspīlēti lielas, ka
atalgojums nevarētu būt lielāks, bet_ ievērojot to, ka
mūsu zeme ir tagad tapšanas stadijā, ka musu zem-
kopība nav sasniegusi vēl to progresu, kādu vajadzētu
sasniegt un nespēj ražot vēl tik daudz, lai visus varētu
ērti apmierināt, ievērojot to, ka mūsu zemniek[ dzīvo
sagrautās mājās, mūsu izpostītie dzīvo vēl alas, tad
pēc manām domām, paaugstinājumu algas ziņā neva-
jadzētu mums atļaut. Es lieku priekša Valsts Prezi-
dentam atstāt to pašu algu, kāda bija 1925./26. bu-
džeta gadā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.
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A. Rudevics (sociāldemokrāts): Mēs vairākkārt
esam uzstājušies pret to algu politiku, kādu paredz
šis budžeta projekts un esam ari vairākkārt uzstāju-
šies pret to algu politiku, kuru vairākkārt pretēji mā-
sa centieniem Saeima ir sankcionējusi. Kaut gan pie
Valsts Prezidenta budžeta samērā ar to algu, kāda
viņam bija, varbūt lielus strīpojumus nevarētu izda-
rīt, tomēr ari šinī ziņa mes nedrīkstētu pielaist ten-
denci uz paaugstinājumu un tapec mēs nāksim ar
priekšlikumu nolikt algu Valsts Prezidentam tanīs
apmēros, ka tas bija paredzēts pirms paaugstināju-
ma. Bez šiem motīviem,kuri zīmējas tieši uz, algām,
mums ir citi principielas dabas motivi, kuru dēļ mēs
pret valsts budžetu visuma un pret Valsts Prezidenta
budžetu atsevišķi balsojam un tie ir tie paši politiskie
motivi, aiz kuriem mes izteicāmies pret visu budžetu
un pret to valsts politiku, kura tiek vesta un nostipri-
nāta ar budžeta pieņemšanu. Kas attiecas uz pašu
Valsts Prezidenta institūtu, tad mēs esam arvien bi-
juši tanīs domas, ka Valsts Prezidenta institūts tādā
veida, ka tagad ir lieks izdevums un visus šos
8.000.000 rubļu_ varētu ar vieglu sirdi strīpot, ņemot
vēra to, ka musu Valsts Prezidentam nav sevišķas
tiesības un sevišķi lieli pienākumi un tos varētu sa-
vienot ar jau pastāvošiem amatiem. Mūsu mazajā
valsti nevajadzētu trīs prezidentus, ministru prezi-
dentu, Saeimas prezidentu un Valsts, Prezidentu atse-
višķi, bet varētu dažus no tiem apvienot un kā jau
pierādījies, šādsatsevišķs Valsts Prezidenta institūts,
kuram ir samēra nelielas funkcijas un nelielas tiesī-
bas valstī, tas ar savu pastāvēšanu vien jau cenšas
savas tiesības paplašināt, cenšas palielināt savu ak-
tivitāti un iejaukties darīšanās, kurās viņam būtu jā-
paliek dnzak pasivam un nomaļus, bet nevis parādīt
savu aktivitāti, vai tādu cenšanos attaisnot to, kas
valsti notiek. Šāda rīcība daudz reiz var novest pie
ļaunām sekām, un politiski pie ļaunām un nevēlamām
parādībām ir jau novedis šis mūsu atsevišķais Valsts
Prezidenta institūts. Šinī gadījumā es vairs negribu
atkārtoties un griezties pie jautājuma, par kuru šo-
rīt runāju, t. i. par valsts noziedznieku apžēlošanas
jautājumu. Mēs zinām,ka tanīs reizēs Valsts Prezi-
dents nav izlietojis apžēlošanas tiesības, kur pie
Valsts Prezidentarir nākuši daudz lūgumi un vairāk,
varbūt, bijuši vietā. Ar to es gribu sacīt, ka ari Valsts
Prezidents nav svabads no zināmiem šķiru iespai-
diem un tendencēm. Tā tad ne tikai aiz algu motī-
viem vien mēs ienesam priekšlikumu nepaaugstināt
Valsts Prezidenta algu, bet ari aiz citiem principie-
liem motiviem mēs balsosim pret šo posteni vispār.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Jaunzemnieku frakcija jau
savu viedokli ir izteikusi budžeta debatēs aprīļa mē-
nesī un jau tad jaunzemniekufrakcija izsacījās pret
katru algu paaugstinājumu šinīs mūsu grūtos saim-
nieciskos apstākļos. Tādēļ ari tagad jaunzemnieku
frakcija balsos pret Valsts Prezidenta algas paaugsti-
nāšanu. Kas zīmējas uz deputātu algām, tad tas ir
nākamais postenis; kad to apspriedīs, tad, sapro-
tams, pietā ari jaunzemnieku frakcija ņems vārdu
un motivēs, kādēļ Saeimas deputātu algas šobrīd
nebūtu paaugstināmas.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents A. Kalniņš: Attiecībā uz deputāta
Lauvas iesniegumu, ka ValstsPrezidentam atstāt
1925./26. gada budžeta paredzētās algas, man jāsaka,
ka budžeta komisija ir pieņēmusi tas algas, kuras ir
budžeta projektā. Tāpat attiecībā uz deputāta Ru-
devica ierosinājumu — valsts budžetā 1926./27. ga-

dam I. vieta — Valsts Prezidents — Tek. Nr. 1, § 1 .
strīpot 74.695 latus un ta vietā likt 68.695 latus. Man
ir jāizsakās, ka budžeta komisija pieņēmusi pirmo
sumu, t. i. 74.695 latus. Tā tad budžeta komisija ir
pret šiem abiem priekšā liktiem pārgrozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienākuši divi priekš-
likumi. Viens ir parakstīts no deputāta Lauvas:

„Valsts Prezidentam atstāt 1925./26. g. budžetā paredzētās
algas, strīpoto sumu pieskaitīt zemes kultivēšanas vajadzībām
jaunsaimniekiem."

Prezidiļs uzskata, ka šis priekšlikums nav bal-
sojams, tādēļ ka nav konkrēti pateikta tā suma, kāda
strīpojama. Otrs priekšlikums iesniegts no deputāta
Rudevica:

_„I. vietā „Valsts Prezidents, Tek. Nr. i. strīpot Ls 74.695
un tā vieta likt Ls 68.695."

Budžeta komisijas referents izsakās pret Rude-
vica priekšlikumu. Lieku uz balsošanu deputāta Ru-
devica. iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas butu par Rudevica priekšlikumu. Lūdzu pacel-
ties tagad tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Par Rudevica iesniegto priekšlikumu
nodotas 32 balsis, pret nav neviens, atturējušies 28.
Deputata_ Rudevica priekšlikums pieņemts. Nobal-
sošanā nāk pārlabotā veidā kārtējo izdevumu I. daļa.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs daļas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par I. daļas pieņemšanau pārlabotā
veidā nodotas 48 balsis, pret —? 28. šī daļa pārlabotā
veidā pieņemta. II. daļa.
(Tek.

Nr. Ls
II. Saeima.

9 V. 2 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 762.466
2 Piemaksas 158.855
3 Par virsdarbiem . . . 80.000
4 Par sevišķiem ciaroiem 7.660 1.008.981

10 § ļ,.Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 12.500
2 Ceļa izdevumi . . . 10.740
5 Citi pārvaldes izdevumi 5.000 28.240

11 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks ....... 16.000

3 Aptīrīšana un ūdens .ap-
gādāšana 3.000

4 Tekošais remonts . . 8.000
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2.000 29.000
12 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 14.000
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 10.500
7 Apģērbi, apavi un veļa 1.000 25.500

13 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Saeimas stenogramu ie-
spiešana 28.000

14 § 9. Reprezentācijas
izdevumi.

1 Personīgas reprezentā-
cijas naudas bez no-
rēķināšanas ... . 4.800

2 Reprezentācijas izdevu-
mi ar norēķināšanos . 11.000 15.800

15 § 11. Dalību naudas
un starptauti-
skas konferen-
ces.

1 Dalību naudas .... 2.000
2 Ceļa izdevumi . . . 3.000 5.000

Kopā par II. daļu . . 1.140.521)
Vārdu lūdz deputātsRudevics. Vārds deputātam

Rudevicam.
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_ A. Rudevics (sociāldemokrāts): Ari pie šī jau-
tājuma izšķiršanas mēs vadīsimies tāpat, kā vadījā-
mies nupat pie Valsts Prezidenta algas jautājuma iz-
šķiršanas, kaut _ gan varētu sacīt, ka deputātu algas
nav ne pagājuša gada,_ ne pēdējā laikā paaugstinātas.
Salīdzinot ar tam algām, kuras attiecībā pret depu-
tātu- algām liela mēra paaugstinātas — ministru al-
gas, viņas samēra nebūtu lielas. Mēs savu ieskatu
attiecība pret šīm algām stādām atkarībā no tam, kā
izšķirsies vispāri jautājumspar visu valsts darbinieku
atalgojumu. Šis jautājums izšķirsies tā, ka nesamē-
rīgi paaugstinātas algas augstākiem valsts darbinie-
kiem, turpretim nav paaugstinātas algas zemākiem
valsts darbiniekiem. _ Mes to uzskatām par absolūti
netaisnu un deklarējam jau agrāk no šī katedra, ka
mes stādam ka ministru, ta deputātu un valsts aug-
stāko darbinieku algu paaugstināšanu atkarībā no tā,
vai iespējams paaugstināt algas zemākiem valsts dar-
biniekiem. Cik tālu tas nav noticis, mēs tomēr neva-
ram palaisties uz to, kā šī netaisnība paliek uz visiem
laikiem..' Mes vedīsim cīņu pret to netaisno algu sa-
mēru, kāds pastāv starp augstākiem un zemākiem
valsts darbiniekiem un aiz tiem pašiem motiviem lik-
sim priekša deputātu algas nepaaugstināt, kā tas bu-
džeta paredzēts, bet paturēt līdzšinējās algas.

Priekšsēdētājis P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bļodniekam.

A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntniieku
partija): Saeima pieņēmusi likumu, kurš nosaka, ka
kodifikacijas nodaļa pārnesama pie Saeimas no ties-
lietu minļstrijas. Sakarā ar to, man no budžeta ko-
misijas jāliek priekša vairāki priekšlikumi, kuri iziet
uz to, lai līdzšinējās sumas, kuras bij paredzētas ties-
lietu ministrijai, pārietu uz Saeimu. Ievērojot to, ka
saskaņa ar pieņemto likumu par kodifikacijas noda-
ļas pārnešanu uz Saeimu, priekš viena redaktora un
darbinieka, atalgošanas vajadzīgs 10.880 latu, tad ari
no budžeta komisijas ir priekšlikums, kurš liek
priekša vienu daļu no sumām, kuras bij paredzētas
tieslietu ministrijai, pārnest uz Saeimu un šo daļu at-
vēlēt kodifikacijas nodaļas pārnešanai un uzturēšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

_K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungiļ .Ari attiecībā uz Saeimas
deputātu algām, man jāpaziņo tas pats uzskats, pie
kāda jaunzemnieku frakcijas runātāji pieturējās ap-
rīļa debates. _ Musu frakcija jau pirmā Saeimā bu-
džeta komisijā visās debatēs, kur bija ierosināts jau-
tājums par algu paaugstināšanu, tāpatari frakciju bi-
rojā paziņoja, ka ievērojot mūsu grūtos saimnieciskos
apstākļus, frakcija nevar balsot par algu paaugstinā-
šanu Saeimas deputātiem. Šo ieskatu mēs paziņojām
jauaprīļa debatēs un pie tā mums ari tagad jāpaliek.
Tāpēc es balsošu par to iesniegumu, kurš iziet uz
Saeimas deputātu algu atstāšanu agrākā apmērā.

Priekšsēdētājis P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim. . .

P. Juraševskis (demokrātiskais: centrs): Mūsu
Saeimas namā lielākais daudzums komisiju nodarbo-
jas 5. stāvā un šinī stāvā atrodas ari mūsu bibliotēka.
Bibliotēka mums ir tāda iestāde, kura ir vajadzīga
loti bieži; tāpat ļoti bieži jāiet uz komisiju sēdēm un
tas deputātiem ir stipri grūti, lai desmit vai piecas
trepes uzkāptu vairāk reizes dienā. Tāpēc es pro-
ponētu pie Saeimas budžeta jaunu nodaļu — § 5 —
Ēku pamatremonti. Viena lifta ierīkošanai Saeimas
namā 50.000 latu. Šos līdzekļus varētu ņemt no 54.
lapas pusē minētā tekošā numura 273, skaitlis 85,
§ 100. -

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku!parti-
ja): Kas zīmējas uz pašu budžetu, tad pēc maniem
uzskatiem viņš deputātiem ir pasniegts ārkārtīgi ne-
pilnīgs. _ Ir tikai skaitļi, kurus nekādi nav iespējams
salīdzināt a>r pagājuša gada budžetu, kā posteņi pār-
cilāti. _ Es domāju, ka diezgan skaidri bij manā re-
dakcija sacīts, ka lai paliktu līdzšinējās algas, tādas
algas, kādas bija 'pagājuša budžetā. Tas ir skaidri.
Pec mana uzskata:tapec ir nepareizi, ka prezidijs ne-
lika uz balsošanu šoredakciju. Kas zīmējas uz Saei-
mas locekļu algām, tad esizsakos pret algu paaugsti-
nāšanu zemes grūto apstākļu dēļ un lieku priekšā
strīpot no Saeimas deputātu algām 120.000 Ls, par
kādu sumu viņas paaugstinātas šinī budžetā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Es saprotu, ka
mes, sociāldemokrāti, esam nākuši ar priekšlikumu,
lai pirmām kārtam paaugstinātu .algas zemajiem ie-
rēdņiem. Mes esam izteikušies, lai tiktu pazeminātas
algas augstāko ierēdņu kategorijām, kurām labais
spārns pa_ sāņus durvtiņām ievedis algu paaugstinā-
jumu. Musu pozīcija ir saprotama. Mēs noteikti no-
stājamies, lai šeit cik necik tiktu ievērota attiecīga
proporcija starp zemākiem un augstākiem ierēdņiem.
Bet šeit atkārtoti uzstājas cilvēki, kāds ir deputāts
Lauva, kuram nav nekādas morāliskas tiesības uzstā-
ties un iesniegt kaut kādus priekšlikumus par algu
pazemināšanu. Lauva taču atbalstīja visu laiku to
valdību, kura izdarīja šo netaisno algu sagrupējumu
un augstāko ierēdņu algu pielikumu. Lauva visu lai-
ku atbalstīja ari to valdību, kura pielika ministriem
ārkārtīgi augstas algas un pie tam vēl bija nolēmusi
viņiem 3 mēnešus gratifikācijas tad, kad viņi tiek
gāzti. Tas taču iziet uz valsts kases tukšošanu uz
visas līnijas. Lauvas kungam ari pagātnē ir dažādi
paņēmieni, kuri ne visi ir tādi, kas saskanētu ar šo
Lauvas kunga deklarēto taupību. Man liekas, ka tas
ir vienkāršs aģitācijas paņēmiens. Ja deputāts Lau-
va še uzstājas par diedziņu muitas pazemināšanu,
bet tūliņ pēc tam balso atkal par muitas paaugstinā-
šanu uz kokvilnas audumiem, tad, man liekas, šāda
rīcība ir nekonsekventa un nepareiza, jo tāpat kā die-
dziņi zvejniekam vajadzīgs ari krekls, zābaki u. c.
Tas nav nekas vairāk kā demagoģija, ko še dzen pie
budžeta Lauvas kungs un citi. Man ir zināmi dati
ari no agrākiem laikiem, kad deputāts Lauva savā
laikā bijis ļoti kristīgs cilvēks-sektants un kaut kādā -
kooperatīvā ieņēmis diezgan atbildīgu vietu. Tur ļoti
žēlojušies, ka kase esot izdzīvota cauri un nekādus
norēķinus šie cilvēki neesot dabūjuši, lai gan Lauvas
kungs, gribēdams pierādīt savu nevainību, publikas
klātbūtnē staigājis pa ledu, tomēr Lauva iegrimis
ledū un pamatīgi samērcējies rudens ūdenī. Tāpat
Kuldīgas apriņķī iet diezgan plašs nostāsts par Lau-
vas kungu, ka savā laikā viņam notikusi kaut kāda
nelaime ar prāmi, kurš bijis diezgan augsti apdroši-
nāts un kurš neticamā kārtā aizdedzies. Tāpēc man
liekas, ka šīLauvas kunga izturēšanās un viņa nākša-
na ar priekšlikumiem ir vismazāk dibināta, jopati dzī-
ve, rāda,ka viņš ir izturējies ne visai korekti un kon-
sekventi. Augstākiem ierēdņiem algas ir paaugsti-
nātas ar Lauvas kunga un pārējo jaunzemnieku at-
balstu. (Ķ. Lauva no vietas: „Nav taisnība! Jūs
melojat!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Lauva, saucu Jūs pie kārtības. Lietojat izteicienus,
kādi še parasti.

A. Veckalns (turpina): Zemākiem: ierēdņiem: al-
gas vēl arvien nav pieliktas. Viņi arvien vēl gaida
uz to. Tāpēc pirmām un galvenam kārtām vajadzētu
iziet uz to, kā veicināt zemāko ierēdņu algu paaugsti-
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našanu. Mes sagaidām, ka jus būsat konzekventi un
līdz galam izturesat to principu, neļaudami tā rīko-
tiesvalaība^

ka viņa līdz šim ir rīkojušās. Par tām
pārejam lietam,kur Lauva par savām vakariņām lai-
ka nesamaksa, par to šeitmēs nerunāsim.

Priekšsēdētājs
^
P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-

viens neveļas? Vārds referentam.
Referents Augusts Kalniņš: Attiecība uz Bļod-

nieka iesniegumu: „Valsts budžetā 1926./27. saimnie-
cības gadam 19. lap. p., tek. Nr. 9, § 1. palielināt: 1.
pantu par Ls 32.026, un 2. pantu par Ls 10.126,—.
Šī palielinājuma segšanai pazemināt 23. lap. p. tek.
Nr. 43, V. 14, § 1, 1. pantu par Ls 22.976 un 2.pantu
par Ls 8.296 un 54. lap. p., tek. Nr. 273, V.-85, § 100 —
par Ls 10.880" varu teikt, ka budžeta komisija viņu
atbalsta, jo tas ir sakarā ar kodifikacijas nodaļaspār-
vešanu pie Saeimas. Tad Bļodnieka kunga otrs ie-
sniegums: „Valsts budžetā 1926./27. saimneicības ga-
dam 19. lap. p. tek. Nr. 10, § 2, 1. panta sumu palieli-
nāt par Ls 325, attiecīgi pazeminot 23. lap. p. tek. Nr.
44, § 2, 1. panta sumu." ari stāv sakarā ar kodifika-
cijas nodaļas pārnešanu pie Saeimas un tāpēc budžeta
komisija šim priekšlikumam piekrīt. Juraševska
priekšlikums: „Valsts budžeta 1926./27. saimniecības
gadam 19. lap. p. ievietot jaunu nodalījumu: „§ 5. Ēku
pamatremonti. Lifta ierīkošanai Saeimas namā Lš
50,000—" attiecīgi pazeminot 54. lap. p. tek. Nr. 273,
V. 85, § 100 sumu." Budžeta komisija šo priekšliku-
mu noraidīja. Tad tālāk Rudevica priekšlikums:
„VaIsts budžetā 1926.127. saimniecības gadam kārtē-
jā Nr. 9 strīpot Ls 1.008.981 un tā vietā likt Ls
870.981." Budžeta komisija šo priekšlikumu norai-
dījusi. Tāpat Lauvas priekšlikums, strīpot no Saei-
mas deputātu algām 120.000 latu, budžeta komisija
noraidījusi, jo budžeta komisija attiecībā uz algām
pieņēmusi tos skaitļus,kuri ievesti šī gada apsprieža-
mā budžetā. Tā tad noraidīti visi priekšlikumi, iz-
ņemot abus Bļodnieka priekšlikumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk se-
kosi pārlabojumi. Vispirms iesniegts priekšlikums
no deputāta A. Rudevica:

„Kārtējā Nr. 9 strīpot Ls 1.008.981 un tā vietā likt Ls
870.981."

Komisijas referents izsacījās pret priekšlikumu.
Otrs līdzīgs priekšlikums, drusciņ mazāk strīpot, ie-
sniegts no deputāta K. Lauvas:

„Strīpot no Saeimas dep. algām Ls 120.000."
Ari pret to izsacījās komisijas referents. Bez tam

iesniegti divi priekšlikumi no deputāta Bļodnieka, ku-
rus atbalsta referents. Pirmais ir:

„19. lap. p. tek. Nr. 10, § 2, 1. panta sumu palielināt par
Ls 325.—, attiecīgi pazeminot 23. lap. p., tek. Nr. 44. § 2, 1.
panta sumu."

Otrais priekšlikums:
„19. lap. p., tek. Nr. 9, § 1. palielināt: 1. pantu par Ls

32.026.— un 2. pantu par Ls 10.126.—, šī palielinājuma segša-
nai pazemināt 23. lap. p„ tek. Nr. 43, V. 14, § 1: 1. pantu par
Ls 22.976.— un 2. pantu par Ls 8.296.— un 54. lap. p., tek.
Nr. 273, V. 85, § 100 — par Ls 10.880.—."

Par abiem šiem priekšlikumiem izsacījies komisi-
" jas referents. Tad vēl ienācis priekšlikums, parak-

stīts no deputātiem Juraševska, Dēķena, Blumberga,
Dišlera un citiem, kurš skan:

„19. lap. p. ievietot jaunu nodalījumu: „§ 5. Eku pamatre-
monti. 1 Lifta ierīkošanai Saeimas namā Ls 50.000.—," at-
tiecīgi pazeminot 54. lap. p. tek. Nr. 273, V. 85, § 100 sumu."

Ari pret to izsacījies komisijas referents. Nobal-
sošanā nāk vispirms Rudevica priekšlikums kā ra-
dikālākais:

„Kārtējā Nr. 9 strīpot Ls 1.008.981 un tā vietā likt Ls
870.981."

Es lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties, kas ir par to. Acīm redzams vairākums

! [Krājumā Saeimas Slenografiska],
1 ļbiroja Rīgā, Saeimas laukumā.

Priekšlikums pieņemts. Līdz ar to atkrīt otrais lī-
dzīgais priekšlikums no Lauvas. Tagad nāk nobal-
sošanā pirmais Bļodnieka priekšlikums-.

„19. lap. p. tek. Nr. 10, § 2, 1. panta sumu palielināt par
Ls 325.—, atiecīgi pazeminot 23. lap. p., tek. Nr. 44, § 2, 1.
panta sumu."

Komisijas referents izsacījās par šo priekšliku-
mu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā Bļod-
nieka otrs priekšlikums, kuru es jau nolasīju. Refe-
rents atbalsta ari otru priekšlikumu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret otru priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Otrs Bļodnieka priekšlikums ari
pieņemts. Pēdīgi nāk nobalsošanā Juraševska u. c.
iesniegtais priekšlikums, pret kuru izsacījās komisi-
jas referents. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Ju-
raševska, Dēķena u. c. iesniegto priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Tādu nav. Par Juraševska u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret — 44, atturēju-
šos nav. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk
II. daļa pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret 11. daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. II. daļa pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemta. III. daļa. Ministru kabinets.
(Tek.

III. Ministru kabinets,.
16 V. 3 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 182.711
2 Piemaksas 35.512
4 Par sevišķiem darbiem 600 218.823

17 § 2. Pārvaldes izde-

1 Kanclejas izdevumi . . 2.605
2 Ceļa izdevumi . . . 35.680 38.285

18 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apgaismošana .... 2.225
3 Aptīrīšana un ūdens ap-

gādāšana 325
4 Tekošais remonts . . 275 2.825

19 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 500

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 150 650

20 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Likumprojektu iespie-
šana 3.500

21 § 9. Reprezentācijas
izdevumi.

1 Personīgas reprezentā-
cijas naudas bez no-
rēķināšanās .... 28.560

2 Reprezentācijas izdevu-
mi ar norēķināšanos . 20.000 48.'560
Kopā pat III. daļu . . " 312.643)

Vārdu lūdz deputāts Rudevics. Vārds deputā-
tam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Ja divos ie-
priekšējos gadījumos mēs pieņēmām algu pazeminā-
šanu, tad visvairāk motivēts būs algu pazemināšanu
pieņemt pie ministru kabineta. Lieta tā, ka ministru
algas ne tik vien kā nav paredzēts paaugstināt bu-
džetā, bet par nožēlošanu, šīs algas ir jau veselu
gadu saņemtas, tā kā mēs tevairs nevaram izlabot to
kļūdu, kas ir izdarīta ar Celmiņa valdības likumu par
augstām ierēdņu algām un reizē ar to šis likums at-
tiecināts uz ministru algām. Tā tad, ja pie deputātu
algām mēs runājām par to, ka tās nepaaugstināt uz
priekšu, tad mēs zinājām to, ka deputāti nav saņēmu-
ši šo algu paaugstinājumu. Bet ja mēs tagad no-
lemjam nepaaugstināt ministru algas, tad tas nozī-



595 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 16. sēde 1926. gada 18. maijā. 596

me, ka veselu gadu šīs netaisnās pārmērīgās algas
viņi ir jau saņēmusi. Es sagaidu, ka Saeima balsos
par šo algu samazināšanu, bet reizē ar to mes re-
dzam lielu liekulību, kāda pastāv pie dažām frakci-
jām, ka viņas nekautrējas šīs augstās algas atbalstīt
uz visas līnijas un tikai tad, kad ir nostādītas tādā
stāvoklī,ka citas izejas nav, tad, varbūt,par tobalsos.

Pec tagadējām normām ministru prezidentam
ir kopā ar visādām reprezentācijas, braukšanas un
dzīvokļa naudām 114.000 rubļu mēnesī. (Sauciens
pa kreisi: „01io!"). Iepriekš Celmiņa likuma izdo-
šanas laika bija 81.000 rubļu. Ministru caurmēra al-
gas agrāk bija 44.500 rubļu kopā ar visām reprezen-
tācijas naudām. Toreiz nebija nemaz reprezentāci-
jas naudas. Tagad — 66.300 rubļu. Šīsalgas ir, var-
būt, ar slepenu nolūku sadalītas vairākās kategorijās.
Tā, piemēram, oficiālā alga nav nemaz tik liela un ne-
ietver visu to sumu, ko ministrs saņem. Bez tam pa-
redzētas braukšanas naudas, kuras agrāk nebija, kādi
8.000 rubļu mēnesī. Tad dzīvokļu naudas u. t. t. Tā
tad alga sastādās no vairākām kategorijām, lai zinā-
mā mērā maskētu, ka šī ministra alga ir tik liela. Bez
tam jāņem vērā apstāklis, ka ja ne visos gadījumos,
tad lielā mērā par ministriem ieceļ deputātus un šie
ministri tad saņem dubultu algu no valsts: ministra
algu un deputāta algu. Bet ne tikai algu saņem, bet
ari reprezentācijas izdevumus. Tanī ziņā ienests pār-
labojums, proti, atcelt reprezentācijas izdevumus mi-
nistriem, kuri viņiem līdz šim bijuši. Iepriekš Cel-
miņa algu likuma nebij reprezentācijas naudas. Ta-
gad, turpretim, ievestas diezgan prāvas sumas. Pa-
tiešām, jāsaka, ja ministru prezidents un ārlietu mi-
nistrs ir tādi speciāli posteņi, kur vajadzīga reprezen-
tēšanās, tad taču nevajaga katram atsevišķam mini-
strim saņemt reprezentācijas naudas. Caur ko de-
putāti atšķiras no ministriem braukšanas ziņā? Es
domāju, ka šīs naudas nav nekas vairāk, kā maskēts
algas paaugstinājums. Ievērojot visus šos motivus,
mēs iesniegsim priekšlikumu attiecībā uz to, ka paze-
mināt visas ministru algas, tāpat attiecībā uz to, ka
atcelt reprezentācijas naudas, kuras nav ne ar ko mo-
tivētas. Ja jau te nāca un motivēja visos gadījumos,
ka mēs grūto saimniecisko apstākļu un citu iemeslu
dēļ nevaram paaugstināt deputātiem algas, kuri sa-
ņem 20.000 rubļus mēnesī, tad, bez šaubām, nav ie-
spējams paaugstināt ministru algas, kuri agrāk saņē-
ma 44.000 līdz 81.000 rubļu mēnesī un bez tam daudzi
notiem saņem vēl deputātu algu. Neskatoties uz to, ka
mūsu ministri saņem prāvas algas un paši sev gandrīz
dubultoja šīs algas, būtu liels grēks aizmirst, ka tie
nodarbojas ar veikaliem un pat veikaliem, kuri sai-
stās ar valsti. Kā zināms, mēs izdevām likumu par
ministru kabineta iekārtu, kurā bij nosacīts, ka mi-
nistri nedrīkst tādus veikalus dzīt un nedrīkst atra-
sties veikalu attiecībās ar valsti. Mums bija jāizkaro
lieli kari un mēs galu galā nepanācām to, ka šis li-
kums tiktu pildīts un partijas, kuras šos ministrus
dod, panāca, ka ministri nebūt nav spiesti aiziet no
saviem veikaliem. Mēs tikai brīdinājām ar šolikumu
no tādas prakses, jo ministrs, kura rokās atrodas visi
valsts varas pavedieni, ja viņš būtu pilnīgi neitrāls,
pilnīgi godīgs, pilnīgi nesavtīgs, tad jau labi; bet mū-
su prakse rāda, ka tas tā nav un ja viņš grib izlietot
savu iespaidu,viņšvar atrast iespēju, saņemt uz valsts
rēķina līdzekļus un tādā kārtā rast sev blakus ienā-
kumus, tā kā galu galā mēs nevaram sacīt, cik vi-
ņam faktiski ir ieņēmumu. Tāpēc mēs vienmēr esam
uzstājušies par to, lai mūsu ministri būtu tādi, kas ne-
atrastos veikala sakaros ar valsti un lai tā netaisnā
alga, kas viņiem ir bijusi, tiktu vismaz atcelta. Tā-
pēc mēs iesniedzam divus atsevišķus priekšlikumus
par to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pauļukam.

K. Fauļuks (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Es negribu šodien daudz runāt par
ierēdņu algām, algu jautājumu, jo par šo jautājumu
augsta nama ir daudz runāts un pierādīts, cik ne-
taisni ir mūžīgie kreisā spārna pārmetumi, ka izgā-
jušās vasaras julija izdotā likumā esot ievērotas ti-
kai augstākās kategorijas un palikušas pilnīgi neievē-
rotas zemākās. Man še jāceļ iebildums pret Rude-
vica priekšlikumu strīpot ministru kabineta loce-
kļiem projek_ tētās_reprezentācijas un braukšanas nau-
das. Man jāaizrāda, godātie deputātu kungi, ka mēs
1925. gada aprīļa mēnesī pieņēmām likumu par mini-
stru kabineta iekārtu un tur 27. pants skan tā: „Mi-
nistru kabineta locekļi saņem atalgojumu, reprezen-
tācijas un braukšanas naudas pēc atsevišķiem notei-
kumiem." Tā tad budžeta projekts, kurā ir paredzē-
tas minētās sumas, ir saskaņots ar šo likumu un ja
mēs gribam šo likumu izpildīt un tas mums ir jāiz-
pilda, tad mums priekš šiem izdevumiem budžetā su-
mas ir jāparedz un tās strīpot tādēļ nekādi nevar.
Kamēr šis likums nav grozīts, un šimbrīžam viņš nav
pārgrozīts, un budžets mums pašreiz ir apspriešanā,
mēs nevaram noraidīt sumas, kuras dibinātas uz šā
speciālā likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es, deputātu
kungi, vispirms gribēju atbildēt, Pauļuka kungam, ka
lieta stāv drusku citādāki, nekā Pauļuka kungs to
attēloja. Mums ir gan izdoti noteikumi, bet vajaga
ari zināt, ka mūsu budžetos ministriem ir ievestas
divkārtīgas reprezentācijas naudas. Vienas repre-
zentācijas naudas ievestas ministrim priekš repre-
zentēšanās ar norēķiniem:. Šīs sumas Rudevics nav
licis priekšā strīpot. Viņš licis priekšā strīpot tikai
tās sumas, kurais ievestas pēc Celmiņa likuma izdo-
šanas, kā personīgas, reprezentācijas naudas
bez norēķināšanās. Tāpēc ari no visiem: juridi- .
sīkiem stāvokļiem priekšlikums par reprezentācijas
naudu strīpošanu budžetā nestāv nekādā pretrunā
ne ar vienu pastāvošo likumu. Tas no formālās
puses. Tagad pēc būtības. Man liekas, ja reiz mēs
esam atzinuši, ka Latvijas saimnieciskie apstākļi ir
tiik slikti, ka mums jāķeras pie algu pazemināšanas
uz visas linijas, ka mums, jāpazemina alga Valsts
Prezidentam, jāmazina tās Saeimas deputātiem, tad
es domāju, būtu nedabīgi un neiespējami, ka mēs at-
stātu lielās paaugstinātās algas vienīgi ministru ka-
bineta locekļiem. Mēs taču zināmi, ka daudzi mi-
nistru kabineta locekļi saņem dubultīgas algas, t. i.,
tanī gadījumā, ja viņi ir deputāti un ministri. Un
tādu mums ir diezgan daudz. Tās ir viens. Otrkārt,
mēs zinām, ka uz pastāvošā likuma pamata katrs
miinisibrs pēc demisijas saņem 3 mēnešualgu uz priek-
šu. Es gribētu prasīt, kā, nu tie deputāti, kuri savu
vēlētāju priekšāatsaucas, ka stāvoklis zemē iir slikts,
kā viņi varēs teikt, ka stāvoklis ir slikts
un tāpēc jāpazemina algas tikai Valsts Prezidentam
un Saeimas dep-uta.ti.emi, bet nekādā ziņā nav paze-
mināmas algas ministru, kabineta locekļiem? Tālāk,
es jautāšu, vai ar to mēs varam aprobežoties? Do-
māju, ka nē. Ja jau reiz augstais nams ir nostājies'
uz tā viedokļa, tad mums, jāiet tālāk un jārunā par
algu pamazina sanu augstākiem Ierēdņiem. Iedo-
mājaties jūs paši, kāds stāvoklis tagadir radies. Sa-
tversmes Sapulces un, I. Saeimas laikā pastāvēja tādi
noteikumi, ka visaugstākie valsts ierēdņi, t. i. tie,
kuri ieskaitīti I. kategorijā, saņēma par vairākiem? tūkstošiem' rubļu zemāku algu nekā likumdošanasie-
stādes locekļi. Kas mums tagad ir? Tagad likum-
došanas iestādes locekļa alga ir palikusi tā pati —
20.000 rubļu mēnesī, bet augstākie ierēdņi no )8.000
rubļu ir parlekuši uz 30.000 rubļu mēnesī. Domāju,
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ka tads stāvoklis ir nenormāls un augstais nams rī-
kotos ļoti nepareizi, ja viņš, pamazinādams tikai šīs
algas, neķertos pie visu augstāko ierēdņu algu paze-
mināšanas. Ja nevar pielikt zemākiem ierēdņiem,
tad nevar pielikt ari augstākiem:. Tāpēc tuvākā nā-
kotne, varbūt, jau piektdienas sēdē, mēs nāksim otr-
reiz ar attiecīgu priekšlikumu, jo pirmo reizi aiz for-
māliem' iemesliem musu priekšlikumu noraidīja. Šis
priekšlikums attieksies už augstāko ierēdņu algu, pa-
zemināšanu. Ja zemē nav naudas, tad lai nav ne
priekš viena! (Balsis: «Pareizi.")

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vārds referentam.

Referents Augusts Kalniņš: Pirmais Rudevica
priekšlikums ir 1926./27. gada budžetā tlrešā vietā
«Ministru kabinets" karti. Nr. 16 strīpot Ls 218.823
un ta vieta likt Ls 188.823. Budžeta komisijā'šāds
priekšlikums bija iesniegts, bet tā visā visumā tam
nepiekrita un to noraidīja. Vai šis skaitlis 188.823
lati ir taisni tas, kas, stāvēja pagājušā gada budžetā,
to ta uz pedam nevar apgalvot. Tad jāskatās detal-
jeta valsts budžeta, lai. šo ciparu dabūtu rokā, tāpēc
mans priekšlikums būtu nebalsot tūliņ, bet atdot
atpakaļ budžeta komisijai, pārliecināties par tās s,u-
mas_pa!reizību, jojkā jau teicu, tik ātrā laikā tas nav
iespējams. Tur jāņem detaljētais budžets un jāskata
cauri attiecīgās sumas, lai varētu teikt, vai tas aprē-
ķins ir pareizs, vai nē. Tāpat attiecībā uz otru Rude-
vica priekšlikumu: 1926./27. gada budžetā trešā vietā
«Ministru kabinets" kārt. Nr. 21, reprezentācijas iz-
devumi, strīpot Ls 48.560 un tā vietā likt Ls 26.000,
man jāsaka, ka ari šo sumu nevar tik ātri konstatēt
un nav zināms, vai šis pazeminājums saskan ar pa-
gājušā gada sumām vai nē. Tāpēc es nevaru attie-
cībā uz šo sumu pareizību tādu slēdzienu taisīt. Vis-
pār, attiecībā uz pazeminājumiem šinīpostenī es varu
teikt tikai tik daudz, ka budžeta komisija šiem pa-
zeminājumiem nav piekritusi, bet pieņēmusi budžetā
ievesto sumu 48.560 latu. Es lieku priekšā atdot
šos priekšlikumus atpakaļ budžeta komisijai, lai va-
rētu tos caurskatīt un pārliecināties par sumu pa-
reizību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie III. daļas ie-
sniegti 2 priekšlikumii no deputāta Rudevica. Pir-
mais priekšlikums:

„Kārtējos izdevumos trešā vietā „Ministru kabinets" kārt.
Nr. 16 strīpot Ls 218.823 un tā vietā likt Ls 188.823.—."

Tad otrs priekšlikums:
„Kārt. Nr. 21, reprezentācijas izdevumi, strīpot Ls 48.560

un tā vietā likt Ls 26.000..—."
Referents liek priekšā nodot šīs sumas budžeta

komisijās vēlreizējai pārbaudīšanai, jo viņš negalvo,
vai tās jr tās sumas, par kūjām gājusi runa budžeta
komisija. Pie balsošanas kārtības vārdu lūdz depu-
tāts Rudevics.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Es domāju,ka
mums nav nekāda pamata pie nobalsošanas ievest ci-
tu kārtību, nekā mēs to darījām pie Saeimas un pie
Valsts Prezidenta budžetiem. Ari šeit ir minētas no-
teiktas sumas, un tāpat kā citos paragrāfos, šīs su-
mas ir skaidri redzamas, kuras liek priekšā nostrī-
pot. Tāpēc es domāju, ka nav nekāda motīva šo
sumu atlikšanai un nenobalsošianai. Man liekas, ka
būtu pareizāki šonobalsošanu izdarīt tūliņ. Ja atlik-
šanabutu vajadzīga aiz citiem motiviem, varbūt, lai
mēģinātu atrast kādu saprašanos par to, lai šīs al-
gas nenostrīpotu, jebkā šeit izteicās Pauļuka kungs,
ka priekšā stāv citi likumi, tad tā būtu cita lietai, tur-
pretim tagad šo priekšlikumu atdošana budžeta ko-
misijai nozīmētu tikai lietas novilcināšanu. Vai tad
augstam namam attie_clbas pret šīm algām būtu citā-
dākas nekā pret citām algām? Vispār, dibinātus
motivus priekš tam mēs neredzam.

.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Klīve vē-
las izsacīties par referenta priekšlikumu. Vārds de-
putātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Gribu izsacīties, par referenta ie-
sniegto priekšlikumu, jo tās vēl nav motivēts. Es
domāju, ir elementāra un saprotama lieta, ka ja par
iesniegtiem skaitļiem grib pārliecināties budžeta ko-
misija,^ tad mums nav ne mazākā iemesla liegt viņai
to darīt, jo tas tikai pierāda šīs komisijas nopietno
gribu iepazīties ar iesniegto priekšlikumu. Bet mēs
nevaram pat priekšlikumu balsot viņa tagadējā stā-
voklī, un mes visi labi zinām, aiz kādiem: motiviem
to nevaram darīt. Mēs zinām, ka šinīs sūmās, kuras
liek priekša strīpot, ir paredzētas tādas naudas, kā
reprezentācijas, braukšanas, ceļa naudas u. t. t. Ne-
varat jus taču radīt tādu stāvokli, ka piemēram, ja
vienam ministrim, teiksim,, satiksmes ministrim, va-
jadzēs izbraukt, bet viņam tas nebūs iespējams. Lai
dotu_ iespēju pārliecināties par patiesām vajadzības
sumam, domāju, mums nevarētu būt iebildumu pret
to, ka budžeta komisijas referents lūdz nodot priekš-
likumu komisijai, lai tā to caurlūkotu un, varbūt, jau
rītu mes varēsim par to nobalsot. Man šķiet, ka aiz
lietderības varētu balsot par referenta priekšlikumu,
lai varētu izvest cauri ari priekšlikumu, ko sociālde-
mokrāti iesnieguši.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms referenta Augusta Kalniņa priekšlikums.

„Rudevica priekšlikumu attiecībā uz ministru kabineta al-
gām nodot budžeta komisijai, lai tā pārbaudītu attiecīgu sumu
pareizību."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekšliku-
mu. (Saucieni pa kreisi: «Lauva ari!") Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par refe-
renta Augusta Kalniņa priekšlikumu nodotas 43 bal-
sis, pret) to — 43, atturējušos nav. Notiks pārbalso-
šana. Es lieku otrreiz uz balsošanu Augusta Kal-
niņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par referenta priekšlikumuno-
dotas 44 balsis, pret — 44, atturējušos nav. Nobal-
sošana noiltks trešo reizi — izejot pa durvīm. Es
lūdzu vispirms iziet pa durvīm tos, kas ir par refe-
renta Augusta Kalniņa priekšlikumu. (Saucieni pa
kreisi: „Kauns, ministru prezidents iet pirmais
āra!" Aplausi. Saucieni: „Ministri iet paši savas
algas uzturēt!") Tagad lūdzu iziet tos, kas, ir pret
šo priekšlikumu. (Saucieni: «Kas ir par taisnīgām
algām, tie iet visi lauka!") Balsojot ar iziešanu pa
durvīm ir nodotas par referenta Augusta Kalniņa
priekšlikumu 43 balsis, pret — 48 balsis. Priekšli-
kums noraidīts. (Aplausi. Saucieni: «Lauvam
asaras tek!"). Tagad nāk nobalsošanā Rudevica
pirmais priekšlikums:

„Trešā vietā „Ministru kabinets" kārt. Nr. 16 strīpot Ls
218.823 un tā vietā likt Ls 188.823."

Bez tam iesniegts priekšlikums':
„Lūdzam Rudevica priekšlikumu nobalsot, izsaucot depu-

tātus pa vārdiem."
Parakstījuši Bastjānis, Dēķens, Cielēns u. c. No-

balsošana par Rudevica priekšlikumu notiks, izsau-
cot deputātus pa vārdiem. Kas ir par Rudevica
priekšlikumu, atbild — „par", kas ir pret, atsaucas —
«pret", kas atturas — «atturas".
Alberings, Arturs — atturas, Blumbergs, Jānis — atturas,
Alsleben», Alfrēds — atturas, Bļodnieks, Ādolfs — par,
Bachmanis

^
Kristaps, — par, Breikšs, Jānis — par,

Balodis, Jānis — atturas, Briedis, Augusts — atturas,
Bastjānis, Voldemārs — par, Būmeisters, Kārlis — par,
Bergs, Arveds — atturas, Bungšs, Kristaps — par,
Bīlmanis, Roberts — par,
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Celmiņš, Hugo — atturas, Lejioš, Pauls — par,
Celms, Jūlijs — par, Lindiņš, Rūdolfs, — par,
Cielēns, Fēlikss — par, Logins, Francis — par,
Dēķens, Kārlis — par, Lorencs, Klāvs — par,
Dišlers, Kārlis — par, Maizels, Noijs — par,
Dubins, Morduchs — atturas, Menders, Fricis — par,
Dukurs, Roberts — par, Mīlbergs, Gotfrids — par,
Dzelzīts, Hugo — atturas, Morics, Ernests — par,
Dzenis, Antons — par, Nonācs, Otto — par,
Eliass, Kristaps — par, Nuroks, Markus — atturas,

J
Enzeliņš, Hermanis — atturas, Opvncans, Jānis — nav zālē,
Ērglis, Jūlijs — atturas, (Sauciens pa kreisi:
tvans, Aleksandrs — par, Tļ7īV n rl7Prr1am<i1"J
Firkss, Vilhelms - atturas. "fzlv0 azeraams! )
Gailīts, Markuss - atturas, Ķf °£ ^-T

~
?f'

Gībietis, Jānis - atturas, ?^ ev čs A^drēTs narGoldmanis, Jānis — atturas, £
ctrevics- Andrejs — par,

Grantskalns, Eduards - ^^MS^Zj^r,
„ „ ,, Rainis, Jānis — par,
Gulbis, Ernests — par, Rancans, Jezups - par,
Gulbis, Kārlis — par, Rancans, Antons — par,hans, Jons — atturas, Reinhards, Gustavs — atturas,Holcmanis, Vilis - par, Rozentāls, Miķelis - par,Jaunzems, Eduards — par. Rubulis, Jānis - par,Jubuls, Staņislavs - par RubuiiSi Vladislavs — par,Jupatovs Ivans — nav zāle, ^devies, Ansis — par,
Juraševskis, Pēteris - par, Rudzis, Jānis _.iKaejs, Jams — par, Skujenieks, Marģers — nav
Kallistratovs, Meletrjs — par, ķ] atKalnings, Ringolds — atturas, Spoljanskis, Leontijs - nav
Kalniņš, Augusts — pret, ^tKalniņš, Bruno - par, $ternl Jānis _ par>
Kalniņš, Nikolajs - par, Sīmanis, Pauls - atturas,Kaupiņš, Hermanis — par, Tichooickis, Elpidifors - par,
Kellers, Kārlis - atturas, Trasuns, Jezups - par,
Klīve, Ādolfs - atturas, Ulmanis, Kārlis - nav klāt,
Kotans, Pēteris — par, ulpe> Pēteris _j
Krastkalns Andrejs — atturas.ValterSi Adolfs _ pretKrievs Kārlis — par, Veckalns, Andrejs — par,

i
Kublinskis, Bernhards - at-VeržbickiS ! Jānis _>

turas, Viļpiševskis, Jaroslavs — par,
Kviesis, Alberts — atturas, Višna, Jānis — par,
Kuķis, Krišs — nav ķlat, Viteņbergs, Ruvins — nav

I

Lauva, Kārlis — par, klāt,
Lazersons, Maksis — nav Zeibolts, Pēteris — par,

klāt, Zeps, Francis — par,
Par Rudevica priekšlikumu nodotas 60 balsis,

pret — 2, atturējušies 29. Priekšlikums pieņemts.
Iesniegts paziņojums no deputāta Klīves:

„Latviešu zemnieku savienības vārdā Saeimas prezidi-
jam: Nobalsošanā par atalgojumu ministriem no balsojuma
Latvijas zemnieku savienība atturējās tāpēc, ka netika dota
iespēja pārbaudīt iesniegto algas pazeminājuma skaitļu pa-
reizību. "

Tagad nāk balsošanā otrs Rudevica iesniegtais
priekšlikums:

„Trešā vietā ministru kabinets, kārt. Nr. 21, reprezentā-
cijas izdevumi, strīpot Ls 48.560 un tā vietā likt Ls 26.000."

Ienācis priekšlikums šo priekšlikumu nobalsot
izsaucot deputātus pēc vārdiem. Notiks balsošana,
izsaucot deputātus pēc vārdiem tādā pat kārtībā,

(

kā līdz šim. Kas balso par Rudevica otro priekšli-
kumu, atsaucas ar «par", kas pret, atsaucas ar
«pret", kas atturas, saka — «atturas".
Alberings, Arturs — atturas, Ērglis, Jūlijs — atturas,
Alslebens, Alfrēds — par, Evans, Aleksandrs — par,
Annuss, Jānis — par, Firkss, Vilhelms — atturas,
Bachmanis, Kristaps, — par, Gailīts, Markus — nav zālē,
Bastjānis, Voldemārs — par, Gībietis, Jānis — atturas,
Bergs, Arveds — atturas, Goldmanis, Jānis — nav zālē,
Bīlmanis, Roberts — par, Grantskalns, Eduards — at-
Blumbergs, Jānis — atturas, turas,
Bļodnieks, Adolfs — atturas, Gulbis, Ernests — par,
Breikšs, Jānis — par, Gulbis, Kārlis — par,
Briedis, Augusts — atturas, Hans, Jons — atturas,
Būmeisters, Kārlis — par, Holcmanis, Vilis — par,
Bungšs, Kristaps — par, Jaunzems, Eduards — par,
Celmiņš, Hugo — atturas, Jubuls, Staņislavs — atturas,
Celms, Jūlijs — par, Jupatovs, Ivans — nav zālē,
Cielēns, Fēlikss — par, _ Juraševskis, Pēteris — par,
Dēķens, Kārlis — nav zāle, Kalējs, Jānis — par,
Dišlers, Kārlis — par, Kallistratovs, Meletijs — par,
Dubins, Morduchs — nav zālē, Kalnings, Ringolds — atturas,
Dukurs, Roberts — par, Kalniņš, Augusts — atturas,
Dzelzīts, Hugo — atturas, Kalniņš, Bruno — par,
Dzenis, Antons — nav zālē, Kalniņš, Nikolajs — par,
Eliass, Kristaps — par, Kaupiņš, Hermanis — par,
Enzeliņš, Hermanis — atturas, Kellers, Kārlis — atturas,

Klīve, Adolfs — atturas, Rancans, Antons — par,
Kotans, Pēteris — par, Rancans, Jezups — par,
Krastkalns, Andrejs — atturas, Reinhards, Gustavs — atturas,
Krievs, Kārlis — par, Kozentāls, Miķelis — par,
Kublinskis, Bernhards — at-Rubulis, Jānis — par,

turas, Rubulis, Vladislavs — par,
Kviesis, Alberts — atturas, Rudevics, Ansis — par,
Kvellbergs, Kārlis — par, Rūdzis, Jānis — par,
Kuķis, Krišs — nav zālē, Skujenieks, Marģers — nav
Lauva, Kārlis — atturas, zālē,
Lazersons, Maksis — nav zālē, Spoljanskis, Leontijs — par,
Lejiņš, Pauls — par, Sterns, Jānis — par,
Lindiņš, Rūdolfs, — par, Sīmanis, Pauls _ atturas,
Logins, Francis — par, Tichoņickis, Elpidifors — par,
Lorencs, Klāvs — par, Trasuns, Jezups — par,
Maizels, Noijs — par, Ulmanis, Kārlis — nav zālē,
Menders, Fricis — par, Ulpe, Pēteris — par,
Mīlbergs, Gotfrids — atturas, Valters, Adolfs — atturas,
Morics, Ernests — par, Veckalns, Andrejs — par,
Nonācs, Otto — par, Veržbickis, Jānis — nav zālē,
Nuroks, Markus — atturas, Viļpiševskis, Jaroslavs — nav
Opvncans, Jānis — nav zālē, zālē,
Pastors, Alfons — par, Višņa, Jānis — par,
Pauļuks, Kārlis — atturas. Vittenbergs, Ruvins — nav
Petrevics, Andrejs — par, zālē,
Pommers, Jānis — nav zālē, Zeibolts, Pēteris — par,
Radziņš, Eduards — par, Zeps, Francis — par,
Rainis, Jānis — par.

Vēlas vēl nobalsot no tiem, kas nebija zālē, kad
izsauca, deputāts Dzenis, Kā Jūs balsojat? *A. Dze-
nis no vietas: «Par!") Dēķens vēlas? (K Dēķens
no vietas: «Par!") Par Rudevica otro priekšlikumu
nodotas 57 balsis, pret nav nevienas, atturas 35. Otrs
Rudevica priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā ta-
gad nāk III. daļa pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret III. daļas pieņemšanu pārlabotā
veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo daļu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par III. daļas pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas
49 balsis, pret — 30, atturējušos nav. Šī daļa pārla-
botā veidā pieņemta. IV. daļa. Valsts kontrole.
(Tek.
Nr. Ls

IV. Valsts kontrole.
22 V. 4 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 674.906
2 Piemaksas 262.604
3 Par virsdarbiem . . . 5.720 943.230

23 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 9.525
2 Ceļa izdevumi . . . 53.925
5 Citi pārvaldes izdevumi 1.500 64.950

24 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 6.450

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 980

4 Tekošais remonts . . 2.477
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.324 11.231
25 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 2.344
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 600 2.944
26 § 6. Izdevniecību iz-

devumi,
i 3 Pārskati, instrukcijas

un formulāri .... 10.000
27 § 9. Reprezentācijas

izdevumi.
1 Personīgas reprezentā-

cijas naudas bez no-
rēķināšanās .... 1.920
Kopā par IV. daļu . . 1.034.275)

Vārdu neviens nevēlas? Vārds deputātam:Lau-
vam (sauciens pa kreisi: «Spēka vīrs!").

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruintnieku frak-
cija) : Augsti_ godātie kungi! Līdzšinējā balsošana
rada, ka grūtā valsts stāvokļa dēļ visi algas paaug-
stinājumi tiek strīpoti. Es lieku priekšā strīpot ari
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valsts kontroles algu paaugstinājumu par 20.000
latiem.

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vārds referentam.

Referents Augusts Kalniņš: Attiecībā uz Lau-
vas priekšlikumu man jāsaka, ka, šos skaitļus tāpat
nevar pārbaudīt, ka tas bij iepriekšējā resorā, un tā-

»

deļ es nevaru, nekādu atsauksmi par viņiem dot, jo
par viņu pareizību, es domāju, ari pats Lauvas kungs
nav pārliecinājies. Tālāk es lieku priekšā pieņemt
šādā veida pārlabojumu: 21. lap. p., tek. Nr. 24,
pantu apzīmējuma skaitļa „5" vietā likt skaitli „8",
ta ir drukas kļūda.

Priekšsēdētājs P„ Kalniņš: Pie ceturtās daļas
iesniegti divi pārlabojumi. Vienu iesniedzis budžeta
komisijas referents,

12

1. lap. p. tek. Nr. 24, pantu apzīmējumā skaitļa „5" vietā
likt skaitli „8".

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts Lauva:
„Tek. Nr. 22. V. 4. p. 1. no valsts kontroliera algas strīpot

Ls 20.000."
Attiecībā uiz Lauvas priekšlikumu referents ne-

kādu atsauksmi nevar dot un lūdz to nodot budžeta
komisijai pārbaudei. Pie referenta priekšlikuma
vārds deputātam Bastjānim.

IV.
Bastjānis (sociāldemokrāts): Ja esmu parei-

zi sadzirdējis, Lauvas kungs liek priekšā strīpot no
valsts kontroles ierēdņu algu sumām 20.000 latu,.
Katram skaidrs, ka vienīgā persona, kurai valsts kon-
trole var pazemināt algu, ir valsts kontroliers, JO' visi
pārējie ierēdņi saņem algas uz likuma pamata. Ka

»

visa valsts kontroliera alga nav tik liela, kā šī
priekšlikuima suma, tas ari katram: skaidrs. Tāpēc
šis priekšlikums jānodod komisijai, jo cīpari ir galīgi
nepareizi.

»

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Par referenta priekš-
likumu neviens neveļas izteikties? Lieku uz balso-
šanu referenta priekšlikumu:

„Lauvas iesniegumu nodot budžeta komisijai pārbaudei."
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšliku-

mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts,. Tagad lieku uz balsošanu bu-
džeta komisijas referenta priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. Nobalsošana par valsts kontroles kārtējo iz-
devumu budžetu notiks pēc budžeta komisijas at-
sauksmes. V. daļa. Ārlietu ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

V. Ārlietu ministrija,
a. Centrālā iestāde.

28 V. 5 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 1 . 161.435
2 Piemaksas 32.990
3 Par virsdarbiem . . . 2.500 196.925

29 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 34.300
2 Ceļa izdevumi . . . 118.520 152.820

30 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-

L

spēks ....... 14.850
3 Aptīrīšana un ūdens ap-

gādāšana 3.300
4 Tekošais remonts . . 5.215
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 1.600
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.300 26.265
§ 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 17.878
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 4.000 21.878

'Tek.
Nr. Ls
32 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
3 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 16.200
33 § 9. Reprezentācijas

izdevumi.
1 Personīgas reprezentā-

cijas naudas bez no-
rēķināšanās .... 4.778

34 § 10. Informācija un
propoganda.

1 Informācija 55.000
2 Izdevumi speciālām va-

jadzībām . . ... 30.000 85.000
35 § 11. Dalību naudas

un starptauti-
skas konferen-
ces.

1 Dalību naudas . . . 75.300
2 Ceļa izdevumi ... 11.000
3 Pārējie izdevumi . . . 34.000 120.300

36 V. 34. § 32. Pabalsti ne-
spējniekiem un
trūcīgiem pilso-
ņiem.

4 Pabalsti Latvijas trū-
cīgiem pilsoņiem ār-
zemēs . ..... 15.000
Kopā centrālai iestādei 639.166

b. Pārstāvības ārzemēs.
37 V. 6 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 888.400
2 Piemaksas 111.398 999.798

38 § 2. Pārvaldes izde-
devumi (bezno-
rēķināšanās kār-
tā).

1 Kanclejas izdevumi . . 103.158
2 Ceļa izdevumi . . . 12.000 115.158

39 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas . . ... 206.418
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ... _.... 47.424

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 17.710

4 Tekošais, remonts . . 14.931
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 2.000
8 Citi saimniecības izde-

vumi 27.650 316.133
40 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 18.750
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 6.400 25.150
41 § 9. Reprezentācijas

izdevumi.
3 Reprezentācijas izde-

vumi bez norēķināša-
nās . ._ 123.061

42 § 84. Pārstāvības bez
norēķināšanās . 116.748

Kopā pārstāvniecībām
ārzemēs 1.696.048

Kopā par V. daļu . . 2.335.214)

Vārds deputātam' Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Pie pirmām budžeta debatēm Klī-
ves kungs savu garo runu starp citu sāka ar to, ka
ar_plašu mājienu mums notēloja, ka visā pasaulē ie-
stājusēs stabilitāte, atjaunošanās un solīda dzīves iz-
veidošana. Es tikai pāris vilcienos gribētu teikt, ka
attiecībā uz šo stabilitāti Eiropā ir vairāk kā bēdīgi.

Ja mēs tikai metam pāris īsus skatus par tām
dažādām sociālām, politiskām un ekonomiskām cī-
ņām un satricinājumiem, kurus pēdējās nedēļās pār-
dzīvojusi Eiropa, un kurus dažas valstis vēl pārdzī-
vo, tad mums jāsaka, ka ar šo stabilitāti tagadējā
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pēckara Eiropā ir vairāk kā savādi. Nepakavesirnies
pie šiem dažādiem cīņas izpaudumiem dažadas_val-
stīs, jo tas mūs šoreiz, pārrunājot starptautisko arejo
stāvokli, mazāk interesē. Bet tomēr, garam, ejot,
es gribētu minēt tos dažādos gadījumus iekšējas po-
litiskās cīņās un perturbacijās.jo tās var mest un met
zināmus atspulgus ari uz_arejam attiecībām pret_ da-
žādām valstīm. Mēs pēdējās nedeļas_ esam redzējuši
grandiozas, pēc saviem apmēriem vēl nebijušas, so-
ciālas cīņas vienā no vrsvecākām un "Konservatīvā-
kām. 'Eiropas lielvalstīm —- Anglijā. Mes redzam' un
dzirdam, ka republikāniska Vācija vel nav nodibina-
jusēs un nobriedusi politiskā stabilitāte. Pastāvīgi
mēs saņemam ziņas, ka drīz viena, drīz otra vieta
izpaužas uzārieni politiska neapmierinātībaar republi-
kānisko iekārtu un republikāniskie speķi nosavas
puses organizējas un mobilizējas, lai varētu asa, var-
būt, ļoti asā cīņā aizstāvēt šo republiku. Nupat pē-
dējās dienās mēs redzam norisināmies pilsoņu karu
vienā no Austrumeiropas valstim — Polijā', kur noti-
ka zināma revolūcija, kuras politiskās konsekvences
attiecībā uz Polijas iekšējo un ārējo politiku mes šo-
dien, varbūt, vēl nevaram paredzēt. Tādas'nestabi-
las attiecības valda dažādo valstu iekšējo speķu at-
tiecībās.

Ja mēs metam īsu skatu uz valstu ārējo attiecību
veidošanu, uz valstu starptautisko stabiliitati,_tad ari
šinī laukā valda vislielākā nedrošība, vislielākā ne-
skaidrība un vislielākais sajukums. Es te nekavēšu
jūsu uzmanību un nepievedīšu dažādus skaitļus un
dažādus konkrētus pierādījumus, ar kuriem varētu
raksturot, ka patreizējā pēckara Eiropa atrodas lī-
dzīgā stāvoklī, kādā tā atradās 1914. gada pirms pa-
saules kara. Tikai vienu skaitli pieminēšu —patla-
ban Eiropā pastāvošā karaspēkā, nevis rezerves, bet
pastāvošā kazarmes armija atrodas vairāk kareivju,
nekā 1914. gadā. Tā ir zīme, kura rada, ka Eiropa
tie dažādie lozungi par atbruņošanos, par mieru un
savstarpēju uzticību starp tautām nav talak pavirzī-
jušies kā viņi atradās 1914. gada pasaules kara
priekšvakarā. Un ja_paskatāmies speciāla prese,
speciālā techniskā presē, tad redzam,, ka; tur runa ne-
vis par atbruņošanos, bet par apbruņošanos — tur
runā par jaunām gaisa kuģu: eskadriljam, tur rumā
par jauniemmēģinājumiem _ģiftīgo gāzu pielietošana,
tur runā par dažādām' jaunam cilvēku iznīcības ierī-
cēm un mašinārn.

Ja mēs tālākmetam skatu uz to starptautisko or-
ganizāciju, kura nodibinājās pēc pasaules kara, lai
pārvarētu pasaules kara sekas, lai izbeigtu politisko
ehaosu, kas radīja pasaules karu, lai radītu uzticību
starp tautām un lai nodrošinātu mieru, Ja mēs parau-
gāmies uz Tautu Savienības tagadējo stāvokli, tad
mums būs jākonstatē, — ja mēs negribam!.nodoties
naivām ilūzijām, bet skatīties uz lietam ar
vajadzīgo relativitāti, ka Tautu Savienība patlaban
pārdzīvo ārkārtīgi smagu un ārkārtīgi dziju krizi un
es bīstos, ka šīkrize var izbeigties ar i», ko sauc par
paralīzi' ar visām attiecīgām konsekvencēm. _ Es ne-
gribu pakavēties pie visām tām nesekmībami, kas
Tautu Savienībai ir bijušas attiecībā uz tle.m_ svarī-
giem pēckara jautājumiem, kā uz atbruņošanas sek-
mēšanu resp. uz bruņoto spēku ierobežošanas^ jau-
tājumu, par kuru ir daudz runāts un pie kura ārpus
nesaistošām apspriedēm nekas nav izdarīts. Bet
pie pirmā konkrētā politiskā jautājuma, kas bij jāat-
risina Tautu Savienībai pie viņas pārvēršanās vir-
zienā, attiecībā uz vispasaules savienību, pie Vāci-
jas uzņemšanas Tautu Savienībā, izrādījās, ka viņas
statūti un viņā valdošā politiskā atmosera ir tādā,
ka šim elementāram, samērā vienkāršam: jautāju-
mam, Tautu Savienība pāri netika. Vai un kādā vei-
dā tiks pāri šim jautājumam septembrī, par to ari

var pilnīgi šaubīties. Un ja ari tiks pāri šim jautā-
jumam, tad tā būs vairāk vai' mazāk formāla jautā-
juma atrisināšana. Vispārējais stāvoklis liecina,, ka
Eiropas valstu patreizējās attiecības netiek veidotas
ar reālu vēlēšanos-kompromisa ceļā pārvarēt paš-
reizējo ehaosu valstu ārējās attiecībās.

Un ja mēs tādā vispārējā politiskā chaosā, ne-
drošībā un neskaidrībā jautājam— ko tad mūsu ma-
zā Latvija no savas puses dara, lai mēģinātu vismaz
sevi nodrošināt, savu stāvokli stabilizēt un sekmēt
savas saimnieciskās attīstības izveidošanu, tad, par
dziļu nožēlošanu, es esmu spiests konstatēt, ka šinī
vispārējā politiskā chaosā un dažādu neparedzamu
pargrupejumu laikmetā mums nav aktīvas ārējās
politikas. Politisko jautājumuaktivā atrisināšana,ne-
tiek virzīta uz priekšu aktivā konkrētā veida, nedz
ari saimnieciskā laukā mēs redzam noteiktu progra-
mu, noteiktu gribu sasniegt zināmas reālas iespēja-
mības mūsu zemes saimnieciskās dzīves attīstībā un
sekmēšanā. Kas ir svarīgākais jautājums mūsu ze-
mes attīstībā, kuru varētu sekmēt lietderīga ārlietu
politika? Visai mūsu zemes saimnieciskai attīstībai
kā svarīgie konkrētie' uzdevumi, pēc manas pārlie-
cības, ir sekosi: kredita sagādāšana mūsu zemes
ražotāju spēku attīstībai un ārējā tirga sagādāšana
mūsu zemes ražojumiem, kā zemkopībai, tā rūpnie-
cībai. Ja mēs prasīsim, cik reālā, konkrēta, aktīvā
veidā šinī virzienā pēdējā gadā pastāvošās dažādās
valdības ir darbojušās,, tad, par dziļunožēlošanu, man
jāsaka, ka nekādu aktivitāti mēs nevaram uzrādīt.
Mums ir gam runāts šis un tas par dažiem uzdevu-
miem, bet noteikta plāna, noteiktas gribas, noteiktas
aktivitātes mēs nevaram uzrādīt. Bez šaubām, ka
pamatjautājums zemes ražotāju spēku attīstībai ir
ārējā kredita sagādāšana. Bet tanī pašā laikā ir
skaidrs, ka vispārējā politiskā stabilitāte Austrum-
eiropā ir viens priekšnoteikums ārējā kredita, dabū-
šanai. Mēs nedabūjam piedāvājumus no reāliem kre-
dītiem, bet no' augļotāju kreditiem'. Pamatnotei-
kums šiem apstākļiem slēpjas ne tikai Latvijas ap-
stākļos, bet pašā Austrumeiropas un pa daļai visas
Eiropas politiskā nedrošībā. Lai gan mēs esam ma-
za valsts, un mums nav iespaida uz vispārējo' Au-
strumeiropas stabilitāti, taču mūsu svarīgais ģeogrā-
fiskais stāvoklis pie Baltijas jūras mūs spiež kaut ari
minimālā iespaidā no savas puses censties sekmēt
vispārējo miera atmosfēru Austrumeiropā, politiskās
stabilitātes atmosfēru, politiskās drošībasatmosfēru,
jo bez šiem' priekšnoteikumiem par plašiem un liet-
derīgiem ārzemju kreditiemi velti runāt un sapņot.

Pēdējā laikā ticis pārrunāts sabiedrībā un presē
no oficiālām valdības iestādēm izvirzītais jautājums
par garantijas līgumu starp Padomju Krieviju un
jaundibinātām valstīm pie Baltijas juras. Jāsaka to-
mēr, ka attiecībā pret šo svarīgo jautājumu, par dzi-
ļu nožēlošanu, gan presē, gan sabiedrība mes esam
redzējuši ne vairāk ne mazāk kā apbrīnojamu viegl-
prātību. Mums ir bijušas izrunāšanās, kas ir radīju-
šaspolitisku analfabētismu. Ir izradīta- liela drošsir-
dība vārdos un spalvas kātā, bet ir pavisam izlaists
no acīm, ka mēs esam. maza valsts* , ka mums ir
2.OOO.O0O iedzīvotāju, ka mūsu valsts nākotne var di-
bināties vienīgi uz mieru, uz politisku stabilitāti. Par
politiskās stabilitātes jautājumudoma dažādas tirdz-
nieciskas un saimnieciskas aprindas lielvalstis un
domā vairāk nekā Latvijas tirdznieciskās, un saim-
nieciskās aprindas. Ir taču skaidrs, ka jāpieliek
maksimālā enerģija un maksimālā aktivitāte:, lai ra-
dītu austrumos stabilitāti. Šī stabilitāte ir psicholo-
ģisks priekšnoteikums plašākai un intensīvākai ze-
mes spēku attīstīšanai un atjaunošanai. Un šinī vir-
zienā, pēc manas frakcijas domām., Latvijas valdībai
un visai sabiedrībai būtu jāpieliek daudz lielākas pū-
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Ies, daudz lielāka enerģija un griba, lai sekmētu, at-
tiecīga politiska garantiju līguma noslēgšanu. Ja '
šāds līgums nedotu vairāk kā politiskās atmosfēras
stabilizēšanu, tad ari tas butu ieguvums, jo pslcho-
loģiska drošība_ ir galu gala priekšnoteikums kā
saimnieciskai, ta politiskai dzīvei.

Ja mēs pārejam uz dažādiem konkrētākiem mū-
su dzīves veidojumiem ar ārlietu politikas instru-
menta palīdzību, ļad daudz ir runāts par mūsu mui-
tas līgumu unifikāciju ar Igauniju un Lietuvu. Šinī
virziena šis tas jau darīts, attiecīgas tēzes izstrādā-
tas, bet konkrēta veidā, sevišķi attiecībā uz Lietuvu,
pec manas frakcijas domām, ir trūkusi aktivitāte ari
no musu puses. Un ari šinī virzienā bija nepiecie-
šams musu zemes vispārējo interešu labā būt aktī-
vākiem, jo _šī aktivitāte dotu spēku pieaugumu kā
Latvijai, tā Lietuvai. Ja izdotos unificēt muitu ar
Igauniju un Lietuvu, tad tas būtu kolosāls notikums
ne tikai attiecībā uz_ konkrētiem muitas likmju iegu-
vumiem, bet tas būtu svarīgs principiels notikums
priekš visu šo triju zemju saimnieciskās un ari poli-
tiskas attīstības. Tas radītu Vakareiropā un visā
pasaule pie tām valstīm, kuras atrodas tirdznieciskos
darījumos ar Baltijas valstīm , sevišķi pie kreditde-
vējām valstīm, iespaidu, ka šinīs valstīs aug veselīgs
saprāts par saimniecisko spēku apvienošanu, jo ti-
kai apvienojot saimnieciskos, spēkus ari katra atse-
višķa vienība varēs zelt, plaukt un attīstīties.

Ja mēs tālāk runājam par mūsu saimniecisko
sakaru izveidošanu ar mūsu dažādām kaimiņu val-
stīm, tad pavisam nesaprotami ir rīkojušās mūsu
valdības, kas pēdējos laikos atradušāsLatvijas valsts
priekšgalā, attiecībā pret tirdzniecības līguma no-
slēgšanu ar Krieviju. Vispārējā veidā runājot par
šo jautājumu, nedzird principielus iebildumus pret
to, ka mums būtu vajadzīgs noslēgt saimniecisku lī-
gumu ar Krieviju, kurš ietvertu sevī iekšā tos pa-
matus, kas ietilpst tirdznieciskos līgumos. Mēs pat
izgājušā gadā sūtījām saimniecisku delegāciju uz
Krieviju, kura pārbrauca mājās un izteica zināmus
ieskatus. Tika noturēta pat ārlietu, budžeta un fi-
nansu komisiju apvienota sēde, kura diezgan vien-
balsīgi principieli lēma, ka būtu jāvirza uz priekšu
tirdzniecības līguma noslēgšana ar Krieviju. Tagad
būs pagājis vairāk kā pusgads kopš šī principielā
lēmuma taisīšanas, un es jautāju, ko mūsu attiecīgās
valdības šinī virzienā praktiskā ziņā ir virzījušas uz
priekšu? Mūsu priekšā nav līguma projekta, pat
vispārējas tēzes par šo projektu nav izstrādātas.
Mums pat nav konkrēti oriekšsagatavošanas darbi
veikti. Tālāk par vispārējām principielām pārrunām
nav iets. Rodas iespaids, ka mēs it kā būtu tādā
stāvoklī, ka šis jautājumsmūs neinteresētu. Turpre-
tim katram, kas kaut cik pārzin šī jautājuma prak-
tisko stāvokli, taču ir skaidrs, ka Krievija taisni pē-
dējos 5 gados ar saviem konkrētiem panākumiem kā
caur ārlietu ministriju, tā caur finansu ministriju sa-
sniegusi Latvijā visu. ko vien tirdzniecisks līgums,
kā tāds, var dot. Krievijai ir ļoti plašas tiesības
mūsu ostās. Viņai ir sevišķas privilēģijas un ļoti
plaši tiesību nodrošinājumi ar dažādiem Vņeštorga
darījumiem. Ar praktisku sadarbību Krievija ir pa-
nākusi maksimumu no tā, ko vien vīna no mūsu os-
tām un_ no tirdznieciskām iespējamībām Latvijā va-
rēja vēlēties. Turpetim, ko mēs esam panākuši
Krievijā? Mēs ar saviem tirdznieciskiem darīju-
miem, ar savām dažādo preču pārdošanas tiesībām,
ar saviem konsulāta tiesību nodrošinājumiem Krie-
vijā neesam nekur tālu aizgājuši. Un ari necenša-
mies ko panākt, pat neinteresējamies. Paļaujamies,
ka gan jau kaut_ kad kaut kas, kaut kā visu nokār-
tos un viss nokārtosies pats no sevis.

Pāris vārdos jāpakavējas ari pie mūsu dažādo
valdību rīcības attiecībā uz Latvijas valsts suvereno

tiesību aizstāvēšanu Tautu Savienības priekšā pret
bijušo muižnieku zemju īpašnieku sūdzībām, kas
vērstas pret musu agrāro reformu tiešTun pret La-
tvijas valsts_ suverenitāti netieši. Ir gan izstrādāta
kāda vispārēja atbilde, kas iesniegta Tautu Savienī-
bai, bet sociāldemokrātiskai frakcijai nav pārliecī-
bas un nav garantijas, ka_ valdība, kuras priekšgalā
atradās Ulmaņa kungs ka ministru prezidents un
valdība, kurā Ulmaņa kungs ir par ārlietu ministri,
ir_ darījusi un darīs visu nepieciešamo, kas būtu da-
rāms šinī virziena Latvijas agrārās reformas aizstā-
vēšanai un_ Latvijas suverenās pašnolemšanās tie3ī-
bu aizsargāšanai pret bijušo muižu īpašnieku uzbru-
kumiem. Atbildību par to ārējo politiku, kas vesta
pedeja gadā, par to, ka ārpus dažādu tekošu jautā-
jumu nokārtošanas

^
mums nav bijusi noteiktā aktivā

politiska līnija ārēja politikā, nes tā partija, kurai pie
pedejo laiku valdībām bijis noteicošs vārds, t. i.
zemnieku savienība. Mēs negribam politisko atbil-
dību par arējās politikas neaktīvo bilanci uzvelt Al-
bata kungam, joAlbata kungs ir bijis augstākais ār-
lietu ministrijas ierēdnis, bet ne politiski atbildīga
persona. Politisko atbildību nes tie ministru prezi-
denti, kuru uzdevums bijā bīdīt uz priekšu ārējo po-
litiku, kas nepieciešama Latvijas valsts vispārējās
intereses. Tagadējās valdības ārlietu ministrs pie-
der pie partijas, kura nes atbildību par to, ka pēdējā
laļka mums nav bijusi aktivā ārējā politika. Ņemot
vēra personālās neuzticības motivus pret Ulmaņa
kungu un vispārējo politisko neuzticību tagadējai
valdībai, sociāldemokrātu frakcija nevar dāvāt savu
uzticību šīs valdības ārējai politikai, un tāpēc bal-
sos pret ārlietu ministrijas budžetu, izsakot ar to sa-
vu noteikto neapmierinātību par ārējās politikas pa-
sivitāti, kura valdījusi pēdējā gadā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu?
(Referents Aug Kalniņš no vietas: „Nevēlos!")
Lieku uz balsošanu V. daļu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret. Kas atturas? Nav. Kas būtu par?
Par V. daļu nodotas 52 balsis, pret — 34, atturējušos
nav. V. daļa pieņemta. VI. daļa. Tieslietu mini-
strija.
(Tek.
Nr- VI. Tieslietu ministrija. Ls

a. Ministrija.
43 V. 14 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 94.346
2 Piemaksas 30.537
3 Par virsdarbiem . . . 96 124.979

44 3 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 3.741
2 Ceļa izdevumi . . . 400 4.141

45 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 7.695

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.682

4 Tekošais remonts . . 4.736
8 Citi saimniecības izde-

vumi 721 14.834

46 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 450

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti ..... 400 850

47 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

1 Grāmatas 7.140
2 Periodiski izdevumi

(piel. Nr. 2) . ... 7.426
3 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 1.000 15.566
Kopā ministrijai . , 160,370
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Tek.
Nr. Ls

b. Senāts.

48 V. 15 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 158.710
2 Piemaksas 35.382
4 Atalgojumi par sevi-

šķiem darbiem vai uz
brīva līguma 820 194.912

49 § 2. Pārvaldes: izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 3.195
5 Citi pārvaldes izdevumi 100 3.295

50 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana un apgai-
smošana 4.802

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 918

4 Tekošais remonts . . 2.394
8 Citi saimniecības izde-

vumi 72 8.186
51 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 340
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 400 740
Kopā senātam . . . 207.133

c. Tiesu palāta.
52 V. 16 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 170.781
2 Piemaksas 38.650 209.431

53 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 3.417
2 Ceļa izdevumi . . . 3.991
5 Citi pārvaldes izdevumi 3.592 11.000

54 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks ....... 218

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 15

4 Tekošais remonts . . 180 413

55 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 1.822

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 550 2.372
Kopā tiesu palātai . . 223,216

d. Rīgas apgabaltiesa.
Apgabaltiesa.

56 V. 17 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 603.591
2 Piemaksas ..... 142.406
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 12.960 758.957
57 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 23.145
2 Ceļa izdevumi . . . 28.455
5 Citi pārvaldes izdevumi 26.400 78.000

58 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres nauda 1.812
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 15.911

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 2.276

4 Tekošais remonts . . 1.605
8 Citi saimniecības izde-

vumi 396 22.000
59 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . , 1.200
60 § 5. Eku pamatre-

rhonti.
1 Valkas apr. II. iec.

miertiesneša kameras
remonts un pārbūve . 8.414
Kopā apgabaltiesai . 868.571

Tek.
Nr. Ls

Miertiesas.
61 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 212.081
2 Piemaksas 47.803
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 9.600 269.484
62 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 10.067
2 Ceļa izdevumi . . . 3.003
5 Citi pārvaldes izdevumi 840 13.910

63 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas .... 3.686
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 3.582

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 205

4 Tekošais remonts . . 510 7.983
64 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 2.507
Kopā miertiesām . . 293.884
Kopā Rīgas apgabal-

tiesai 1.162.455

e. Jelgavas apgabaltiesa.
Apgabaltiesā.

65 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 264.459
2 Piemaksas .. ... 69.466
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 5.760 339.685
66 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 12.284
2 Ceļa izdevumi . . . 11.716
5 Citi pārvaldes izdevumi 6.000 30.000

67 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks ....... 4.584

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 810

4 Tekošais remonts . . 1.030
8 Citi saimniecības izde-

vumi i 200 6.624
68 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 1.000
Kopā apgabaltiesai . 377.309

Miertiesas.
69 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 89.583
2 Piemaksas 22.679
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 5.280 117.542
70 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.. 4.505
1 Kanclejas izdevumi . . 1.664
2 Ceļa |zdevumi ... 331 6.500
5 Citi pārvaldes izdevumi

71 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 4.156
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 4.263

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 120

4 Tekošais remonts . . 406
8 Citi saimniecības izde-

vumi _55 9.000

72 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 764

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 210 974_
Kopā miertiesām . . 134.016
Kopā Jelgavas apga-

baltiesai 511.325
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Tek.
Nr. Ls

f. Liepājas apgabaltiesa. . x
Apgabaltiesa.

73 V. 17 § 1. Atalgojumi.
1 Algas . 229.436
2 Piemaksas 63.942
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma _ 3.600 296.978
74 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi. . 11.961
2 Ceļa izdevumi .... 9.900
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 6.000 27.861

75 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas .... 300
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 6.842

3 Aptīrīšana un ūdens
apgādāšana .... 1.068

4 Tekošais remonts . . 1.821
8 Citi saimniecības izde-

vumi 500 10.531
76 . § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana .
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 1.500
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 200 1.700
Kopā apgabaltiesai . 337.070

Miertiesas.
77 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 72.553
2 Piemaksas ..... 22.675
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 4.800 100.028
78 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 3.666
2 Ceļa" izdevumi .... 834
5 Citi pārvaldes izdevumi 300 4.800

79 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas .... 1.920
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 1.568

4 Tekošais remonts . . 399 3.887
80 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana .
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 1.072
Kopā miertiesām . . 109.787
Kopā Liepājas apga-

baltiesai ..... 446.857

g. Latgales apgabaltiesa.
81 V. 17 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 390.950
2 Piemaksas ..... 95.893
3 Par virsdarbiem . . . 600
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 10.800 498.243
82 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 19.439

, 2 Ceļa izdevumi .... 20.945
5 Citi pārvaldes izdevumi 17.000 57.384

83 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas .... 2.256
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . 1 . . . 5.928

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.254

4 Tekošais remonts . . 494
8 Citi saimniecības izde-

vumi 317 10.249
84 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana .
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 2.000
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 310 2.310
Kopā apgabaltiesai . . 568.186

^^l^^l

Tek.
Nr- Miertiesas, Ls
85 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 146.801
2 Piemaksas ..... 42.705
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 10.560 200.066
86 § 2. Pārvaldes izde-

?vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 7.682
2 Ceļa izdevumi .... 1.548
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 200 9.430

87 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 Īres naudas .... 7.320
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . .

^
. . . 3.626

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 180

4 Tekošais remonts . . '_ 100 11.226

88 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 2.400
Kopā miertiesai . . . 223.122
Kopā Latgales apga-

baltiesai 791.308
Kopa ministrijai un tie-

su iestādēm .... 3.502.664

h. Cietumi.
89 ' § 1. Atalgojumi.

1 Algas 985.664
2 Piemaksas 305.937 1.291.601

90 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 9.492
2 Ceļa izdevumi .... 4.720 14.212

91 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas .... 20.532
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . : . ... 150.004

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 18.000

4 Tekošais remonts . . 30.100
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 17.524
8 Citi saimniecības izde-

vumi 8.335 244.495

92 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 8.100 ,

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti ._4-3 Sanitārie un ārstniecī-
bas piederumi . . . 2.000

4 Satiksmes līdzekļi . . 1-000
5 Mašinas, ierīces un dar-

ba rīki ' . 4.027
6 Ieroči 510
7 Apģērbi, apavi un veļa 70.000
8 Zirgi 800 90.737

93 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. ? 300

94 § 7. Uztura izdevumi
1 Pārtika . . .'..'. 443.292
2 Pārējie izdevumi . . 26.512 469.804

95 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu iegā-

dāšana 30.000
'Kopā cietumiem . . . 2.141.149
Kopā par VI. daļu . 5.643.813

Pielikums Nr. 2 pie valsts izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 47.

Tieslietu ministrijas Vēst-
neša budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Valsts piemaksa. 7.426
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas
atalgojumi . . 1-440

§ 2. Operativas daļas
iztrūkums . . . 5.986

Kopā 7.426)

?
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Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Atļaujat dažus

vārdus teikt pie tieslietu ministrijas, pie tās politikas,
kuru tieslietu resors mūsu tiesās ved. Man.jau nā-
cies vairākkārtīgi pie šī resora runāt un ari citiem
gadiem esmu aizrādījis, ka tie uzdevumi, kuri mūsu
tieslietu resoram un mūsu tiesu iestādēm uzlikti,
tiek no viņām slikti veikti. Varētu prasīt, lai it se-
višķi demokrātiskā valstī taisnību turētu augstāk par
visām lietām, bet šī labā griba nav novērota ari šinī
gada laikā, un ne tikai labošanās, bet taisni paslikti-
nāšanās ir novērojama šinī resora darbībā. Pagāju-
šā gadā nācās aizrādīt uz to, kādā kārtā politiskie
noziedznieki no labā spārna, no mūsu tiesu iestādēm
attaisnoti un tikai, varbūt, uz lielu tautas protestu
un sašutumapamata Adrievam Niedram tiesu palāta
piesprieda samērā niecīgu sodu, bet apgabaltiesa
gribēja viņu attaisnot. Par to nācās jau aizrādīt pa-
gājušo gadu. Tie ir tādi fakti, kuri nevar tik ātri
iziet tautai no atmiņas un kuri nevar stiprināt viņas
tiesisko apziņu. Šogad šinī ziņā nākuši klāt atkal
jauni fakti. Es negribu tos vairs atkārtot, bet pagā-
jušā gadā no mūsu tiesu iestādēm nācis klāt jauns
akts, pie kura ņēmis dalību pats tieslietu ministrs,
kurš nesen, būdams sava resora priekšgalā, no labā
spārna bija sekmējis notiesāto noziedznieku atsvabi-
nāšanu. Augstais nams, cik saudzīgi viņš'ari neska-
tījās uz to politiku, kuru veda labais spārns, tomēr
nobīdīja pie malas tieslietu ministri Petrevica kungu,
kurš bija Andrieva Niedras atsvabināšanas līdzpa-
rakstītājs, un kurš toap'zinīgi darīja, kā šī virziena po-
litisks piekritējs, domādams, ka viņam ir tiesība iz-
lietot visas viņa rokās esošās pilnvaras, lai laistu
Andrievu Niedru ārā no cietuma. Š_is ir ļoti bēdīgs
fakts tanī ziņā, ka to resoru, kuram jārūpējaspar tie-
siskās iekārtas izveidošanu, savas rokas sagrābj cil-
vēki, kuriem par taisnības sajūtu un visu viņas ie-
kārtu ir visnegatīvākie ieskati. Es domāju, ka tas
ir nenormāli, bet es negribu šis politiskas debates
te atkārtot un jautājumu par jaunu pacelt. Tas, lie-
kas, ir konstatēts, ka resoru priekšgala tiek noliktas
tādas personas, kuru taisnības sajuta ir citāda, neka
tā drīkst būt demokrātiskā valsti, kuru taisnības sa-
jūta ir ņemta no pavisam citām aprindām, no tam
aprindām, kuras Latvijas tautai un demokrātijai nav
gribējušas nekādas tiesības, ne taisnības piešķirt.
Ari no agrāko ministru prakses varētu vienu otru
gadījumu minēt, kurš liecina par to, ka musu tiesu
resora priekšgalā allaž ir bijušas personas, kuram
mēs nevaram uzticēties, un ja ne tūliņ uz vietas
mums izdevās katrreiz vajadzīgos faktus dabūt un
pierādīt, tad pa gadiem ari šie fakti izpeld uz ārieni
un kļūst redzami. Dažus vārdus varētu teikt par
vienu no mūsu agrākiem tieslietu ministriem, kurš
ari nāk no labā spārna, no zemnieku savienības, par
Strautnieka kungu._ (Sauciens pa labi: „yiņš nekad
zemnieku savienībā nav bijis!") Ir ienākuši dati,
kas runā par to, ka viņš savā laikā, būdams par mi-
nistri ir izvedis tādas machinacijas sava resora, ka
atsvabinājis dažas personas pretlikumīgi no nodokļu
samaksāšanas kādos 10 līdz 15 gadījumos, caur ko
valstij nodarīti zaudējumi par kādiem_ 100.000 rub-
ļiem. To viņš izdarījis, būdams pēdējas dienas par
ministrijas pārvaldnieku. Tas fakts nebūtu pats par
sevi liels, bet raksturs, kāds viņam ir, skaidri no-
rāda uz to, ka pašiem tieslietu resora vadītajiem,
kādus mūsu pilsonība spējusi izvirzīt, nav bijis ne-
kādas noteiktības, nekādas tīrības sajutās attiecība
uz to, kas viņiem jādara. Ja tas tā ir augstākā ie-
stādē pie viņas vadītāja, ko tad var prasīt no ze-
mākiem ierēdņiem, kuri saņem daudz zemāku algu,
kuri dara atbildīgu darbu un, redzēdami, kā rīkojas
viņu priekšnieki, var rīkoties tāpat. Es negribu uz-
turēt baumas, kuras gāja agrārās reformas izveša-

nas laikā par daudziem tieslietu ministrijas darbinie-
kiem, kuri nākuši ari no centra aprindām. Man nav
noteiktu faktu par to, tāpēc es negribu plašāki par
to runāt. Bet ir zināms un vēl tagad atskan balsis
par to, kā izvesta agrārā reforma. Un ja meklējām,
pēc cēloņiem, kāpēc tas tā noticis, tad atduramies
uz pašu tieslietu resora vadītāju, kurš slēdzis līgu-
mus ar atpakaļejošiem datumiem un darījis daudzas
nelikumīgas lietas. Nožēlojami, ka tas tā ir bijis ar
mūsu tieslietu resora augstāko vadību. Kad mes pār-
ejam no augstākās vadības uz tiesu iestādēm, tad
ari te nācies vairākkārt konstatēt, ka šīs iestādes ne-
stāv savu uzdevumu augstumos, kaut gan zināms,
ka šīm iestādēm dotas sevišķi plašas tiesības.. Mēs
esam teikuši, ka visi pilsoņi ir līdzīgi likuma priekša.
Ja mūsu tiesu iestādes izturētos vienādi pret visiem
pilsoņiem, ari tad, varbūt, būtu grūti taisnību izdalīt
tik vienlīdzīgi, kā tas būtu vēlams, jo vienmēr tas,
kam vairāk naudas, sev labāk prot nodrošināt tai-
snību nemaz nerunājot par to nevienādību. Bet ta-
gad ir novērojama tīša, tendenclo'za rīcība tiesas ie-
stādēs. To mēs pierādījām pie pagājušā gada bu-
džeta. Tas pats jāapliecina ari pie šī gada budžeta.
Starp citu, mūsu tiesu iestādēs lielu lomu spēlē pro-
kurori. Te jau par vienu no šiem prokuroriem bija
runa, par Vichmaņa kungu. Es pievedu veselu rin-
du faktus un man būtu vēl citi fakti pievedami, bet
es ar tiem negribu jūs aizkavēt. Es tikai aizrādīšu
uz to, ka ari tie fakti, kas zināmi par šīkunga rīcību,
nav nekur apgāzti un velti pūlēties vēl pārliecināt.
Caur šādu prokurora rīcību tiek iespaidota_ mūsu
tiesu izmeklēšana, kura ir viena no svarīgākam lie-
tas vešanas stadijām. Prokurors var taču nosacīt,

" var uzdot kādam tiesnesim kādu lietu, var darīt uz
viņu iespaidus. Sevišķi, ja tiek piekopta tāda po-
litika, ja izmeklēšanas tiesnesis tiek nostādīts at-
karībā no prokuratūras, tad prokuratūra rīkojas dau-
dzos gadījumos tendenciozi. No ārienes viņiem ir
loti grūti piekļūt, atklāt viņu rīcību un darīt to sa-
biedrībai zināmu. Pie mums domā, ka tiesa ir tāda
iestāde, par kuru nav vērts nemaz runāt, bet ta-
gad: mēs esam tā jau iedzīvojušiesmūsu _tlesu sprie-
dumos, ka mums ir zudusi katra pārliecība par tai-
snību un objektivitāti un mēs nedomājam nekad šīs
mūsu tiesu iestādes slavēt. Ko tad galu gala mes
varētu sagaidīt no tiesu iestādēm, kuras taisīja tik
netaisnu spriedumu pret tiem valsts noziedznie-
kiem, kuri ir visvairāk nogrēkojuši un nāk no labās
puses. Pret viņiem tiesas gadiem ilgi meklē, lai
varētu savākt materiālus, kā attaisnot šos noziedz-
niekus. Ja, turpretim, kāds noziedznieks nāk no
kreisās puses, tad tiesa ari meklē materiālus, bet ti-
kai tamdēļ, lai to varētu vairāk apvainot un smagāki
nosodīt. Ja kāds ir noziedzies, tad viņš ir sodāms,
bet priekš visiem vajaga būt vienam un tam pašam
likuma tulkojumam. Pie mums tas nav, un mēs zi-
nām, lietas, kur strādnieki, vienalga, pie kādiem uz-
skatiem viņi neturētos, ka tie tiek tiesāti par politi-
skiem noziegumiem, bieži vien uz safabricētu poli-
tisku ziņojumu pamata. Tiesa redz šos fabricēju-
mus, tomēr skatās caur pirkstiem un notiesā uz pa-
viršu materiālu pamata ar smagiem sodiem: ka-
torgu, cietumu, uz ilgiem gadiem u. 1 t. Turpre-
tim svarīgāki noziegumi, kuri zināmi visai tautai,
tur mēs redzam pavisam citādu spriedumu. Es ne-
gribu kavēties pie atsevišķiem gadījumiem, bet tādi
ir un tādu ir ļoti daudz. Nav tieši tieslietu resoram
padota mūsu kara tiesa, bet, varbūt, tomēr būtu ne-
pareizi, ja mēs atstātu šo iestādi pilnīgi ārpus ties-
lietu ministrijas iespaida, ja mēs iedomātos, ka ties-
lietu resors nevarētu darīt nekādu iespaidu uz to, lai
ari mūsu kara tiesā kaut cik valdītu taisnība un ob-
jektivitāte. Protams, ka kara tiesu mēs nevaram
pielīdzināt pilnīgai tiesai, tā nav normāla tiesa, ta
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ir ārkārtīga tiesa. Tur bieži vien nespriež juristi,
bet spriež cilvēki, kuri vadās pavisam no citiem
motiviem. Bet tāds tiesas surogāts, kāds mums ir
kara tiesa, ir sevi pierādījis, ka viņš vadās no ten-
dencioziem motiviem. Ja man prasītu par kādu po-
litisku lietu, kurai tiesai to labāk nodot, mūsu ci-
vilai vai kara tiesai, man .būtu grūti izšķirties un
teikt: jūs to lietu dodat kara tiesai, tā tiesās bar-
gāki, vai atkal — dodat viņu civiltiesai, tur sēž zvē-
rināti juristi, kas lietu pamatīgāki izmeklēs. Man
grūti būs to teikt tāpēc, ka es zinu, ka ne viena, ne
otra no šīm tiesām neizlieto savas zināšanas, lai lie-
tu objektivi izmeklētu, bet skatīsies, kāds ir šis
noziegums, par ko tiesā. Tāpēc ari savā laikā mums
nācās uzstāties pret fo:, ka valsts noziedznieka Nie-
dras lietu izņēma no kara tiesas un nodeva civilai
tiesai. Šinī gadījumā, es nezinu, vai iznākums kara
tiesā būtu bijis citādāks, bet es redzēju, ka vienā
otrā gadījumā, kad tiesāja Masaka slepkavas, kara
tiesa pierādīja, ka ari viņa skatās uz lietām tīri poli-
tiski un tendenciozi. Varbūt, šīs lietas vajadzēja
nodot civilai tiesai, grūti teikt, vai mēs varētu sa-
gaidīt no civilās tiesas taisnīgāku spriedumu, jo kā
vienā, tā otrā mūsu tiesas iestādē- sēž kungi no labā
spārna, kuri vadās nevis no likumiem, bet no poli-
tiskās tendences. Tālāk nav jāaizmirst, ka mēs jau
sen vairs nedzīvojam kara laikos. Kamēr mēsvēl
dzīvojām pēckara atmosfērā, mums daudz reiz nācās
uzstāties pret politisko noziedznieku spīdzināšanu,
pret politisko arestēto piekaušanu. Gribētos domāt,
ka tā bij tikai tāda zināma laika parādība, kad mēs
atradāmies pēckara atmosfērā, kur vēl bij daudz
kas nenormāls, daudz kas nenokārtots un tāpēc tas
viss atgadījās. Bet ari toreiz jau bij redzams, ka
vienā mūsu pilsonības daļā valda ieskats, ka pro-
vokācija, spīdzināšana, liecību izspiešana ar piekau-
šanu, nav nekāds pārejošs moments, bet ir nepiecie-
šamība, kas it kā pieder pie patiesības noskaidroša-
nas'. Te pat ministri ir kāpuši katedn un teikuši jau
agrākos gados, ka bez provokācijas valsts nevar pa-
stāvēt un tāpat nevar pastāvēt policija. Protams., ja
tādi ieskati valda pie augstāk stāvošām personām,
tad nav ko cerēt, ka tie nebūs iesakņojušies ari ze-
mākos ierēdņos, jo tie grib respektēt savus priekš-
niekus, grib viņiem iztapt un pakalpot. Par lielu
kaunu un nožēlošanu jāsaka, ka ari vel tagad, kad
mums valstī vairs nepastāv kara stāvokliskad
mums vairs nav izņēmuma likumu un izņēmuma
stāvokļa, kad mums ir pilnīgi, normāli apstākļi, šīs
piekaušanas un spīdzināšanas atkārtojas un nak
priekšā vēl tagad. Viens no tādiem gadījumiem Lie-
pājas cietumā noticis vēl pagājušā gada sakara ar
šīs Saeimas vēlēšanām. Kungi, vai patiešām būtu
tas laiks, kur ar saviem politiskiem pretiniekiem
jāizrēķinājas piekaušanas un spīdzināšanas_ ceļa?
Tomēr ir oficiāli konstatēts gadījums, ka kāds no
ieslodzītiem, Kozlovskis, no kreisākām aprindām,
kurš arestēts sakarā ar Saeimas vēlēšanām un listu
iesniegšanu, tomēr ir spīdzināts. Ir ari vel citas
diezgan noteiktas ziņas par citājn piekaušanām, bet
negribu runāt par tām, par kurām man nav noteikti
fakti rokā. Bet kaut ari būtu tikai viens gadījums,
ja tas ir noticis, tad tas liecina par to, ka tas ir fakts.
Kungi, te nu patiešām būtu mums_ demokrātiskā
Latvijā reiz jānosarkst un jājautā, kāpēc tas ta va-
jadzīgs? Varbūt, varētu sacīt, ka tas neietilpst tieši
tieslietu resorā, bet visas tās, iestādes, kuras ņem
dalību iepriekšējā izmeklēšanā, policija un politiska
pārvalde, kura atrodas sevišķi tiešos sakaros ar
katru iztiesājamo lietu an tiesājamiem noziedznie-
kiem, skatās, ko dara viņas pārraugu iestāde, kā tā
jautājumu uzskata. Ja viņa redzētu, ka mūsu tiesu
iestādēs un prokuratūrā valda tāds garska katra
nelikumība, katra rokas pielikšana arestētam tiktu

stingri sodīta tad mūsu policijā un politiskā slepen-
policijā neatkārtotos parastās noziedznieku piekau-
šanas. Bet kas notiek? Kad cietušie griežas pie
prokurora un liek konstatēt savus ievainojumus, tad
prokurors prasa: . ..vai ir zilumi"? Ir zilumi, bet
prokurors saka. ka pēc viņa domām, tie nav tādi zi-
lumi, kuri varētu celties no sišanas. Prokurors tā
tad izliekas par lielu speciālistu. Ja tādi ieskati val-
da, tad pats par sevi saprotams, ka tām iestādēm,
kuras ved iepriekšējo izmeklēšanu, nav ne mazāka
iemesla nesist noziedznieku. Tāpēc domājam, kaut
ari būtu tikai viens tāds gadījums. bet tadu_ gadī-
jumu, man liekas, būs vairāk, kur musu policija,Rie-
tumos un mūsu tieslietu resora padotas iestādes
tādi gadījumi notikuši, tāpēc ir ari vērts uztraukties
un prasīt, vai reiz nevarētu izskaust šo parādību,
ka savus politiskos pretiniekus apkaro ne ar vār-
diem un likumu, bet ar viduslaiku inkvizīcijas pa-
ņēmieniem. Bet grūti ir prasīt to no tiem kungiem,
kuri tur nav gājuši taisnību: spriest, un zinot to, no
kādām aprindām viņi grupējas, pavisam grūti iedo-
māties, ka viņi kādreiz varētu taisnību spriest. Loti
žēl, ka mēs tiesiskās apziņas izveidošana un taisnī-
bas izspriešanas ziņā neesam nekur taļak tikuši par
mūsu cara laika tiesām, bet otrādi, mes esam gan-
drīz sliktākā stāvoklī, esam atpakaļ gājuši, jo_ agrāk
Krievijas laikos politiskie nevarēja prasīt nekādu žē-
lastību, protams, bet tad vļsmaz tie kungi, kuri
sprieda tiesu, nebija ieinteresēti dažādos spriedumos
un ja gadījās divas līdzīgas _puses, _ kuras nāca
priekšā, no kurām tiesnesis stāvēja talak, viņš iz-
sprieda pēc likuma, kādi likumi nu bija. Turpretim
tagad katrs tiesnesis un katrs prokurors ir padots
zināmai sabiedrības iespaidošanai. Liekas taču, ka
mums nevarētu būt iebildumu pret musu tiesu sprie-
dumiem tīri formāli ņemot, liekas ka mums ir li-
kumi, pēc kuriem neviens nedrīkst iespaidoties no
sabiedrības pie lēmumu iznešanas, bet mums nākas
tomēr novērot, ka tas tā nav, ka viens otrs pasauc
vienu otru tiesnesi sāņus un izrunājas zem četrām
acīm. Mums ir vesela rinda tādufaktu, kur iespai-
došana notiek un tā bēdīgākā parādība ir ta, ka pat
sīkumos noiet šī iespaidošana. Viņa neaprobežojas
tikai ar tiesu resoru vien. Paskatīsimies, no ka gru-
pējas tās aprindas, kas reprezentē mūsu tiesnešus,
mūsu tiesas. Viņas grupējas no advokātiem, no vi-
ņu aprindām, viņas sastādās no tiem. juristiem, kuri
grupējas savā zvērināto advokātu organizācija, ad-
vokātu padomē un bijušie juristi, tiesnešu no turie-
nes pāriet atkal uz savu praksi un strada tur. Ta,
viens ar otru draudzīgi kopā strādādami viņi no-
dibina tādu stāvokli, ka ir mums Rīgā advokāti,
pie kuriem griežas bagāti ļaudis, kuri nežēlo naudu
un kuri zin, ka dārgāk samaksāt, par vienu lietu,
nozīmē to lietu vinnēt. Par nožēlošanu tas ta ir,
protams, piekļūt un izpētīt to, kas viss tur notiek,
ir ļoti grūti, bet

^
ka tas tā ir,_to noteikti apgalvo tie,

kuri to pieredzējuši. Ja nebūtu mums tie fakti, kuri
rakstiski mums stāv priekšā un kuriem nav nekāda
iemesla neticēt, tad nav ari nekāda iemeslajieticet
šīm noteiktām valodām. Ciešā sakarā ar musu tie-
su resoru, kaut gan ne formāli viņam padota, ir mūsu
zvērināto advokātu padome.- kura nosaka to, kādas
personas uzņemamas un kādas nav uzņemamas zvē-
rināto advokātu kārtā. Un te jau mēs redzam pirmo
provi no mūsu tagadējiem un nākamiem, bijušiem
tin izbijušiem tiesnešiem vai juristiem. Mūsu zvē-
rināto advokātu padomē notiek pavisam dīvainas
lietas. Es minēšu dažas no tām. 1924. gadā viens
no māsu deputātiem, mūsu frakcijas biedrs Men-
ders, iesniedzis šinī padomē lūgumu uzņemt viņu
zvērināto advokātu kārtā, ar attiecīgiem dokumen-
tiem, diplomiem u. t. t. Bet divi gadi pagāja, ka-
mēr šo lietu noskaidroja un dažādas „knifes" iz-
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domāja zvērināto advokātu padome, lai noraidītu šo
no kreisam aprindām nākošo juristu, lai savā saimē
neielaistu nevienu, kas varētu ar visām savām zvē-
rināta advokāta un jurista tiesībām uzstāties un,
varbūt, citādu politiku piekopt, nekā viņi to piekopj.
Tika izprasītas gan Šveices, gan Latvijas augstsko-
las apliecības un atsauksmes un tikai pēc pārsūdzī-

I

bas tiesu palātā Menders tika uzņemts zvērināto
advokātu padomē. Otra lieta ir ar mums diezgan
labi pazīstamo juristu no mūsu frakcijas Nikolaju
Kalniņu. Ari viņš pieteicās 1924. gadā šinī zvēri-
nāto advokātu padomē. Bet kas pēc tam notiek?
Pēc tam aprindas no galējā reakcionārā lēģera
mēģina inscenēt pret viņu kādu lietu un izpauž bau-
mas jeb apgalvo, ka viņš lielinieku laikā esot pie-
dalījies kāda advokāta Teikmaņa noslepkavošanā.
Nu, ja jau tā, tad bez šaubām, nevar uzņemt viņu
zvērināto advokātu padomē, tad šī lieta jāpārbauda.
Pie tiesas noskaidrojas, ka liecinieki Teikmaņi, t. i.
it kā nošautā brāļi, samelojuši, devuši nepatiesas lie-

I

čības. Ja nu pēc tam apvainotais Nikolajs Kalniņš
griežas pie apgabaltiesas un lūdz saukt pie atbildī-
bas to, kas viņu apmelojis, lai aizkavētu viņa uz-
ņemšanu zvērināto advokātu padomē, tad apgabal-
tiesā atbild, ka nav tāda likuma, uz kura pamata va-
rētu saukt pie atbildības par nepatiesu liecību advo-
kātu padomē. Tanī pašā advokātu padomē pieprasa
no viņa, lai viņš iesniedz savu lietu tad, kad sprie-
dums par viņu stājies spēkā. Kamēr viņa lieta tiks
caur senātu noskaidrota, paies vairāki gadi un tiks
aizkavēta viņa uzņemšana zvērināto advokātu kār-
tā. Tanī Paša laikā, kad viņš prasa, lai izdotu at-
tiecīgus dokumentus, uz kuru pamata viņš varētu
savu sūdzību celt un taisnību atrast, advokātu pa-
dome atsakās. No šī redzam, ka šaura zvērinātu
advokātu grupa izlieto savas tiesības kā monopolu
un sargā tās no katra kreisā advokāta iespaida. Tad
varat iedomāties, no kā ceļas tas tiesnešu sastāvs,
kāds viņš galu galā kļūst un izveidojas. Viņš iz-
veidojas no tiem pašiem kungiem, kuri savus ieska-
tus izpauž advokātu padomē. Tiesā viņi tanī pašā
garā strādā tālāk. Tanī pašā laikā novērojam citus
gadījumus, kas notiek zvērināto advokātu padomē
un ar tiem pašiem prokuroriem. Mums ir zināms
jau ilgāku laiku kāds apvainojums pret advokātu
Krastkalnu. Te redzam citu ainu. Šīs lietas vēsture
īsumā tāda: zvērināts advokāts Krastkalns uzņē-
mies vest kādu prāvu .un no sava klienta saņēmis
lielāku naudas sumu, nekā viņam pienākas, par vai-
rāk kā 100.000 rubļiem. Tiesas procesa gaitā viņa
klients to dabūjis zināt un izteicies publiski, ka viņš
ticis apkrāpts. Par to zvērināts advokāts Krastkalns
sauc viņu pie atbildības. Kā no dokumentiem, kuri
man klāt, neapšaubāmi redzams, patiesi zvērināts
advokāts Krastkalns rīkojies nepareizi. Ja ari pret

(

viņu nevar juridiski, kamēr lieta nav galīgi izbeigta,
aiz formāliem iemesliem konstatēt kriminālu apvai-
nojumu, tad pēc savas būtības lieta grozās ap to, ka
viņš tomēr saņēmis caur nepareizu lietas vešanas
apgaismojumu vairāk, nekā viņam nākas no sava
klienta. Tāda ir šī vienkāršās lietas faktiskā puse.
Tas ir pierādīts, bet aiz formāliem iemesliem mier-
tiesnesis šo lietu vilcina un piesnriež apvainotājam
2 nedēļas aresta ar motivējumu, ka ievērojot dažus
mīkstinošus apstākļus. Ja mēs tagad dziļāki pado-
mājam, kādi tad tie ir, kur Krastkalna kunga klients
ir Krastkalna kungu publiski apvainojis, ka viņš viņu
ir piekrāpis, un tagad nosodīts uz 2 nedēļām aresta
ar motivējumu, ka te ir sodu mīkstinoši apstākļi.
Kādi tad ir šie apstākli? Šie mīkstinošie apstākļi

I

ir tie, ka te klients ir ticis krāpts. Tā tad te sods
netiek piemērots visā stingrībā. Vienīgais, kas var
būt mīkstinošs. Šī lieta ir ari zvērināto advokātu

ģiem, kuru rīcība ir saskatāmas tādas pazīmes.
Zvērināto advokātu padome ir darījusi visu, lai tas
netiktu dants. Prokurors Vichmanis, tas pats
Vichmanis, ir darījis visu, lai netiktu šinī ziņā pie
patiesības. Miertiesa šī lieta tika atlikta 3—4 reizes,
kamēr viņu iztiesāja. Redzat tā ir mūsu tiesās, bet
redzat, viņusedz, viņu netiesā, viņu neizdod. Kādu
patiesību mes varam sagaidīt no šiem' kungiem,
kuri ta rīkojās? Man šķiet, ka mēs nevaram nekā-
du sevišķu patiesību šeit sagaidīt, un tāpēc mums
jātaisa tas ļoti bēdīgais slēdziens par mūsu tiesu ie-
stādēm, ka viņās visu ko var atrast, viņās ir onkuļu
būšana, viņas ir politiski reakcionāri ieskati repre-
zentēti, zināmas tendences u. t t, bet viena lieta,
ko sevišķi mūsu tiesu iestādēs pie mūsu tiesu dar-
bimeku kandidātiem, lielākā daļā mūsu juristos, zvē-
rināto advokātu padomē, mūsu prokuroros, nevar
atrast, tā ir taisnība.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Saucu depu-
tātu par pēdējo teikumu pie kārtības. Vārds tālāk
Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski):
(Atreferējums nav iesniegts).

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Tālāk vārds
deputātam Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-
cija) : Godātie deputātu kungi! Ar demokrātiskās
Latvijas nodibināšanos ir ari mūsu tiesās ienests
dažas lļetas citāds stāvoklis, nekā tas bija senāk ca-
ra laika. Man jāatzīst, ka te viens no kreisiem ru-
nātajiem sacīja, ka dažās lietās stāvoklis esot pat
sliktāks ka cara jaikā. Tas ir taisnība. Atņemot
musu pagasta tiesām mantojuma apstiprināšanas tie-
sības, uzliktas mūsu zemniekiem tik lielas grūtības
un sevišķi jaunsaimniekiem, ka viņiem tās gandrīz
nav iespējams nest. Piemēram, Talsu apgabala
zemniekam jābrauc uz Liepājas apgabaltiesu izdarīt
tur dažreiz mazvērtīgu mantojuma apstiprināšanu.
Mantojuma apstiprināšana apgabaltiesā ir tik sarež-
ģīta, ka to bez advokāta, jurista nevar izvest. Līdz
tāda mantošana tiek nokārtota, no zemnieka prasa
sagādāt pāri par 20 dažādu dokumentu. Šie sarež-
ģījumaneļauj mūsu zemniekiem izdarīt normāli va-
jadzīgas apstiprināšanas, izdevumi pārāk lieli. Tā-
peczemnieki ir ārkārtīgā nemierā ar to, ka pagasta
tiesām atņemtas mantojuma apstiprināšanas tiesī-
bas. Tad tālāk grozītais likums, kurš aizliedz iz-
glītotiem^cilvēkiem uzrakstīt sūdzību, radījis tik slik-
tus apstākļus, ka piemēram lauku ganiņš, ja saim-
nieks viņam neatdod pāri pastalas, tad viņam ir jā-
iet uz_ apriņķa pilsētu pie miertiesneša un jāpieņem
pilsēta advokāts, kurš uzraksta sūdzību par pastalu
pāri. Galu galā ganiņš nogājis 60 verstis uz pil-
sētu, redz, ka viņam nav iesn ēiams netaisnību ne-
kādi atspēkot; advokāts dārgs. Ganam nav naudas,
ko samaksāt dārgam advokātam. Man bija tāds
gadījums, kur ganiņš aizgāja pie sava skolotāja un
ludza,_ lai skolotajā kungs uzraksta viņam sūdzību
par kādu nodarīto pārestību. Skolotāja kungs teica,
ka to labprāt darītu, bet nevar, ievērojot to, ka li-
kums grozīts tanī ziņā, ka sūdzību nevar uzrakstīt
neviens cits kā advokāts. Tā kā šinī niecīgā lietā
advokāta honorāram neiznāk, tad mazajam zemnie-
ciņam nodarītā pārestība jāpārcieš. Vecos laikos
pastāvēja tāda kārtība, ka sodīja tikai tos, kuri rak-
stīja sūdzības ļaunā krāpšanas nolūkā. Tagad pār-
labojums Latvijas likumos nostāda lietu tā, ka sū-
dzības var rakstīt tikai advokāti. Pa vasaru izbrauc
skolu jaunatne, mūsu studenti uz laukiem. Viens
otrs būtu griezies pie viņiem ar kādu lūgumu un iz-
glītotais cilvēks labprāt būtu palīdzējis, bet likums
aizliedz viņam šo labsirdību darīt. Pēc manām do-
mām tieslietu ministrijai vajadzētu lūkot atgriezties

.—«ai»
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pie tās k_ārtības,_ka soda tikai tos, kas raksta sūdzī-
bas ļauna un krāpšanas nolūkā un atmest tādu kār-
tībuL ka pie tik niecīgām lietām, kas vienu otru reizi
gadās maziem cilvēciņiem, kas viņiem tomēr ir lie-
las lietas, nebūtu jāgriežas pie advokātiem. Te ties-
lietu ministrijai butu jāatgriežaspie tās kārtības, kas
bij agrāk, kad sodīja tikai tos, kas ļaunā un krāpša-
nas nolūka rakstīja sūdzības. Vecos laikos, kad
zemnieciņam nodarīja kādu netaisnību, viņš arvienu
nopūtas: Dievs augstu, _ ķeizars tālu —' jāpacieš.
Zemniekiem bija ta naivā ticība, ka ja viņi tiktu klāt
pie viena no šiem diviem, vai nu pie Dieva, vai pie
ķeizara, tad viņiem būtu taisnība rokā. Bet vai
jums ir zināms, kādu nopūtu šīs agrākās vietā tagad
liek zemnieks musu demokrātiskā Latvijā? Tagad
viņš sakaj Dievs_ augstu, tiesa tālu un advokāts
dārgs. Tāda kārta mazas lietas, kas maziem cilvē-
ciņiem tomēr ir ārkārtīgi lielas, visas paliek neiz-
šķirtas, bet caur to tiek'izdarīta liela pārestība ma-
ziein zemnieciņiem un sevišķi kalpotājiem, kuri paši
nemāk sūdzības uzrakstīt. Tālāk ieviesies pie
mums tāds jauns ārkārtīgi nedemokrātisks likums,
kurš ir vel sliktāks nekā cara laikos. Cara laikos
tos pilsoņus, kuri aiz reliģiskās pārliecības atteicās
no zverasta, noklaušināja zem paraksta, ka runās
patiesību un bieži vien agrākās tiesas dibinājās uz
šo godīgo cilvēku liecībām. Tagad mūsu tiesās ir
tāda kartība, ka ja ierodas cilvēks, kurš aiz reliģi-
skas pārliecības atsakās no zverasta, tad viņam uz-
liek sodu un nenoklaušina. Labi jau būtu, ja ar zi-
nāmu sodu varētu tos stūrgalvjus labot un piespiest
dot zverastu. Bet praksē ir citādi. Caur liecinieku
nenoklaušināšanu noziedznieks tiek vaļā. Man
daudz tādas lietas zināmas, ka vainīgie cilvēki, no-
ziedznieki, tikuši vaļā tikai tāpēc, ka nav noklauši-
nāt^ tie liecinieki, kuri aiz reliģiskas pārliecības at-
sakās no zverasta došanas. Pēc mana uzskata, li-
kums būtu jāgroza. Tāda kārtība demokrātiskā ie-
kārta nav pielaižama, kura izvaro pilsoņu brīvo
pārliecību. Ja cilvēks aiz reliģiskas pārliecības ne-
gribi dot zverastu, tad viņu nevajaga piespiest, bet
vajaga izklaušināt zem dotā paraksta, jo pretējā ga-
dījumā vainīgie, noziedznieki un likuma pārkāpēji,
var izbēgt pelnītam sodam. Ja mūsu tiesas varētu
nezverētajus piespiest

^
pie zverasta, tad būtu labi,

bet viņa to nespēj. Tādi cilvēki, kuri aiz savas re-
liģiskas pārliecības neatzīst zverastu, prasa: „Ko
mums ir devusi demokrātiskā Latvija? Dažs jau ir
sodīts vairāk reizes par zverasta nedošanu un tomēr
tie cilvēki nezvēr un tādā kārtā daudzi likuma pār-
kāpēji tiek vaļa no soda. Mans uzskats ir tāds, ka
likumuvajaga darīt vienkāršāku — ja cilvēks neat-
zīst zverastu, tad to vajaga nopratināt bez zverasta,
pie kam atbildību viņš nes tādu pat par savu lie-
cību, kā visi citi, kas runā zem zverasta. Šīs divas
lietas — pagasttiesu atjaunošana uz laukiem un zve-
rasta brīvība, ir tas, ko prasa tauta. Pagasttiesas
visādā ziņā jāatjauno, bet ja tas netiktu darīts, tad
lai tiesnesis izbrauc uz vietām iztiesāt lietas. Bieži
ir tādi gadījumi, kā, piemēram, no Lielezeres jābrauc
uz 60 verstis attālo tiesnesi, bet turpat tuvumā ir
pagasttiesas māja, kur tiesneši varētu izbraukt un
iztiesāt lietas. Pēc mana ieskata pagasta tiesas vi-
sās sīkās lietās varētu darboties ļoti labi, pat daudz
labāki varētu viņas izspriest, jo zemnieki pārzin vie-
tējās vajadzības daudz labāki nekā daži labi mācīti
tiesneši pilsētā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Loti grūti runāt par tiesu iestādēm tāpēc,' ka
tās ir iestādes, kur iedzīvotājiem māca likumības
un taisnības morāli. Bet, uzstājoties šeit, es iesākšu
no tā, par ko runāja Rudevica kungs. Viņš aizrādi-

ja, ka pēc Satversmes visipilsoņi ir vienlīdzīgi liku-
ma priekšā, bet mūsu tiesās, kā viņš pats teica, ne
vienmēr. Šeitvispirms gribu apvainot pašus sociāl-
demokrātus un aizrādīt, ka finansu komisijā, kad gā-
ja runa par to, lai atceltu nelaimīgās atļaujas pie
māju pirkšanas, kas piekrīt tieslietu ministrim, so-
ciāldemokrāti paši balsoja pret minētās kārtības at-
celšanu. Es domāju, ka par iemeslu visiem šiem
pārmetumiem mūsu tiesu iestādēm būs gan tā pati
augšminēto atļauju, izdošanas kārtība. Mūsu ties-
lietu ministrim dotas tiesības šinī ziņā brīvi rīkoties
bez kādiem likumiem, vienīgi pēc paša ieskata un
gribas. Kādreiz viņam partija, kādreiz ari kabinets
ko iestāsta, kādreiz viņš pats, varbūt, neat-
nāk uz ministriju labā gara stāvoklī un viņš
atļauju nedod. Šādas atļaujas viņš galvenā
kārtā neizdod žīdiem. Tāda ministra rīcība
atstāj uz visiem tieslietu ministrijas ierēdņiem un
iestādēm iespaidu, ka pats ministra kungs, kurš
skaitās par ģenerālprokuroru, šķiro, kam var dot
atļauju un kam nē. Un vēlāk šī kārtība pārvēršas
par sistēmu. Ar bijušiem ministriem man ir bijis pie-
tiekoši daudz darīšanu šādos jautājumos un, varbūt,
tas gadīsies ari ar tagadējo ministri. Es runāšu gal-
venā kārtā par bijušiem ministriem un aizrādīšu, ka,
noejot pie tieslietu ministra un jautājot, kādēļ vienā
vai otrā gadījumā atļauja noraidīta, ministra kungs
nevar dot nekādus paskaidroiumus. Bet kad pie
ministra kunga ar ziņojumu ieiet attiecīgs ierēdnis,
tas no ministra izturēšanās saprot, kas jādara un
kāpēc tā lieta noraidāma. Nekāds noziegums nav
izdarīts, nav ari citu noraidīšanas iemeslu, kādēļ pa-
ceļas jautājums, vai noraidīšana nav notikusi vienīgi
tādēļ, ka atļaujas pieprasītāji ir žīdi. (E Radziņš
no vietas: „Tie jau ir Jūsu draugi!") Atvainojat,
Juraševskis taču ir Jūsu draugs. («/: Breikšs no vie-
tas: „Spekulacija!") Taisni spekulācija tur nav
bijusi. Lai Juraševska kungs uzrāda kādu gadīju-
mu, kad esmu pie viņa bijis māju pirkšanas lietās,
kur ir bijusi spekulācija (E. Radziņš no vietas: „Lai
nenodarbojas ar kontrabandu!") Ja vienkārši pašu
vajadzībām kāds nopērk mazu mājiņu mazā pilsē-
tiņā par 75.000 vai 100.000 rubļiem, vai tad būtu pa-
reizi domāt, ka tulit piekops kontrabandu, kādēļ ari
atļauja nav dodama. Nenoliedzami, ka visos gadī-
jumos, kad nav izdotas pirkšanas atļaujas, tās nav
izdotas vienkārši bez kāda iemesla. Es to pierādīšu,
jo pec tam, kad minētos gadījumos aizgāju pie mini-
stra kunga, noraidīšana tika atcelta. Tas tikai lieku
reizi pierada,_ka pie noraidīšanas spēlē lomu tautība.
Un kad nu kāda persona aiziet pie zvērināta advo-
kāta, lai pēdējais uzņemtos izgādāt pirkšanas at-
ļauju, tad viņš pasaka: „jā, laikam gan grūti būs
to dabūt, jo jus esat žīds". Aiz šiem iemesliem tad
ari advokātam jādod lieli honorāri. Tas rada tādu
iespaidu, ka žīds citādi nostādīts likuma priekšā ne-
ka pārējiepilsoņi. (P- Juraševskis no vietas: „Tiem,
kas izvairās no kara klausības, nevar dot atļauju!")
Vai Jus, Juraševska kungs, domājat, ka ir likumīgi,
ja dēls, varbūt, ir izvairījies no kara klausības, so-
dīt par to tevu

^
Tas ir nelikumīgi. Jūs nevarat to

pieradīt, bet Jūs ne juridiski, bet morāliski gribat
nostādīt jautājumu par izvairīšanos no kara klausī-
bas. Es gribu jautāt, kāds ir juridisks pamats tādēļ
atļaujas izdošanu noraidīt. Ja jus būsat 40 gadus
veci, vai tad vel gribēsat, lai par jums atbild vecāki?
Es nevaru saprast, ka var sodīt vecākus par dēlu
it ka izdarītiem pārkāpumiem? Un pats galvenais
irtas, ka pats ģenerālprokurors sāk šķirot pilsoņus
pec tautības un ticības. Tas tomēr atstāj zināmu
iespaidu uz tiesu. To pierāda tādi gadījumi, kad
kādā prāva, kur parasti tiesa pieprasa 10—50.000
rubļu drošības_ naudas, no žīda ņem pusmiljonu un
vel vairāk. Jus visi atminaties, Daugavpilī bij kāds
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rabīns Ratners. Kad uz kāda lūguma viņš izdeva
metriku, atzīmējot tanī snpunyuj,cHi nu kiiiiimmt,*,
tad no viņa tiesa pieprasīja drošības naudu ne mazāk
kā pusmiljonu vienīgi tādēļ, ka metrikā bij ierakstīts
„iqxmymeirB", bet ne «a.iiincaiiV. Kad mēs gri-
bējām panākt drošības naudas samazināšanu, mums
tas neizdevās. Mēs redzam, ka ir kāda izšķirība.

Tad minēja par kontrabandu. Man ir zināms
gadījums, ka pie kāda žīda Kofijana Dagdā muitas
ierēdnis, izkratot viņa veikalu, atradis kādu gabaliņu
ādas bez plombēs. Tā kontrabanda iztaisa tikai 30
latus. Liels kontrabandists! Uz tā pamata tiesa vi-
ņam piesprieda mēnesi cietuma un izraidīšanu no
pierobežas joslas uz 1 gadu. Liels noziedznieks! Es
saprotu, ja mēs gribam apkarot kontrabandu, tad,
man liekas, nav šaubu, ka katrs saprot, kas ir kon-
trabanda. Bet vai tā ir kontrabanda, ja kādā mazā
veikaliņā atrod kādu preci, kurai noplēsta.plombē?
izradās, ka par to izraida no pierobežu joslas un tā
ka musu valsts nav liela, tad jābrauc uz citu valsti.
Es zinu kādu Rozi no Līvāniem, pie kura atrada pre-
ces bez plombēs par kādiem pāris tūkstošiem rubļu.
Viņu izsūtīja no Līvāniem tālāk par 50 verstīm. Ir
vairāki gadījumi, kur nosoda ar izraidīšanu no dzī-
ves vietas. Par galveno vainīgo šādos gadījumos
būtu uzskatāms ministra kungs, kurš kā ģenerālpro-
kurors norada, ka pilsoņus var šķirot pēc tautībām.
Tas ir mazāks gadījums, bet no mazākā pāriesim uz
svarīgāko. Ņemsim to pašu Varkļanu miestu, kur
pēkšņi žīdi palikuši tik briesmīgi, ka uzbrūk latviešu
tautai. Es domāju, ka latviešu sabiedrība tam ne-
tic. Varbūt, Dubins uzbrūk latviešu deputātiem Sa-
eima, bet žīdi grautiņu taisīt negrib. Kas šo prāvu
radīja. Vienkārši izmeklēšanas tiesnesis Varkļanos
visu to lietu saputrojis. (P- Juraševskis no vietas:
„Kāpēc žīdi ņēma mietus līdzi?") Es tūlīt izlasīšu,
ko tie studenti darīja, tad jums būs skaidrs. Es šeit
negribu runāt par minēto prāvu, jo to iztiesā tiesa,
tikai mazliet pakavēšos pie tiem apstākļiem, kā tas
viss norisinājies. Pieminētais slavenais izmeklēša-
nas tiesnesis bija reiz Viļānos iereibušā stāvoklī, sa-
kāvās ar žīdiem un kad pēdējie viņu grib nodot tie-
sai, tas gāja pie tiem lūgties, lai viņu nesūdz. Mēs
ar Maizeļa kungu nobraucām uz Varkļaniem, lai iz-
meklētu, kāds tas gadījums ir bijis. Tur nobrauca
ari citi, kā iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu
ierēdnis, kriminālpolicijas priekšnieks u. c. Viņi šo
lietu izmeklēja un atrada, ka nekas līdzīgs grauti-
ņiem tur nav bijis, bet vienkārša kaušanās. Tomēr
izmeklēšanas tiesnesis bija dusmīgs par to, ka viņš ?
sakāvies ar žīdiem Viļānos, viņš grib atmaksāt par
to Varkļanos, un kā tur bija rīkojies? Man prasa
Juraševskakungs, kāpēc žīdi grib sist studentus. Ari
attiecībā uz šo gadījumu es varu jums pateikt, ka
man bija 14 vai 15 lūgumraksti no cilvēkiem, kuri
pāris dienas pirms Varkļanu notikuma tikuši piekauti
un apvainoti. Viņi griezušies pie policijas, lai sa-
stāda protokolu, bet policija to nav gribējusi darīt.
Un ko izdarījis ministra kungs? Ja mēs atrodam, ka
policijas priekšnieks Varkļanos neder, viņš pārceļ to
uz citu vietu, it kā tur viņš nedzertu un būtu derī-
gāks. Lai jūs saprastu, ap ko lieta grozās, es nola-
sīšu dažas sūdzības. Varkļanos 4. iecirknī kāds pil-
sonis Jankels Serfas raksta sekošo: (lasa). Kad
viņš tur gāja, viņam uzbruka studenti un sāka viņu
sist un te viņi aizrādīja, ka tie studenti bija notie-
sāti. Tālāk bija kāds lūgums no Vince Zilberbranta,
kurš raksta: Es ar savu draudzeni gājām no za-
ļumballes ... (lasa). Viņi gribēja mūs iesviest upē un
es redzēju, (lasa). Tad es varu jums izlasīt, kur ir
atbraukuši ar velosipēdiem un kur viņiem ir ie-
sviests ar pudeli par galvu.

Es, deputātu kungi, negribu aizkavēt Jūsu dār-
go laiku, kādēļ ari visu nenolasīšu, bet ja Jūs, mi-

nistra kungs, par to interesējaties, es jums varu to
nodot. Kad šīs personas griezušās pie policijas
priekšnieka, lai viņš nodotu studentus tiesai, tas at-
radis to par tik niecīgu lietu, ka nav vērts pat ru-
nāt. Vēl tālāk viena jaunkundze gājusi peldēties,
kad pienākuši šie jaunie cilvēki un paņēmuši viņas
drēbes, viņa sākusi kliegt un izcēlies liels skan-
dāls. To visu šie studenti darījuši Varkļanos. Līdz
tam laikam Varkļanos starp iedzīvotājiem un žīdiem
bijušas labas attiecības. Man te ir viena liecība no
katoļu garīdznieka, kas liecina, ka attiecības starp
žīdiem un iedzīvotājiem bijušas ļoti labas, bet tad uz
reizi sabraukuši tur 5 studenti — baltieši un sākuši
valdīt Varkļanos, it kā kādi lieli kungi. Viņi nekad
nav gājuši vieni pa ielu, bet visi 5 kopā un nelaiž
nevienu cauri. Pēc tam, ja žīdi par šiem nodarīju-
miem bijuši uzbudināti, un viens otrs students da-
būjis par to sitienus, tad par šiem nodarījumiem vi-
ņus ņem un sauc pie atbildības, piemērojot 49. un
122. sodu likumu pantus. Ministra kungs zinās, ka
minētie panti paredz gadījumus, kur aiz nacionāliem
vai reliģiskiem motiviem' viena tautas daļa uzbrūk
otrai. Es domāju, ka šoreiz tas laikam tā nav bijis.
Ari iekšlietu ministra kungs un viņa biedrs Dzenis
to labi zin un laikam varēs apliecināt, ka tā nav bijis.
Bet tomēr izmeklēšanas tiesnesis ir jutis, ka viņš var
šos pantus piemērot. Nevar teikt, ka viņš būtu da-
rījis ko pretlikumīgu. Bet viņš izmeklējis miestiņā
visus ienaidniekus, kas nāk un liecina, it kā uzbru-
kuši tādi cilvēki, kuri bija aizbraukuši un nebija mā-
jās. Jūs zināt, ka katrā miestiņā atrodas iedzīvo-
tāji, kas liecina aiz naida. Viņš to prata sakombinēt
un sakārtot, ka vēlāk iznāca prāva, it kā vainīgie
būtu bijuši tikai Varkļanu žīdi, it kā žīdi būtu bijuši
spējīgi uzbrukt latviešu tautības iedzīvotājiem. Kā
redzat, izmeklēšanas tiesnesis jutās drošs. Kāpēc?
Tāpēc, ka viņš zin, ka ari ministru kungi prot šķirot
žīdus no citām tautībām. Kad viņam nodeva visus
šos lūgumus, lai tos pievienotu pie protokola, tad
viņš teica, ka tos varot nodot miertiesnesim, ka tie
nestāvot nekādā sakarā ar minēto lietu. Bet žīdiem
viņš piemēro 122. pantu. Gribu aizrādīt, ka ne vien-
mēr tiesa ir vainīga. Pirmām kārtām mums jāprasa,
lai tiesai būtu atļauts rīkoties ne pēc savas gribas,
bet tai jārīkojas pēc likuma, lai ministrs neradītu
tādu stāvokli, ka katrs tiesnesis var rīkoties pēc
savas gribas. Citādi izmeklēšanas tiesnesis jūtas
drošs un var piemērot nevainīgiem cilvēkiem 49. un
122. sodu likumu pantus. Domāju, ka prokuroram
un ari tālāk tiesai nevajadzēja ņemt lietu tik bur-
tiski, bet vajadzēja to ņemt pēc būtības un paintere-
sēties, ap ko īstenībā lieta grozās. Kad šie cilvēki
bij apcietināti, viņus ne pret kādu drošības naudu ne-
gribēja izlaist no cietuma, it kā viņi būtu kādi lieli
noziedznieki. Bij liela runāšana un skriešana, kamēr
viņus pret drošības naudu izlaida no cietuma. Es
zinu, ka vēlāk nāks ministra kungs un pateiks, ka
viņam bij tiesība to darīt. Es to neapstrīdu. Vi-
ņam bij ari likumīga tiesība piemērot 122. pantu. To
viņš varēja darīt. Bet es nu runāju par to, cik tur
bij taisnības. Kamēr Polijā vēl nebij iztiesāta Stei-
gera prāva, visa Polija runāja, ka Steigers ir vainīgs
un visi žīdi līdz ar viņu. Tagad izrādās, ka tur ne-
kas nav bijis. Es nerunāšu par Poliju, bet runāšu par
to, ka Latvijā var notikt šādas prāvas. Es pastrī-
poju to, ka tik ilgi, kamēr pašam ministrim, ģene-
rālprokuroram šīs tiesības būs dot atļaujas, tik ilgi
tā lieta nenokārtosies. Katrs ierēdnis tieslietu mi-
nistrijā pateiks: jā tie būtu latvieši bijuši, tad at-
ļauju izdotu, bet žīdiem atļaujas nevar dot. Šo lietu
zin āri tiesneši, ka pret žīdiem izturas citādāki nekā
pret latviešiem. Tāpēc es ceru, ja sociāldemokrāti
patiesi grib, lai tieslietu resorā valdītu taisnība pret
visām tautībām, tad viņiem vajaga atbalstīt šo
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priekšlikumu, kas nedod tiesības šo atļauju izdot
tieslietu ministrim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ļdeputatam
Maizelim.

N. Maizels (Bunds, runā krieviski): (Atreferē-
jumsnav iesniegts).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Es nāku ar priekšlikumu pa-
lielināt ierēdņu skaitu zemes grāmatu nodaļās un
lieku priekšā atvēlēt līdzekļus Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļai trīs XV. kategorijas ierēd-
ņiem, Cēsu-Valkas diviem un pārējās zemes grā-
matu nodaļās pa' vienam ierēdnim. Lieta ir tāda,
ka tagad zemes grāmatu nodaļas ir apkrautas ar
darbiem, sevišķi tāpēc, ka nākušas klāt jaunsaimnie-
cības, kuras jāieraksta un ierēdņu skaits turpretim
zemes grāmatu nodaļās nav palielinājies, bet pali-
cis tāds pats, kad nebija jaunsaimniecību. Tāpēc
notiek -ari tādas lietas, ka zemes grāmatu nodaļās
iesniegtie dokumenti vai pieprasījumi stāv tur ne tik
vien vairākas dienas, bet nedēļām un mēnešiem ilgi
un mēs ļoti labi zinām, ka dažreiz ir ļoti steidzamas
izziņas vai ierakstījumi. Ja tie laikā netiek pagata-
voti, tas dara lielas grūtības un sevišķi lauku iedzī-
votājiem caur to ceļas vislielākās neērtības. -Viņi ie-
brauc Rīgā vai citā kādā pilsētā pēc ziņām. Tās vi-
ņiem sola izsniegt pēc vienas nedēļas, iebrauc pec
nedēļas, bet ziņas vēl nav gatavas. Un tā viņi brauc 3
vai 4 reizes un tādā kārtā kavē dārgo laiku, darbu un
līdzekļus. Tagad ir savā ziņā tāds stāvoklis, ka java-
jadzīgskādu nekustamu īpašumu lietu nokārtot lauku
cilvēkam, kas attālāk dzīvo no pilsētas, tad viņš_per-
sonīgi to nevar izdarīt. Viņam gribot negribot jāņem
kāds jurists vai lietpratējs un jāuzdod to lietu no-
kārtot. Ir tik daudz formalitātes, ir tik daudz rindas
jāstāv, ka pie labākās gribas nav iespējams. Tādēļ
es lieku priekšā palielināt ierēdņu skaitu, kā _es mi-
nēju. Vajadzīgās sumas varētu ņemt no tām_ su-
mām, kuras mums agrāk balsojot tika samazinātas,
proti, no 16. numura § 1, 1. panta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikš (demokrātiskais centrs) : Augstais
nams! Runājot par tieslietu ministrijas budžetu, Ru-
devica kungs starp citu savā runā aizskāra tiesas.
Es ļoti uzmanīgi noklausoties viņa runa, saskatīju,
ka mūsu tiesās esot zināma sistēma, tiekot izvesta
zināma politika vai ari kādā cita netaisnības ten-
dence. Kā slēdziens no viņa runas bija tas: musu
tiesās varot daudz ko atrast, bet tikai ne tiesu un
taisnību. Man šeit no demokrātiskā centra frakci-
jas jāprotestē pret to izteicienu, jo iepazīstoties tu-
vāk ar mūsu tiesu darbību un sevišķi strādājot taru
komisijā, kuru mēs paši sastādījām un kurai ir jā-
pārbauda dažas lietas, par kurām bija aizdomas, jā-
saka, ka vienbalsīgi bija jākonstatē, ka politiskas
tendences ne kaut kādas nevar nekur saskatīt tajos
faktos, kuri tika doti mūsu analīzei. Tādi pat ir visi tie
pierādījumi par tām lietām, kuras celtas mums
priekšā. Tālāk teikšu, ja, varbūt, ir bijusi viena otra
ierēdņa rīcība aplama, tad nav jāaizmirst, ka ari
tiesas ir liela mašīna. Un ir viens izteiciens, vai
sakāms vārds: — „nav ģimenes bez kropļa". Ari
mūsu frakcijai ir ienākuši norādījumi par kādu Rīgas
apgabaltiesas, prokuratūras augstāka ierēdņa rīcību,
bet tie norādījumi nav vēl pietiekoši izmeklēti. Viņi
bez šaubām jānoskaidro un ja izrādīsies, ka patiešām
te kas labojams, mēs neapstāsimies, mēs liksim
priekšā taisīt vajadzīgo gala slēdzienu. Tamdēļ man
šeit no šīs augstās vietas kategoriski jānoraida iz-
teiciens, ka būtu kāda sistēma ieviesusēs mūsu tie-

sās, ka zināma tendence ietu cauri — meklēt tiesu
un taisnību vienai šķirai. Es teikšu, ka mūsu tie-
sā, varbūt, darbība nav visai pilnīga, bet tur nav mū-
su tiesas vainīgas, bet mēs paši šeit. Ja mēs ieska-
tāmies mūsu likumos, tad viņi ir mantojums no
cariskās Krievijas. Pastāv juridiska filosofija, kura
saka, ka absolūtas taisnības kā tādas nemaz nav. Ja
mēs nākam un sakām, ka uz šī Krievijas mantojuma
pamata jūs tiesājat, tad ari mūsu laika taisnības ne-
atradīsat. Bet pēc zināmas partijas programas mes
tiesas un taisnības ari neatradīsim. Pirmais vēlē-
jums ir tas, ka mums no šīs augstās vietas mazāk
jādeklarējas, bet vairāk jāstrādāpie pagātnes likumu
koriģēšanas, lai tos varētu pieskaņot, kā mēs to vē-
lamies. Tas ir viens. Otrs— mums, varbūt, nav pa-
spēts ari tas darbs, ka mazā skaitā ir apstiprināti
tiesneši, kā izmeklēšanas, tā miertiesas un apgabal-
tesas locekļi. Šis darbs ir novēlots un ģenerālproku-
rors ŠO' lietu pasteidzinās,. Te runāja, ka, laucinieki tie-
su ziņā ir ļoti grūtos apstākļos. Tiešām, iznāk tā, ka
mantojuma lietās, kur pārsniedz jau zināmu sumu,
mums jāgriežasapgabaltiesā, kur agrāk to nokārtoja
pagasta tiesas. Tāpēc, lail lauciniekiem darītu tiesas
pieietamas, jāpaplašina pagasttiesu kompetences. Es
aizrādīju pie valsts darbinieku algu jautājuma ap-
spriešanas, ka tiesu resorā izmeklēšanas tiesnešu
darbveži algu ziņā ir pavisam novārtā pamesti. Es
zinu, ka Goldmaņa kungs bija uz vietas pārbaudījis
šo lietu, un atzina, ka te jānāk ar noteiktiem uzlabo-
jumiem. Es ceru, ka augstais nams ari to atbalstīs.
Dubina kungs nāca un teica, ka atceļams likums,
kurš tieslietu ministrim piešķir tiesības dot atļauju
nekustamu īpašumu atsavināt. Mūsu frakcija stāv
uz cita viedokļa. Te kreisā pusē atskanēja pareizi
norādījumi, ka mums zināmās vietās rodas zināmi
spekulantu tipi, kuri lai iegūtu sev iespēju dzīt

' rebēs,, meklē pavalstniecību. Te mūsu likumīgai
varai jāstāv nomodā, lai šīs lietas, novērstu. Te ir
vēl kaut kas vairāk. Mēs labprātīgi nākam pretim
tiem, kas atzīst pienākumus, ne tikai tiesības. Ja šo
demokrātisko taisnību ievēros, tad nebūs tāda sakar-
sēšanās no šis tribīnes, kādu redzējām kā Maizeļa,
tā Dubina kunga ļoti skaņās runās par Varkļanu lie-
tu. Ja viņi zinātu kriminālprocesa noteikumus par
izmeklēšanas tiesām, tad viņi par to nerunātu. Tā
var runāt tikai tas, kas no mūsu procesa likumiem
neko nezin. Mēs ticam, ka mūsu nesen ieceltais
tieslietu ministrs strādās šinī virzienā. Tamdēļ bal-
sosim par budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds Jezupam Tra-
sunam.

J. Transuns (Latgales darba partija): Deputātu
kungi! Man pie tieslietu resora ir tikai pāris priekš-
likumu. Pirmais zīmējas uz Latgales apgabaltiesas
dahšanu_ divās daļās. Lieta tā, ka pašlaik Latgales
iedzīvotājiem, kas atrodas Rēzeknes, Ludzas un
Daugavpils apriņķos, jāmēro vairāk kā 100 verstu,
lai tiktu Daugavpilī, kur atrodas Latgales apgabal-
tiesa. Tas ir pārāk apgrūtinoši priekš vietējiem ie-
dzīvotājiem. Ja tiem jāved prāva par 5 līdz 10 de-
setīnām, kādas pa lielākai daļai ir Latgales saimnie-
cības, tad visa tā prāva caur šādu attālumu paliek
tik dārga, ka viņu nav vērts vest. Vispārīgi Latga-
les

^
apgabaltiesas darbība caur to stipri tiek apgrū-

tināta un šis stāvoklis vienreiz būtu jāregulē. Man
jāsaka, ka līdz šim jau tieslietu resors par to jau ir
domājis, bet vajadzīgo atrisinājumu nav atradis;
varbūt aiz taupības motiviem vai citiem motiviem,
bet viņš nav piekritis tām domām, kas jau vairāk-
kartīgiizskanējušas no vietējām sabiedriskām orga-
nizācijām. Beidzamā laikā šļs_vēlējums ir atkal iz-
skanējis un gadnz visas vietējās pašvaldības piesū-
tījušas rakstus, lai Latgales apgabaltiesas sēdeklis
tiktu pārvietots uz Rēzekni. Varbūt ar pārnešanu
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vien jautājums nebūs pilnīgi atrisināts, jo tad ciestu
Daugavpils rajons. Tādēļ ļoti vietā būtu propozi-
cija, ka mēs Latvijas austrumus tiesu ziņā sadalām
2 administrativās daļās, ka Daugavpils un Ilūkstes
apriņķis sastādītu vienu apgabalu un pārējie 3_Lat-
gales apriņķi sastādītu otru apgabalu. Ar to mēs iz-
darītu lielu pretimnākšanu vietējiem iedzīvotajiem un
caur to mēs lielā mērā atvieglinātu musu apgabal-
tiesu darbību. Tāpēc es ienesu attiecīgu priekšliku-
mu. Otrs mans priekšlikums zīmējas uz izdevumu
palielināšanu algu daļā priekš Latgales apgabala ve-
cākā notāra papildu algošanas. Man jāsaka, ka
Latgales vecākais notārs līdz šim izpilda ari Lat-
gales zemes grāmatu nodaļas priekšsēdētāja amatu,
bet par to viņam netiek lielāka atlīdzība maksāta.
Es domāju, ka tas stāvoklis ir _ netaisns, caur to
darbs, kura ir tik daudz, vilcinājās un man liekas,
ka šo mazo koriģējumu augstam namam būtu jāiz-
dara. Tāpēc es iesniedzu ari otru priekšlikumu pa-
lielināt tekošo numuru 81. § 1, 1, pantu par 1.860 la-

, tiem Latgales apgabala vecākā notāra papildu at-
algošanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Ru-
devicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Breikša kungs
atrada par vajadzīgu protestēt pret manu novērtēju-
mu,par mūsu tiesām. Tanī ziņā es neko negribētu
principā iebilst, ka Breikša kungam ir reiz duša iz-
teikt to, ko viņš domā no sava viedokļa, bet es gri-
bētu izteikt vēlēšanos, lai Breikša kungam butu duša
protestēt ari tad, kad taisnība no tiesam_ tiek kā-
jām mīta. Es gribētu pievest paris piemēru. Kad
apgabaltiesa attaisnoja Niedru, tad mes nedzirdējām
jūsu protestu. Ari kad jūsu Valsts Prezidents ap-
žēloja Niedru, mēs nedzirdējām jūsu protestu. Tad
mēs jūsu protestus neesam dzirdējušu Tapec ir pil-
nīgi pareizi, kā jūs vēlāk sakāt, ka ta ir musu pašu
vaina, ja Jūs to uz sevi zīmējat. Kad vislielākā ne-
taisnība notiek un likuma kajam mīdīšana, tad jus
neprotestējat. Kad mēs iesniedzam priekšlikumus
un pieprasījumus, lai novērstu kādas nebūšanas, ka
tas daudzkārt ir bijis par spīdzināšanām un piekau-
šanām, tad jūs aiz politiskiem motiviem, ja nav tai-
snības motivu, bieži vien noraidāt tos.Tad, protams,
ar pilnu tiesību jūs varat teikt, ka, „ta ir musu pašu
vaina, ka mēs neesam ieaudzinājuši tādus tikumus."
Tam jau bija piemērs ar neseno pieprasījumu Niedras
lietā. Jūs to pieprasījumu noraidījāt, jus negribējāt
atklātībai dot atbildi par faktiem, kasuztrauca visu
sabiedrību. Bez šaubām, rodas _ jautājums, ka tad
var prasīt no tiesas, lai viņa_ citādāki skatītos. Ari
tie galu galā ir cilvēki, kuri jūt atkarību no partijām,
kas valda un var tos iespaidot caur prokuroru vai
citādi. Tā tad, ja jūs to zīmējat uz sevim, tad ta,
zināms, ir mūsu pašu vaina, ka mums ir sliktas tie-
sas un taisnību ne katrreiz var atrast. Nedomā-
sim, ka mēs varam uzstādīt prasības tikai pret tiesu.
Es nebūt negribu paust tādu uzskatu, ka mes varam
tikai kritizēt citas iestādes. Tikpat nesaudzīgi mums
jāizturas un to mēs ari darīsim pret musu pašu ie-
stādi Saeimu. Patiešām, te ir daudz vainas un
daudz kas kritizējams. Tāpēc vispirms vajaga at-
rast to galveno mērauklu, kas ir taisnība un kas nav
un tad ar saviem protestiem nākt šinī lieta. Gribu
taisīt pie savas iepriekšējās runas nedaudzas fak-
tiskas piezīmes un papildinājumus. Vļspirms ņem-
sim tādu lietu kā Kuškevica lietu. Ta, man šķiet,
nebija politiska lieta un te neviens nevarēja teikt,
ka kādam varētu but kādas aizdomas par to, ka te
spēlē lomu vai nu kreisais vai labais virziens. Ja
bij vienkāršakrimināla lieta. Tomēr visa sabiedrība
ar lielu izbrīnēšanos jauta, kapec šī krimināla lieta
par viltojumiem, par naudas piesavināšanos, par

kontrabandu tika tiesāta aiz aizklātam durvīm. Val-
dība to esot pieprasījusi. Ja valdība, kas strada Sa-
eimas uzdevumā, šinī gadījuma atzina par vajadzīgu
pieprasīt aizklātas durvis un ja tiesa viņai šinī ziņa
nāca pretim, tad mēs redzam, ka te ir kopēja lieta,
kopēja padarīšana, ka lietas, kuras nav slēpjamas,
bet ceļamas atklātībā, tiek noslēptas. Talak gadī-
jums ar presi. Ja es sacīju, kamusu tiesu iekārta
nevar teikt, ka tā būtu uzlabojušās samēra ar krievu
laikiem, tad tas bij pilnīgi dibināti. Aizrādīju jau,ka
spīdzināšanas, piekaušanas un provokācija nav iz-
beigušās vēl līdz šai dienai. _ Tie ir vecie krievu
laiku paņēmieni, kas tomēr vēl nav izzuduši. Kaut
gan mēs bieži saucamies par krievu ienaidniekiem—
vienmēr esmu dzirdējis no mūsu_ pilsoniskām aprin-
dām, ka viņas grib it kā tālāk stāvēt projām no visa
tā, kas ir krievisks — sava demokrātisma viņas to-
mēr ir pārāk krieviskas un vecmodīgas. Par pre-
ses vajāšanu savā laikā jau bij runa, kad iesniedzam
jautājumu par „Talsu Vēstneša" konfiscēšanu par
kādu karikatūru. Šīkarikatūra, kas attēloja toreizējo
ministru prezidentu Ulmani zināmā komiska loma,
bij zīmēta jau piekto vai sesto reizi. Tomēr līdz tam
laikam ne pret vienu avīzi nebij sperti nekādi soļi.
Tanī brīdī, kad Ulmaņa kungs vai nu taisījās vai bija
par ministru prezidentu, uz reiz konfiscēja avizi un
prokuratūra tam deva savu sankciju, un ne tik vien
kā sankciju a'vizes konfiscēšanai, bet velak „Talsu
Vēstneša" redaktors tika notiesāts uz 6 dienam
arestā. Jājautā, par ko? Par to, ka pastāv iedo-
mība, pēc kuras nedrīkst kariķēt, nedrīkst karikatū-
ras zīmēt par ministru prezidentu. Bet man jāsaka,
ka līdzīgas karikatūras ir bijušas un par tam pie at-
bildības nesauca. Tā tad nekādu lomu_ nespēle šeit
kāda vienāda mēraukla, bet gan iedomība no pilso-
niskām aprindām, ka tāda un tāda persona no tāda
un tāda laika vairs nav kariķējama. Ja visi tiktu
saukti pie atbildības, tad varētu teikt, ka ir kāds di-
bināts un likumīgs uzskats un ka sodīšana, dibinās
uz kaut kādām tiesībām. Mēs jau vairākkārt esam
aizrādījuši uz citām karikatūrām. _ Ta uz Valsts Pre-
zidenta kariķēšanu vēlēšanu laikā, kad viņš tika uz-
zīmēts arestanta veidā. Ja reiz ir tā, ka_ sauc pie
atbildības par augstāko amatpersonu kariķēšanu, tad
vajaga saukt visus pie atbildības. Bet līdz šim mes
neesam citu neko novērojuši, kā tikai izrēķināšanos
ar kreiso spārnu. Skaidri redzams, ka musu val-
dība un tiesu iestādes ir ļoti jūtīgasuz vienu pusi.
Bruno Kalniņš savā ārzemju ceļojuma bija uzrakstī-
jiskādā franču avizē parLatviju un viņas politiskiem
virzieniem, un nodevis savu kritiku, var teikt, asu
kritiku par politiskiem virzieniem Latvija, atzīmējot
dažus no tiem par fašistiem. Un ko jus domājat,
tagad pēc ilgāka laika atraduši par vajadzīgu Bruno
Kalniņu saukt pie tiesas atbildības. Ar to ari iz-
skaidrojams, kāpēc tik daudz prāvu sakrājies Saei-
mas deputātu lietu izmeklēšanas komisija, no kuram
gan lielākais procents krīt uz kreiso spārnu. Vai tas
nu būtu ar to izskaidrojams, ka kreisa puse ir Vairāk
vainīgo. Piemēram, es kā avizēs redaktors ari
esmu vairākās lietās izdots tiesāšanai, bet līdz šim
vēl neesmu ticis notiesāts. Lielais lietu skaits nav
pierādījums tam, ka kreisa snarna butu liels pro-
cents noziedzību. Tas nav pieradīts, bet gan ja sauc
pie atbildības, tad nav vairāk nekas, ka ir smalkāks
deguns pret kreiso spārnu. Kuru katru ta iesāktu
lietu, protams, nevar tik viegli izbeigt. Ja nu pret
Bruno Kalniņu jūs beidzot esat atraduši ceļu, ka ie-
rosināt pret viņu lietu, tad es vaicāšu, vai jums nav
zināms kāds otrs Latvijas pilsonis, kuru sauc par
Indriķi Poni, kurš, aizbraukdams uz Itāliju, sarunājis
absolūtu nepatiesību par to, kas notiek Latvija un
nostādījis Latvijas valsti ne vairāk.ne mazāk, ka par
komunistisku. Kāpēc tad šinī lieta nav iesākta ne-
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kāda izmeklēšana? _ Skaidri redzams, ka pret to ne-
viens neierosina sūdzību. Beidzot pāris vārdus par
tiem Varkļanu notikumiem, pie kuriem nāca Dubina
kungs un mēģināja lietu nostādīt tā, ka to esot tikai
žīdiem jāaizstāv. Negribu tuvāk pakavēties, bet
viens šinī nopietnā lietā ir smieklīgs un tas ir, ka
mūsu Latvijas valstī kādā miestiņā, kur dzīvo na-
badzīga tauta un nabadzīga nē no žīdu puses vien,
bet ari no citu tautību_ puses, ka tur aizbrauc stu-
denti un ka varētu stādīties sev priekšā uz acu-
mirkli žīdu grautiņu sarīkošanu pret latviešiem.Kun-
gi, vai ari labā spārna pusē šeit varētu būt cilvēki,
kas tam tic? Tas acīm redzot tā nebūs bijis un pēc
ziņām un faktiem, kurus man bija iespējams pār-
baudīt tālieta tā nav bijusi. Mēs visi zinām, ko
nozīme musu korporeļu ālēšanās tepat Rīgā pa da-
žādam vietām, kur viens otrs tiek piekauts .ne tikai
no žīdu puses vien, bet ari viņu politiski pretinieki.
Pats par sevi saprotams, ja aizbrauca viņi uz turie-
ni, viņi_ darīja to pašu darbu. Ja nu tagad to lietu no
paša sākuma jau neņem objektīvi un vēl tālāk ro-
das prese, sabiedrības daļa, kur tādas lietas mēģina
izpūst tad tas nav nekas vairāk, ka šeit smird pēc
vecā krievu gara, ka vajadzīgs kaut kur to radīt
aiz politiskiem vai kādiem citiem motiviem, kuriem
nav nekāda pamata un kuri nepareizi tiek nostādīti.
Breikša kungs ari sacīja, ka visa nelaime pastāvot
iekš tam, ka daudzas iesāktas lietas nevarot izbeigt.
Varbūt, ka Varakļānos tio lietu tā nu iesākuši un pa-
tiešām nevar izbeigt pēc tā, kas ir darīts un kad
prese jau savu vārdu ari sāk teikt. Es domāju, ka te
tik daudz faktu nevajadzēs, ja to lietu objektivi no-
skaidrotu. Un mēs nebūsim tie, kas nostāsies uz šī
šovinistiskā viedokļa un domās tā, ja reiz tur ir žīdi
iepīti, tad taisnība te katrā ziņā ir latviešiem. Nē,
mēs pazīstam ari savus korporeļus un drīzāk do-
mājam, ka vainīgi būs bijuši šie korporeļi. Par lietu
izbeigšanu es te pievedīšu vienu sīku faktu no mūsu
izmeklēšanas prakses. Man ir viens no daudziem
faktiem, kurus es nenolasīju par prokuroru Vichmani
un man ir rakstīts, ka Siguldas policijas iecirkņa
priekšnieks Pubuls 1922. vai 1923. gadā, lai dotu ie-
spēju savam brālim izvairīties no kara dienesta, bij
to fiktīvi ieskaitījis par policijas kārtībnieku. Abas
lietas atradās pie Rīgas apgabaltiesas izmeklēšanas
tiesneša, kurš tās uz prokurora Vichmaņa kunga
priekšlikumu virzījis uz izbeigšanu. Tā tad lietas,
kuras bij izmeklēšanā, var viegli izbeigt. Un ja es
teicu par mūsu tiesām to, ko es teicu, tad ne tikai
dibinoties uz tiem faktiem, kurus es te pievedu, ne
visus tos faktus var šeit pievest. Var datus un do-
kumentus dabūt, bet mums ir vairāk tādu datu, uz
kuru pamata var teikt un ir lietas, kuras dzirdot, ir
jānosarkst par mūsu tiesām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Mūsu valsts intereses pra-
sa, lai mēs piegriežajn sevišķi lielu vērību Latgales
agrāro lietu nokārtošanai. Tur ir jāizved dzīvē ne-
vien agrārreforma uz mūsu agrarlikuma pamata, bet
tur ari vēl jānokārto daži sevišķi lieli jautājumi at-
tiecībā uz īpašuma tiesībām uz šņoru zemēm, kā ari
kara laikā iznīcināto ierakstu atjaunošana. Ievēro-
jot visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ka nevienā citā
zemes grāmatu nodaļā nav tik liels darbs jāveic, kā
Latgales vecākā notāra arķivā. 1924. gada 24. ap-
rīļa noteikumi, kurus izdeva ministru kabinets, uz-
deva atjaunot Latgalē kara laikā iznīcinātos ie-
rakstus. Tas bija tik svarīgs darbs, ka vajadzēja
nodibināt sevišķu komisiju uz sevišķa likuma pa-
mata, šaikomisijaiir jāveic ļoti liels darbs, atjau-
nojot kara laikā iznīcinātos ierakstus un līda ar t!o
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īpašuma tiesības, kā ari prasību tiesības un visādas
lietišķas tiesības attiecībā uz nekustamu mantu. Ar
1925. gadā Saeimas izdoto likumu nodibināta Lat-
gales zemes grāmatu atjaunošanas komisija. Šīs
komisijas priekšsēdētājam, saskaņā ar likuma 7.
pantu, jāpārzin komisijas kanclejā. Viņš rīko lietu
vešanu, sasauc un vada sēdes, pārbauda lūgumus no
formālās puses, noskaidro lietas apstākļus un savāc
visus viņam pieejamos pierādījumus, pieprasot no
lieciniekiem papildu paskaidrojumus, neatkarīgi no
vispārējiem aizrādījumiem, aicina un nopratina do-
kumentos norādītās personas u. t. t. Vesela virkne
dažādu darbu paredzēti likumā, kādi jāveic vecākam
notāram neatkarīgi no viņa tiešiem pienākumiem,
kurus viņam uzliek notariāta nolikuma nosacījumi un
ari likums par īpašuma tiesībām uz šņoru zemēm.
Jānāk pie slēdziena, ka šī amata persona, vecākais
notārs, ir ārpus sava tiešā darba pārāk apkrauts
ar tādiem darbiem, kuri nesaietas ar viņa tiešiem
pienākumiem. Bez tam Latgales vecākam notāram
uzlikts par pienākumu ne tikai atjaunot iznīcinātos
ierakstus Latgalē, bet ari visos apgabalos, kuri pie-
vienoti no Lietuvas un Igaunijas Latvijai, tā tad, vi-
ņam jāveic darbs, kurš piekristu vispārējām! ze-
mes grāmatu nodaļām Kurzemē, Vidzemē un Rīgā.
Tāpēc es nāku ar priekšlikumu kārtējo izdevumu VI.
daļā — tieslietu ministrija ?— tekošais numurs 81,
V. 17, § 1, 4. pantu palielināt par 1.000 latiem, ņe-
mot šo sumu no ietaupījumiem, kuri cēlušies, sa-
mazinot kārtējos izdevumus, tekošais numurs 9, V.
2, § 1, pants 1. Minētos 1000 latus izmaksāt Latga-
les vecākam notāram kā Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisijas priekšsēdētājam par sevi-
šķiem darbiem, šo amatu izpildot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Sī-
manim._

P. Sīmanis (vācu baltiešupartija, runā vāciski)*):
Vācu frakcija nevar palaist garām izdevību šinīs
pārrunās, bez kā negrieztu no jauna augstā nama
un jaunā tieslietu ministra uzmanību uz musu tie-
siskās dzīves sāpju bērnu, mūsu tiesāšanu, kas no-
žēlojamā kārtā apdraud tiesļsko drošību mūsu valstī.
Par nožēlošanu šis sāpju bērns ir taisni musu aug-
stākā tiesas iestāde — senāta administratīva no-
daļa. Mani kungi, man nav vairs_ vajadzīgs jums
uzskaitīt atsevišķus piemērus no šīs tiesu iestādes
neskaitāmiem kļūdainiem spriedumiem. Katrs jurists
zin, ka šīs tiesas priekšā nav droša pat tiesiski pil-
nīgi skaidra un nepārprotama lietā; katrs laijs zin, ka
process senāta administratīvā nodaļā nozīmē spēli
va banque. Senāta administratīvā nodaļa nebūt ne-
vadās no tiesiskas pārlikšanas, bet gan no politi-
skiem redzes viedokļiem, no kaut kādām valstiskas
oportunitates domām. Cēlā domā par tiesas neat-
karību, tautas uzticēšanās tiesai, tiesiskās valsts ide-
ja taču pamatojas uz to, ka tiesa stāv vienīgi uz tie-
siskiem pamatiem un savu autoritāti smeļ vienīgi no
tiesībām. Politiskos jautājumos tiesai nevar būt ne-
kādas autoritātes, jo viņai nav nekāds politisks man-
dāts. Nav šodien šaubu, ka senāta administratīvai
nodaļai nav iedzīvotāju uzticības. Šī neuzticība
rada vispārēju tiesiskās nedrošības sajūtu. Bet
nelaime ir tā, ka šī tiesa, kura nebauda un nepelna
nekādu uzticību, ir vienīgā tiesa valstī, kura izšķir
bez apelācijas beidzamā instancē. Lai strādātu
pretim šim ļaunumam un radītu aizsardzību pret se-
nāta jauniem kļūdainiem spriedumiem, vācu frakcija
jau reiz lika priekšā uzdot valdībai izstrādāt likum-
projektu, lai senāta administrativās nodaļasspriedu-
miem, kā apelācijas iestāde būtu senāta kopsapulce.
Šo priekšlikumu augstais nams pieņēma. Bet ne-
viena no līdzšinējām valdībām, neviens tieslietu mi-
nistrs nav atradis par vajadzīgu realizēt šo tautas.

*) Runātāja atreferējums.
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priekšstāvniecības skaidri izteikto vēlēšanos. Vācu
frakcija sagaida no valdības un speciāli no jauna
tieslietu ministra, ka parlamenta gribu ievēros un ka
šis Latvijai, kā tiesiskai valstij, nepieciešami vaja-
dzīgais likums beidzot ieraudzīs dienas gaismu.

Sakarā ar greiziem un nepareiziem senāta ad-
ministratīvās nodaļas spriedumiem atrodas vēl kāds
otrs jautājums. Daudzas personas. kas cietušas no
senāta administrativās nodaļas, gājušas pilsoņiem
neatņemamo kārtējās tiesas ceļu un panākušas savu
prasību apmierināšanu civilprocesa ceļa. Pec tam
parādījās tas famozais iniciatives priekšlikums, kurš
palika pazīstams zem nosaukuma „lex Buševic",
kurš izgāja uz to, lai personām, kuras būtu zaudē-
jušaslietu ar administratīvās tiesas spriedumu, būtu
ņemtas tiesības griezties pie kārtējās tiesas. Sa-
skaņā ar veselīgo tiesisko sajūtu un ievērojot visas
juridiskās iespējamības, parlaments šo priekšlikumu
noraidīja un līdz ar to noteikti atzina tiesības uz
kārtējo tiesu. Ir pagājuši 2 gadi no tā laika. Ne-
skaitāmi procesi ir izgājuši cauri pirmām instancēm,
viņi nonākuši līdz senātam. Bet šeit viņi paliek gu-
ļam. Acīm redzot senāts viņus sabotē. Līdz šim
vēl neviens šāds process nav galīgi izšķirts. Pret
šādu pilnīgi nepielaižamu un patvaļīgu novilcināšanu
vācu frakcija izsaka savu protestu un sabaida no
tieslietu ministra kunga, ka viņš atradīs līdzekļus un
ceļus, lai mūsu augstākā tiesu iestāde pildītu savus
pienākumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Goldmanim.

J. Goldmanis (izpostīto pārstāvis): Apspriežot
tieslietu ministrijas budžetu, man jāteic, ka te būtu
jāizlabo viena netaisnība, uz kuru budžeta komisija,
caurlūkojot tieslietu ministrijas budžetu, grieza savu
vērību un vienbalsīgi, neskatoties uz uzskatu un
pārliecību dažādību, nāca pie slēdziena, ka izmeklē-
šanas tiesnešu darbvežu stāvoklis nevar palikt tā,
kā līdz šim. Stāvoklis ir tāds, ka izmeklēšanas ties-
nešu dardveži līdz 1924. gadam bija ierindoti XV.
kategorijā, kas iztaisa ap 104 latus mēnesī. Tagadē-
jais stāvoklis ir tāds, ka izmeklēšanas tiesneši sa-
ņem caur budžetu 60 latu, ko algot šos darbvežus. Šī
alga ir tik maza, ka izmeklēšanas tiesneši pat no sa-
vām algām maksā klāt šiem darbvežiem. Ja ari
pašreiz mēs neierindojam amata kategorijās šos
darbvežus, tad tomēr, lai šo neciešamo stāvokli la-
botu, šos 60 latus, ko izmeklēšanas tiesnešiem dod
priekš darbveža mums jāpaveic par 30 latiem. Tā
tad 90 latu lai dabūtu izmeklēšanas tiesnešu darb-
veži pagaidām neierindojot tos amatu kategorijās.
Kas attiecas uz darba daudzumu, tad jāteic, ka pēc
1924. gada izmeklēšanas tiesnešu iecirkņu skaits ir
samazinājies un tāpēc darbs izmeklēšanas tiesnešu
darbvežiem ir palielinājies. Es biju visu Rīgas ap-
gabaltiesas izmeklēšanas tiesnešu darbvežu istabās,
kur tie nodarbojās un tur varēja pārliecināties, cik
tiešām šie darbveži apkrauti ar darbiem. Tāpēc
šogad būtu mūsu 4 apgabaltiesām attiecīgā suma pa-
vairojama un tāpēc es iesniedzu priekšlikumu, ka
Rīgas, Jelgavas, Liepājas un Latgales apgabaltiesām
būtu tās sumas, kuras nodod izmeklēšanas tiesnešu
rīcībā rakstvežu algām, pavairojamas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sternam.

J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Manas frakcijas biedrs Lindiņš šeit jau ie-
rosināja, lai zemes grāmatu nodaļām tiktu paaugsti-
nāts ierēdņu skaits, lai zemnieki-jaunsaimnieki varē-
tu tikt ātrāk piekoroboracijas. Ir mums vēl viena ļoti
sāpīga lieta, kas sevišķi lauciniekiem stipri sajūtama.
Tas ir tad, kad jādabū no tieslietu ministrijas kaut
kāda atļauja mantošanas vai pirkšanas-pārdošanas
lietās, kad no tieslietu ministrijas jādabū kādu at-

sauksmi. Mums ir gadījumi, kur tagad tādas lietas
iet pat vairākus gadus, līdz dabū atļauju. Tanī pat
laikā ir gadījumi,kur šādu pat procesu izved ļoti īsā
laikā, pat nav vajadzīgi mēneši. Pie manis vairāk
reizes ir griezušies iedzīvotāji ar azrādījumu un at-
saucās Liepājā uz kaut kādu zināmu kungu, kuram
esot iespējams tādas lietas nokārtot, un ja kāds grib
steidzīgi dabūt pārdošanas atļaujas uz nekustamu
īpašumu, lai griežas pie šī kunga, ka viņš to ļoti ātri
izvedīs. Man ļoti daudz baumas nācās dzirdēt, bet
es tām līdz šim neticēju. Es negribētu ticēt, ka ties-
lietu ministrija patiešām jau stāv tik zemu, ka to ie-
spējams iespaidot kaut kādam maz nozīmīgam cil-
vēkam, kas dzīvo citā pilsētā un kas pat nav tieslietu
ministrijas ierēdnis. Bet tagad es beigu beigās da-
būju pārliecināties, ka šīs baumas nav tukšas bau-
mas, bet patiesība. Man bij šāds gadījums. Es grie-
zos pie notāra kaut kādā pirkšanas-pārdošanas lietā
un viņš man prasīja: „Kā Jūs vēlaties? Vai Jūs
vēlaties, lai lieta tiktu ātri nokārtota, vai lai ietu
parastā gaitā? Ja Jūs vēlaties, lai to nokārtotu ātri,
tad griežaties tādā un tādā ielā, pie tāda un tāda
kunga un Jūsu lietu nokārtos ātri". Viņš ir agrākais
tirgus uzraugs un viņa uzvārds ir Zīverss. Es šo
kungu pazīstu personīgi, bet nezinu, kāda vara vi-
ņam ir uz tieslietu ministriju. Te es gribētu griezties
pie mūsu jaunā tieslietu ministra, kuru es pazīstu kā
ļoti nopietnu, korektu cilvēku, lai viņš savā resorā
šīs nebūšanas izskaustu ar visu sakni. Ja tādas lie-
tas turpinājās, tad katram Latvijas pilsonim no kauna
jānosarkst. Es kategoriski pastrīpoju, ka tie ir fakti,
par kuriem es pats no sākuma šaubījos, bet tagad ir
skaidrs, ka tas notiek. Vienmēr redz šokungu brau-
kājot no Rīgas uz Liepāju. Nevarēju s^orast, kas
viņam par darīšanām. Izrādās, ka viņamir pat zi-
nāma takse. Pēc vērtības viņš ņem zināmas pro-
centes. Ja lietas vērtība ir mazāka, tad cena ir ma-
zāka, ja vērtība ir lielāka, ari cena lielāka. Protams,
bagātākie' šīs cenas, varbūt, ir spējīgi maksāt, kamēr
nabadzīgie nav spējīgi to darīt. Tad nu iznāk, ka
viņu pirkšanas un pārdošanas lietas velkas gadiem
ilgi. Ceru, ka mūsu jaunais tieslietu ministrs pieliks
visus spēkus, lai novērstu šīs nebūšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Evanam.

A. Evans (demokrātiskais centrs): Augstigodātie
deputātu kungi! Atgriežoties pie deputāta Goldmaņa
kunga iesniegtā papildinājuma pie tieslietu ministri-
jas budžeta, atļaujat ari man kā personai, kura ļoti
labi pārzin kā izmeklēšanas tiesnešu, tā ari viņu
rakstvežu darbu, no šīs vietas konstatēt, ka izmeklē-
šanas tiesnešurakstvežu darbs pēdējos gados nebūt
nav pamazinājies, bet gan pavairojies, ņemot vērā
to, ka pēdējos gados izdarīta izmeklēšanas iecirkņu
skaita samazināšana. Tādā kārtā tieslietu ministrija,
pamazinot izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu algu 1924.
gadā no apmēram 100 latiem mēnesī uz 60 latiem
mēnesī, izdarījusi veselai kategorijai valsts darbi-
nieku, no kuriem daudzi kalpo no Latvijas nodibinā-
šanas dienas, lielu pārestību. Tāpēc, lai kaut cik uz-
labotu šo darbinieku materiālo stāvokli un tuvinātu
viņu algu tai algai, kuru viņi saņēma līdz 1924. ga-
dam, es lūdzu augsto namu balsot par Goldmaņa
kunga iesniegto papildinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Es te pāris vārdos
gribu atbildēt deputātam Breikša kungam. Viņš at-
rod, ka tiesība izdot atļaujas tomēr atstājamas ties-
lietu ministrim, jo ja tas tā nebūs, tad varētu dzīt
spekulācijas un dažādas rebes. Vai jūs domājat to
attiecībā uz tiem bagātniekiem, kas pērk namus uz
bulvāriem? Kāpēc jūs neuztraucāties tad, kad kāds
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latvietis pērk namu, kurami jau,ir 4, 5 un pat_6 mājas?
Tas tad nav spekulācija, bet jakāds žīds pērk vienu
namu, tad tā irspekulācija. Tad tālāk es gribētu aizrā-
dīt,ka nav bijis neviena tāda gadījuma,kur nebūtu da-
būta atļauja. Bagātie māju īpašnieki visi atļauju
dabūjuši un bieži vien ne caur Dubinu. (J. Breikšs
no vietas: Slikti!") Jūs sakāt: „slikti!" Slikti gan!
Tie bagātie visi ir atļauju dabūjuši un atļaujas nav
dabūjuši tie mazie, mazpilsētu iedzīvotāji, kuri pērk
namus par 75—100.000 rubļiem. Man šeit pārmeta,
ka tie nepildot savus pienākumus. Apjautājaties
pie Juraševska kunga, vai ir bijis kāds gadījums, kur
viņi nebūtu pildījuši savus pienākumus. Viņš nevarēs
ne uz vienu tādu gadījumu norādīt. Tagad es pa-
lieku pie tās pārliecības, ka tieslietu ministrim ne-
vajaga dot tās atļaujas. Tālāk, kas attiecas uz to,
ka es neesmu jurists un nevarot norādīt tiesnesim,
kāds pants būtu piemērojams, man jāsaka, ka minēto
122. pantu Varkļanu lietā nevarētu piemērot, ne es,
kā nejurists, nedz ari Jūs, Breikša kungs, kā jurists.
To var izdarīt tikai slavenais izmeklēšanas tiesnesis
Varkļanos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates pie VI. daļas izbeigtas.
Vārds personīgā lietā deputātam Krastkalnam uz
5 minūtēm.

A. Krastkalns (nacionālā apvienība): Cienījamie
deputātu kungi! To, ko deputāts Rudevics pieradīja
savā pirmā runā, kurā viņšuzbruka tiesai, prokuratū-
rai un zvērināto advokātu padomei un personīgi man,
to uzskata pilsoniskais vairākums, jau sen par piera-
dītu, t.i. ja tiesa sekotu Rudevica kunga mentalitātei,
spriestu tiesu pēc viņa civil- un kriminālkodeksa un
galvenā kārtā pēc viņa goda kodeksa, tad tiesa jau
sen būtu noslīdējusi uz ļoti zema stāvokļa (starpsau-
cieni, troksnis). Tad butu atnākuši ļoti drīz tie laiki,
kad sarkanie gvardisti iejāja caur Rīgas vārtiem un
turēja savu tiesu Rīgā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu netraucēj de-
putātu Krastkalnu, viņam tikai 5 minūtes. Es lūdzu
deputātu turēties vairāk pie personīgas lietas.

A. Krastkalns (turpina): Es runāju ari par savu
personīgo lietu un ja Rudevica kungs turēja par va-
jadzīgu uzbrukt man personīgi, tad šeit nav vieta to
lietu noskaidrot, jo šī lieta ir jau tiesā izšķirta un uz
Rudevica uzbrukumiem ir jau atbildēts. Atbildi_ de-
vusi savā laikā tiesa, bet jaRudevica kungs doma,ka
viņš no šī katedra varētu ļespaidot tiesuka tiesas
spriedums turpmāk būtu citāds, es esmu pārliecināts,
ka tas viņam neizdosies. Man pēdīgi jāsaka, ka tie
dubļi, kurus Rudevica kungs darina sava mulda un
met uz mani un citiem, tieman un nevienam nepielīp'.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Vārds referentam.

Referents A. Kalniņš: Iesniegtos pārgrozījumus
budžeta sumās es liktu priekša nodot budžeta komi-
sijai, tā kā tur ir daudzi iesniegumi, kuri nav pār-
baudīti, nav izspriesti un izdebatēti. Sumas vajaga
pārrēķināt, vai viņas pareizi iesniegtas un tapec ne-
pieciešams nodot šos pārlabojumus budžeta komisi-
jas atzinumam, kā jau tas iepriekšējos gados ticis
praktizēts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegti pavisam 7
pārlabojumi. Pirmais iesniegts no deputāta Lindiņa
un skan:

„Lieku priekšā pie tekoša Nr. 56, § 1, p. 1. palielināt sumu
par Ls 5655.— un pie tek. Nr. 65, 73,81,§ § 1. p. p. 1 pie katra
palielināt sumu par Ls 1.131.—, ņemot šīs sumas no samazi-
nātiem izdevumiem, proti, no tek. Nr. 16, § 1, p. 1."

Tad deputāta Goldmaņa iesniegtie priekšlikumi:
„Tek Nr. 56, V. 17, § 1, pants 4. paredzēto sumu pavairot

par Ls 6.480— izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu algas pavairo-
šanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, V. 2, § 1, pants 1. izdarīta
strīpojuma."

Otrs:
„Tek. Nr. 65, V. 17, § 1, pants 4. paredzēto sumu pa-

vairot par Ls 2.880 izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu pavairo-
šanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, V. 2, § 1, p. 1. izdarīta
strīpojuma."

Trešais:
„Tek. Nr. 73, V. 17, § 1, p. 4. paredzēto sumu pavairot

par Ls 1.800 izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu. algas pavairo-
šanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, V. 2, § 1, punkts 1. iz-
darītā strīpojuma."

Beidzot:
„Tek. Nr. 81, V. 17, § 1, p. 4. priekšā paredzēto sumu

pavairot par 5.400 latiem izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu
algas pavairošanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, V. 2, § 1,
p. 1."

Tad Jezupa Trasuna priekšlikums:
„Tek. Nr. 81, § 1, p. 1., palielināt par 1.680 latu Lat-

gales apgabaltiesas vecākam notāram ka papildu atalgojumu
par Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisijas priekš-
sēdētāja pienākumu izpildīšanu, ņemot šo sumu no izdarītiem
algu ietaupījumiem."

Un pēdīgi priekšlikums no deputāta Bachmaņa,
kurš liek priekšā:

„Kārt. izd. VI. d. „Tieslietu ministrija" tek. Nr. 81, V. 17,
§ 1, p. 4. palielināt šo sumu par 1000 latiem, ņemot šo sumu
no ietaupījumiem, kuri cēlušies samazinot kārtējo izdevumu
II dalās tek. Nr. 9, V. 2, § 1, pants 1. — Minētie 1000 latu
izmaksājami Latgales apgabaltiesas vecākam notāram kā
Latgales zemes grāmatu atalgošanas komisijas priekšsēdētajām
par sevišķiem darbiem šo amatu izpildot."

Bez tam iesniegtas divas pārejas formulas, kuras
nāks nobalsošanā pēc budžeta pieņemšanas. Refe-
rents liek priekšā visus pārlabojumus nodot budžeta
komisijai saskaņošanai. Iebildumu nav? Pārlabo-
jumi nodoti budžeta komisijas sakaņošanai. Nobal-
sošanapar VI. daļu atlikta.

Prezidijs liek priekša šis dienas sēdi slēgt. Ie-
bildumu nav? Nākošā sēde rīt pīkst. 10. Turpinā-
sies valsts budžeta apspriešana. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakarā.)

20*
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Saturs.

1. Pārmaiņas valdības sastāvā 631
2. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 634
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 640
J. Rūdzis (sociāldemokrāts) 656

3 . Nākošā sēde 662

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kartība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p re -
zīdīja ziņojumi. Prezidijs saņēmis rakstu no
ministru prezidenta, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs!

Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdē-
tāja kungs, ka es esmu nolicis kara ministra pienākumus
un par kara ministri uzaicinājis ģenerāli E. Kalniņu.

Ar patiesu cienīšanu
A. Alberings,

Rīgā, 1926. g. 19. maijā, ministru prezidents."
Nr. 1343.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to I. dienas
kārtības punkts izsmelts,.

Mēs pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
valsts budžets. Referents Augusts Kalniņš.
Turpināsies kārtējo izdevumu caurskatīšana. VII.
daļa. Iekšlietu ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

VII. Iekšlietu ministrija,
a. Administratīvais de-

partaments.
Departaments.

96 V. 8 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 137.867
2 Piemaksas ..... 34.963
3 Par virsdarbiem . . . 6.300 179.130

97 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 24.901
2 Ceļa izdevumi .... 4.108
5 Citi pārvaldes izdevumi 25.100 54.109

98 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks . . _ . ... 19.500

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 4.220

4 Tekošais remonts . . 6.020
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.870 31.610

99 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 884

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 45 929

100 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Instrukcijas, formulāri
u. c 208.200

101 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Apģērbu iegādāšana . 153

Kopā departamentam . 474.131

Arēja policija.
102 V. 9 § ļ. Atalgojumi.

1 Algas 3.564.470
2 Piemaksas . ... 754.852
3 Par virsdarbiem . . . 900 4.320.222

103 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 118.741
2 Ceļa izdevumi .... 306.328
5 Citi pārvaldes izdevumi 13.500 438.569

104 § 3. Saimniecības iz-
devumu

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 6.815

4 Tekošais remonts . ., 6.770
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 222.838
8 Citi saimniecības Izde-

vumi 6.000 242.423
105 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 13.785
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi . . . 300
4 Satiksmes līdzekļi . . 13.299
6 Ieroči 4.370
8 Zirgi 7.000 38.754

106 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 3.456
2 Pārējie izdevumi . . 3.300 6.756

107 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu iegā-

dāšana 2.000
2 Piemaksas dienesta ap-

ģērbu iegādāšanai . . 29.460 31.460
108 § 9. Reprezentācijas

naudas.
1 Personīgas reprezentā-

cijas naudas bez no-
rēķināšanās .... 520

109 V. 26 § 16. Kursi un priekš-
lasījumi.

1 Kursi policijas skolai . 2.500
Kopā ārējai policijai . 5.081.204

Robežpolicija.
110 V. 11 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 1.202.781
2 Piemaksas 333.7^2
3 Par virsdarbiem . . . 200 1.536.743

111 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 19.425
2 Ceļa izdevumi .... 49.960
5 Citi pārvaldes izdevumi 4.0Q0 73.385

112 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres nauda 12.200
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 16.000

4 Tekošais remonts . . 8.580
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 163.380
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2.190 202.350
113 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 4.100
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 50
4 Satiksmes līdzekli . . 5.360
6 Ieroči 8.400
8 Zirgi 15.000 32.910

114 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu iegā-

dāšana . . ... 3.400
2 Piemaksas dienesta ap-

ģērbu iegādāšanai . 30.000 33.400
Kopā robežpolicijai . 1.878.788

Aizsargu organizācijas.
115 V. 12 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 19.012
?~~ "*" ~
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Tek.
Nr. Ls

116 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 17.141
2 Ceļa izdevumi . . . 70.470 87.611

117 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 2.530
8 Citi saimniecības izde-

vumi 24.243 26.773
118 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 500
6 Ieroči. 75.000 75.500

Kopā aizsargu organi-
zācijām 213.539

Būvvalde.
119 V.73 § 1. Atalgojumi.

1 Alga* 24.882
2 Piemaksas 8.650
3 Par virsdarbiem . . . 400
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 80 34.012
120 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 633
2 Ceļa izdevumi .... 2.700 3.333

121 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 50
122 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 80_
Kopā būvvaldei ... 37.475
Kopā administratīvam

departamentam . . 7.685.137

b. Pašvaldības departa-
ments.

Departaments.
123 V.71 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 115.019
2 Piemaksas 30.210
3 Par virsdarbiem . . . 250 145.479

124 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 1.786
2 Ceļa izdevumi .... 6.326 8.112

125 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 200
8 Citi saimniecības izde-

vumi 220 420
126 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 100
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 200 300
127 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
3 Instrukcijas, formulāri

u. c 1.000
Kopā departamentam . 155.311

Garīgo lietu pārvalde.
128 V.72 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 7.611
2 Piemaksas 1.754 9.365

129 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 230
2 Ceļa izdevumi . . . . 20 250

130 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 10
131 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 20_
Kopā garīgo, lietu pār-

valdei 9.645

Tek.
Nr. Ls

Emigrantu un beglu tran-
sporta nodaļa.

132 V.42 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 15.407
2 Piemaksas 3.876
3 Par virsdarbiem . . . 500 19.783

133 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 1.319
2 Ceļa izdevumi .... 920 2.239

134 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 70
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2.000 2.070
135 § 32. Pabalsti nespēj-

niekiem un trū-
cīgiem pilso-
ņiem.

3 Uztura pabalsts . . . 6.000
Kopā emigrantu un

bēgļu transporta no-
daļai 30.092

Kopa pašvaldības de-
partamentam . . . 195.048

c. Kriminālpolicija.
136 V. 10 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 413.258
2 Piemaksas 98.240
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 1.440 512.938
137 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 12.875
2 Ceļa izdevumi .... 37.489
5 Citi pārvaldes izdevumi 60.952 111.316

138 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres nauda 3.600
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . . . . ? . 7.590

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.200

4 Tekošais remonts . . 2.460
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 4.160
8 Citi saimniecības izde-

vumi 580 19.590
139 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.491
4 Satiksmes līdzekli . . 200
5 Mašinas, ierīces un dar-

ba rīki 75 1.766
140 § 16. Kursi un priekš-

lasījumi.
1 Kursi 1.000

Kopā kriminālpolicijai. 646.610
Kopā par VII. dalu . 8.526.795)

Vārds deputātam Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cie-

nījamie deputātu kungi! Lai man atļauts dažos vār-
dosizteikties par dažāmiekšlietu!ministrijas noorga-
nizētāmaizsargu nodaļām'. Es jaupagājušā gadā no-
rādīju, ka mūsu aizsargi visās vietās nestāv savu uz-
devumu augstumos. Es norādīju,, ka bieži vien sarī-
ko aizsargu izrīkojumus, kuros dzer, piedzeras, kau-
jas, izrēķinājās ar saviem pretiniekiem u. t. t. Diem-
žēl, šīs nebūšanas pa šo gadu nav novērstas. Viņas
joprojām turpinājās. Pat pēdējā laikā lasījām avī-
zēs, ka aizsargi viens otru nošāvuši. Es, protams,
negribu to sacīt par visiem aizsargiem. Es zinu, ka
ir vesela rinda aizsargu, krietnu cilvēku, kuri tie-
šām grib savu darbu veikt kā nākas, bet pa to star-
pu šinī saimē iekļuvuši ari tādi, kuriem vairāk rūp
spožā forma, spīdošās kņopes, dažādas zvaigznes,
kuriem rūp piedzeršanās un pavisam nerūp tas mēr-
ķis, kuram šīs aizsargu nodaļas dibinātas. Iekšlietu



635 Latvijas Republikas II. Saeimas III, sesijas 17. sēde 1926. gada 19. maijā. 636_

ministrim uz to būtu jāgriež vērība un aizsargi Jā-
iztīra no visiem tiem, kuri nestāv savu uzdevumu
augstumos un traucē sabiedrisko mieru un kartību.
Vēl tālāk gribu aizrādīt iekšlietu ministrim uz to, lai
aizsargiem tiktu noliegts reiz par visam reizam pie-
dalīties medībās ar tāļšāveju šautenēm, kuras bie-
ži apdraud mierīgo iedzīvotāju dzīvību. Pie šī jau-
tājuma runājot gribu aizrādīt, kas laikam noticis ar
iekšlietu ministra atļauju:, ka mums Latvija sak or-
ganizēties tas, kas padomijas laika kārtīgi nenoorga-
nJizējās pie mums sāk organizēties plintnieces. Ka
jūs zināt, tad aizsargiem blakus sak organizēties ari
sievietes. Mēs dzirdējām, kad notika aizsargu sa-
stapšanās no Latvijas un Igaunijas, tad tur bez aiz-
sargiem, vīriešu delegātiem bija piedalījušas ari da-
žas sievietes. Tālāk mēs zinām, ka aizsardzes te
sanāca uz kādu kongresu. Šinī kongresa ņēma da-
lību ari aizsargu priekšnieksBolšteina kungs un mes
redzējām ari dažos žurnālos, kur šieaizsargu priekš-
nieki ir nofotografējušies kopa ar visu kongresu. Iz-
rādās, ka blakus vīriešiem aizsargiem organizējam
ari sievietes aizsardzes. Es tagad gribu jautāt, priekš
kam tas tiek darīts, vai tiešam mums Latvija ir ap-
trūcis vīriešu kareivju, kas var aizsargāt un uzturēt
mieru un kārtību Latvija, ka jāņem vel sievietes pa-
līgā. Un tiešāmšinī kongresa, kur aizsardzes bailīgi
sprieda, tur ziņoja nedroši par to, ka tur, kur viņas
nodibinājušas nodaļas, es tos vārdus neatceros, ska-
toties uz viņām šķībi. Es domāju, ka ne tikai šķībi,
bet pavisam greizi skatās uz viņam. Un ko šīs aiz-
sardzes darīs, vai ar plinti apkārt staigās? Ja tas ta,
tad tās ir I. šķiras plintnieces. jebvai tas tagad ķers
zagtus un noziedzniekus, Vai mums nav vīriešu
priekš tam? Tāpēc cilvēki skatās šķībi uz viņam,
tāpēc cilvēki novēršas no viņam. Un es saku: šīs
sievietes netiek organizētas zagļu un noziedznieku
ķeršanai, bet flirtam. Un tas ir kauns, ka pie aiz-
sargiem, kuri mums ir vajadzīgi, tiek organizētas ari
sievietes, jo cita uzdevuma ka flirts viņam nevar
būt. Tika sacīts un kongresa spriests par uzdevu-
miem. Kāds uzdevums te minēts? Nacionālas ap-
ziņas izkopšana. Bet vai priekš tam vajaga but aiz-
sardzēm? Mūsu sievas ari_ grib nacionālo apziņu
izkopt, bet vai priekš tam' jāiet aizsargos un jāsāk
plinti nēsāt. Ja sievietes grib ^rganizeties

^
mums ir

sieviešu palīdzības korpuss, lūdzu, lai stājas iekšā
un organizējas. Tur viņas var izkopt ari savu na-
cionālo apziņu. Tālāk mums ir_ sieviešu nacionāla
liga. Lai stājās iekšā un ]ai sak aust nacionālos
brunčus un ņieburus, tas bus derīgs darbs. Bet ja
viņas stājas aizsargos, tad, es domāju, mes drīz no-
nāksim pie tā, ka mums_ bus vesels bars sieviešu,
kas gribēs iestāties ari musu armijā, lai ari to dezor-
ganizētu, Es iesniegšu priekšlikumu, lai Saeima uz-
dod iekšlietu ministrim visdrīzākā laika šīs sieviešu
aizsargu nodaļas likvidēt. Es domāju, ka tas ir jā-
dara, un pār to nebalsos kreisais spārns vien, bet ari
jūs. Ja jūs nebalsosat, tad, ludzu^ nākat uz šī kate-
dra un pasākāt, kādu iemeslu deļ jius_nebalsosat, kas
par motīviem, ka sievietēm jāiestājas aizsargu no-
daļās un jāpaliek par sievietērn plintnieeem, ka vi-
ņas tika sauktas komunistu laika.

Tālāk, pagājušā gadā esaizrādīju uz to, kādu ie-
spaidu atstāj jaunais pretalkohola likums, Es nora-
dīju iekšlietu ministrim, ka šis likums visa pilnība
netiek izvests dzīvē, ka ir vietas, kur šis likums tiek
pārkāpts, Pēc šī likuma pieņemšanas esmu rakstī-
jis kādu garāku rakstu un ari norādījis, ka likums
tāds, kāds viņšpieņemts, dzīvē netiks izvests. Kad
es pagājušā gadā runāju no šī katedrā, tad iekšlietu
ministrs tiešām atzīmēja s_avā kabatas grāmatiņa un
varbūt, kādus soļus ari spēra. Bet es domāju, šogad
viņš laikam neatzīmēs savā kabatas grāmatiņa, jo

stāvoklis ar jaunolikumu ir palicis tāds,ka nav vairs
kabatas grāmatiņā ko atzīmēt, bet ir jāņem roka
bieza žurnālistu klade. Musu jaunaislikums, vismaz
Rīgā, tiek pārkāpts uz visas līnijas, pārkāpts 95%.
Varbūt, ka izņēmums ir tās 5%. Vakaros pec pīkst.
10 jūs varat dabūt katra vieta — es apņemos apgal-
vot, katrā vietā — to,ko šis likums noliedz. Tāpat
svētdienās un sestdienās pec pīkst. 12 jus varat da-
būt visu. Sakāt, vai tas ir pareizi? Kas nu ir tā-
lāk? Provincē notiek tas pats. Zinu gadījumu.kur
Siguldas pagastā vīrs nav ieradies mājas vairākas
dienas. Sieva braukusi meklēt vīru, kur viņšjvaretu
būt. Viņa braukusi un nav vis gājusi meklēt vīru
krogā, bet tur, kur rakstīts uz durvīm .,Bezailkohola
restorāns", „Tējnīca", vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņa
gājusi un tiešām atradusi tur savu.vīru jautrumeitu
barā. Tas ir fakts. Un uz šīs vietas durvīm stāvējis
rakstīts „Bezalkohola restorāns". Tas gan laikam
notiek katrā vietā, ka šajos bezalkoļhola restorānos
tirgojas ar alkoholu un vel citam lietam piedevām.
To krogu vietā, kasjnums bij līdz šim, vesela rinda
citu veikalu ir pārvērtušies par krogiem. Katra —
janu ne katrā, tad ar maziem izņēmumiem — katra
restorānā, tējnīcā vai ēdienu veikala var dabūt un
lietot alkoholiskus dzērienus, _ Protams, es negribu
teikt, ka pats likums šinī ziņa butu slikts, bet do-
māju norādīt iekšlietu ministra kungam, ka te poli-
cija nestāv savu uzdevumu augstumosVar jaubut,
ka policijai, kura pati, es neteikšu, sava vairuma, bet
vienā daļā ari žūpo, ir grūti cīnīties pret šo ļaunumu.
Tomēr izturēties tik izlaisti, tik ļoti skatīties caur
pirkstiem, tā kā šādas lietas var notikt pavisam
vienkārši — tas neiet. Ja tas tā turpināsies, tad
mums jāsaka, vārda tieša nozīme, _ka_ šī cīņa pret
alkoholu pārvērtīsies tikai par augstākam, algām:, ne-
sacīsim visiem, bet vienai daļai policijas kārtībnieku.
Citādi tas nevar būt. Policija, laikam gan neatļaus
tirgoties ar alkoholu aiz mīlestības pret to, bet ja
tas notiek, tad tāpēc, ka_ restorānu īpašnieki policiju
uzpērk. Es pievedīšu vēl vienu piemēru par to, kas
te notiek Rīgā .Un proti, viens no maniem paziņam
saņēmis vēstuli, atplēsis to vaļa un tur viņam krievu
valodā rakstīts apmēram tā: .,Cienījamais kungs!
Es zinu, ka Jūs mīlat izpriecas", — man jāsaka, ka
šis cilvēks nebūt nemīl izpriecas, viņš alkoholu ne-
būt nelieto un tur droši būs kāds pārpratums noticis.
—• „Tāpēc es, mana sieva un mana meita, mes Jus
uzaicinām tādā un tādā dienā pīkst. 10 vakara tādā
un tādā restorānā ierasties pie kopēja galda. Jus
varēsat paēst kārtīgas vakariņas, varēsat ar manu
sievu un manu meitu izpriecāties un varēsat ari ie-
dzert. Bet es neesmu miljonārs un tapec Jums bus
ari uz sava rēķina drusku jāņem. Es nelikšu jums
daudz maksāt, bet samaksājat tikai 4 latus par va-
kariņām." Šādas vēstules ir nodrukātas un nubu-
tu jājautā, vai iekšlietu ministra kungam ir zināms,
ka tādas vēstules ir izplatītas. Man acumirklī nav
klāt tā vēstule, bet es viņu atnesīšu un nodošu iekš-
lietu ministra kungam. Brīnums, vai tad policija ari
neziņai, ka tādas vēstules izsūta, katram taču zināms,
ka pēc pīkst. 10 vakarā nevar restorānos alkoholu
pārdot, bet droši vien kāds restorāna īpašnieks bus
dabūjis kādu krievu, kuram nav ne savas sievas, ne
savas meitas žēl, varbūt, viņam tādas sievas, ne mei-
tas nav — tam nu viņš licis uzrakstīt šāda satura
vēstules un tās katru vakaru jtkā kādā ģimenesballe
dzirda visus Rīgas iedzīvotājus. Kungi, ta ir kari-
katūra, nožēlojama karikatūra par likumu. Ja iekš-
lietu ministra kungs nevar ar likumu apkarotalkoho-
lisku dzērienu lietošanu, tad viņam butu jaron citi
ceļi, vai nu pastāvošo likumu grožoti vai padarot
alkoholu pavisam nepieejamu, bet tādā stāvokli tas
lietas nevar palikt. Tālāk es vēl pievedīšu vienu
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anekdotisku gadījumu. Restorāna īpašnieks, kāds
latvietis, ir tā sacījis: „Kas ari nebūtu, bet Latvijas
valsts ir izdevusi likumu, es šo likumu izpildīšu: un
manā restorānā — tas ir diezgan liels restorāns —
alkoholiskus dzērienus pēc noteiktā laika dabūt vairs
nevarēs." Kad pēc dažiem mēnešiem pieiet pie viņa
klāt un saka, ka tur lieto alkoholu, viņš atbild, ka
nav taisnība. Pareizi, tas īpašnieks no tā nepelna,
Viņš noliedzis to lietot, bet apkalpotāji, redzēdami,
ka labi samaksā, apgādā viesus ar dzērieniem un tā
dzer tālāk.

Es tagad runāju par laicīgām lietām, lai man,
cienījamie deputātu kungi, būtu atļauts runāt ari par
garīgām lietām. Būtu nepareizi, ja mēs par laicī-
gām lietām vien runātu, jo mūs māca, ka cilvēks ne-
dzīvo no maizes vien, bet ka viņš dzīvo no kā aug-
stāka, cēlāka. Varbūt, priekš viena tas ir Dieva
vārds, bet priekš citiem tas ir cits kas. Jāsaka, ka
mūsu baznīcai jāstāv principā uz tā redzes stāvokļa,
ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ari no- kā
citā. Bet, diemžēl, mūsu baznīca šo augsto mācību,
šo augsto principu piemirsusi un, diemžēl, piemirsu-
si gandrīz uz visas līnijas un saka tā: cilvēks dzīvo
gan no maizes vien. Cilvēks dzīvo no tā, ko viņš
ieņem un ja ieņem maz, vai nekā neieņem, viņš nevar
dzīvot. To mēs redzam ar to, ka mūsu baznīca ga-
du atpakaļ, vai vairāk, kā gadu atpakaļ uz pirmām
Lieldienām pagājušā gadā izlaida uzsaukumu, norā-
dīdama tanī sekošo: mūsu valsts atņēmusi baroniem
un muižniekiem muižas, pie muižām atstāts ļoti maz
zemes. Līdz ar to baznīcu un mācītāju ienākumi sa-
mazinājušies un ja tie ienākumi samazinājušies,
mēs uzliekam par pienākumu visiem mūsu draudzes
locekļiem katram nest savu artavu baznīcas kasē un
katram atlīdzināt katru gadu priekš tam vienas die-
nas algas apmēros, Es jau par šo proklamāciju
šeit runāju agrāk, norādīju, ka viņu nevajadzēja sai-
stīt ar zemes reformu, bet ja draudzes jr mierā un .
draudzes pašas piekrīt šādiem, nodokļiem, tad viņus
var uzlikt un mums nav nekas pretim.

Bet redzat, šī nodokļa uzlikšana notikusi tiešām
savādāki. Te nepietiek ar to vien, ka baznīca uz-
likusi saviem draudzes locekļiem nodokli,_ bet viņa
ari saka tā — lai šo nodokli vairētusamaksāt, tad vel
vajadzīgs reģistrēties, un šī reģistrēšanās bij jāizdara
līdz š. g. 1. janvārim. Un kas nebi j, reģistrējies un
paldies Dievam, vai diemžēl, ari tas, kas jūsu priekšā
stāv un runā, ari nav reģistrējies līdz 1926. g1. jan-
vārim, to tad baznīca pasludina par izslēgtu no
kristīgās ticības. Nu, protams, ir cilvēki, kurus ne-
var izslēgt no kristīgās ticības tādēļ, jo viņi tur ne-
maz neatrodas, bet ir daudz tādi, kurus izslēdz no
kristīgās ticības, kas tur atrodas. Es pazīstu ļoti
daudzus ticīgus cilvēkus, kuri nebij šo proklamā-
ciju lasījuši un ari tagad nav vel lasījuši, nav reģi-
strējušies un, protams, ari nav nodokli maksājuši.
Tādu ir ļoti daudz uz laukiem!, sevišķi vecāku cil-
vēku, kuri savos jaunībasgados gājušičakli baznīcā
un klausījušies, ko muižnieku mācītāji sludinājuši,
bet tagad kļuvuši nespējīgi, varbūt, mazāk intere-
sējas, ir slikti ceļi, nav kas aizved u. t. t. un tagad
iztiek bez baznīcā iešanas, varbūt, ari iet baznīca,
bet nebij šo reģistrāciju ņēmuši tik nopietni un tagad
viņi atrodas ārpus baznīcas. Bet kas tagad notiek?
Jau vispirms tā izslēgšana no baznīcas nesaskan ne
ar kādiem baznīcas, ne cilvēku likumiem'. Ja viens
nav reģistrējies, cik man zināms, baznīca tādu ne-
var izslēgt, jo statūtos un noteikumos nekas nav
teikts par reģistrāciju. Baznīca nav laicīgs iestādī-
jums, kur pietiek ar reģistrāciju, tas tomēr ir garīgs
iestādījums un te tomēr lieta ir drusku sarežģītāka.
Ja slēdz no baznīcas ārā, tad tas notiek ar diezgan
lielu patosu un troksni. Mēs zinām, ka vienu no bi-
jušiemdeputātiem te klātesošie mācītāji izslēdza no

baznīcas. Tad par to tika sludināts visās baznīcās,
par to tika rakstīts u. t. t, tā kā visi tūlīt dabūja zi-
nāt, ka tas ir izslēgts. Turpretim mūsu gadījumā,
mēs par to nezīnam, par to nekur netiek runāts. Ej
uz ielas, pretim tev nāk cilvēks, bet tu nezini, vai
viņš ir kristīgs vai nekristīgs. Par to nekur nav slu-
dināts. Varbūt tā sludināšana nav vajadzīga, bet
katoļu baznīca izlietoja to izslēgšanu kā vēlēšanu
reklāmu. Kaut gan publicēšana būtu jādara, lai mēs
zinām, ar ko mēs satiekamies, vai tas ir kristīts, vai
nekristīts, tas nav darīts. Tie, kas nav reģistrēju-
šies, atrodas ārpus baznīcās. Protams, nelaime nav
tik liela: baznīcā viņi var iet, tā tad Dievu viņi vai
pielūgt. Tas būtu tas mazākais. Bet te ir ņemts
cits līdzeklis palīgā. Ar cilvēku, kas ir dzīvs, grūti
izrēķināties, jo viņš domā, ja viņam neļauj kaut ko,,
tad viņš tur neiet. Vajaga bērnu kristīt, viņš iet un
reģistrē, vajaga laulāties,, viņš iet un reģistrējas.
Tāpēc ev.-lut. mācītāji domā, ka ar dzīvu cilvēku
nav tik daudz ko iesākt, bet ar mironi. Un tad nu
neļauj to kapsētā rakt (Starpsauciens: „Līķu vil-
ki!"). Tas vārds par stipru priekš parlamentariskas
prakses, bet uz laukiem tādus dabū dzirdēt. Stādā-
ties priekšā: nomirst kāds cilvēks, kurš nav reģi-
strējies. Viņš tiek atstāts ārpus kapsētas. Stāvoklis
tāds, ka iekšlietu ministra kungs nav parūpējies,, kur
tos norakt. Kāds jaunsaimnieks saka: „man zeme
piešķirta no fonda, tautas zeme, lai rok iekša", bet
policija nelaiž. Kur tad lai liek līķi? Līķu dedzinā-
tavas nav ierīkotas. Gribot negribot jāiet reģistrē-
ties baznīcā. Jāsaka, ka baznīcas ir gudrākas neka
laicīgā vara. Laicīgā vara par nodokļu inspektoriem
ieceļ laicīgus cilvēkus, bet baznīca ieceļ Dievu par
nodokļu inspektoru. Viņš nostādīts tāda amata, ka
te gribot negribot samaksā nodokli baznīcai, un ja
tādu nemaksā, tad, ja tu nomirsi, tad tev nav kur
palikt. Vismaz tām miesām nekur nav_kur palikt —
tās neņem ne debess, ne elle. Un mēs atceramies
vienu gadījumu un šis gadījums ir ar Goliātu, pazī-
stamu komunistu, vienu lielu zemes reformas preti-
nieku resp. ari mazinieku partijas lielu pretinieku.
Šis Goliāts tika nošauts no savas sievas. Citas avi-
zēs rakstīja, ka tas ir pareizi, citas, ka nepareizi. Es
domāju, to jautājumu mēs neizšķirsim. Bet tad mes
lasījām avizēs, ka Goliāts un viņa tēvs aprakti ārpus
kapsētas sienas. Redzat, es domāju, ka to baznīca
nevar darīt. Pēc baznīcas noteikumiem grēkus var
nožēlot katrs cilvēks un var nožēlot pēdējā acu-
mirklī. Piemēram, jakāds visu mūžu būtu bijis vis-
lielākais grēcinieks, tad, ja pašā pēdējāacumirklī viņš
nožēlo grēkus, tad tic viņam tiek piedoti un viņš
tiek uzņemts ticīgo skaitā. Ja tas ir tā, tad attiecībā
uz cilvēkiem, kuri nogalināti', kuriem nav bijis ie-
spējas atgriezties no grēkiem, kuri, tā sakot, pēdējā
acumirklī nav zinājuši, ka viņus nogalinās, tad ari at-
tiecībā uz tiem,cilvēkiem, kuri nogalināti, kuri krīt caur
slepkavību jeb citos apstākļos, tad baznīcas loģiskā
doma ir tā, ka tomēr viņiem jānāk debesu valstī.
Redzat, kas attiecas uz Goliātu, tad,kaut ari viņšbija
komunists, tad tomēr viņš ir noslepkavots un viņš
pēc mūsu baznīcu likumiem var nākt debesu valstī-
bā un viņam grēki var tikt piedoti. Ari no šī redzes
stāvokļa skatoties, baznīcai nebij nekādas tiesības
viņa miesas pamest ārpus kapsētas vaļņa, bet viņu
vajadzēja apglabāt kapsētā; bet es domāju, ka ne-
maz no tāda redzes stāvokļa nav jāskatās, Mes
nevaram nostāties uz tik naiva redzes stāvokļa, ka
debesīs šķiro pa partijām:, ka vienā pusē tiek nostā-
dīti nacionālisti un otrā komunisti un ka tev prasīs,
pie kādas partijas tu piederi un tad tevi tur ari no-
stādīs attiecīgā rindā. Es zinu, ka ir naivi cilvēki,
kuri tiešām tā domā, ka tas, kas te virs zemes no-
tiek, notiks ari tur debesīs. Ir tiešām cilvēki, kuri
domā, ka tā, kas te trūkst, debesīs būs pa pilnam.
Bet tā ir naiva skatīšanās uz ticību. Tur tiešām ne-
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var būt tas, ka sāk šķirot cilvēkus pēc politiskas
pārliecības. Un janu tas tiešāmir tā, tad te baznīca
ir ieņēmusi politiskās partijas redzes stāvokli un
tas, kas pieder pie citas politiskas partijas, tiek iz-
slēgts laukā, to neļauj pat kapos apglabāt. Man lie-
kas, ka tas no baznīcas redzes stāvokļa ir necilvē-
cīgi un grēcīgi darīts, Redzat, bet te vel krīt svarā
viens fakts. Tas ir attiecībā uz šī noslepkavota Go-
liāta tēvu. Bībelē vai svētos rakstos gan teikts,
ka tēva grēki tiek piemeklēti pie bērniemlīdz 3. un
4. augumam, bet nekurnav teikts, kabērnu grēki
tiek piemeklēti ari pie tēviem. Un še jus redzat, ka
tas tā ir noticis. Ari Goliāta tēvs ir aprakts ārpus
kapsētas vaļņa. Tur šī komunista grēki tiek pie-
meklēti pie viņa tēva, kurš ir bijis kāds lauksaim-
nieks un droši vien nav bijis komunists. Es saprotu,
ka viņš savu dēlu uzņēma savās mājās. To vļņšda-
rīja kā vienkāršs cilvēks, jo viņš taču nevarēja no-
stāties uz tāredzes viedokļa,ka, ja dēls irkomunists,
tad tāpēc viņu nevar laist mājā. Bet ja parto ir
jāciešviņa tēvam un dēla „grēki". tiek piemeklēti at-
pakaļ pie tēva, tad tas ir nesaprotami un necilvēcīgi.
Bet mūsu baznīca ar šādām lietām tiek viegli galā.
Viņai vajadzīgs tikai nodoklis, lai katrs piemaksā
gadā vienu dienas algu. Šo dienas algu cilvēki tie-
šām nemaksātu. Varbūt, to maksātu kāda desmita
daļa. Un tāpēc baznīca ņem palīgā visus līdzekļus,
kuri ir viņas rokās. Šinī gadījumā ņem pajīgā kap-
sētas un ar kapsētu palīdzību piespiež cilvēks mak-
sāt sev nodokli. Domāju, ka neizsaku nekādu krei-
su uzskatu, bet izsaku vienkārši cilvecigu_ uzskatu.
Klātesošiem mācītājiem gan vajadzētu kāpt uz šī
katedra un ari pievienoties manām domām un pa-
strīpot, ka baznīca tiešām ir nogājusi no īsta ceļa,
ka tā maldās apkārt pa tumsu un pa purvu, ka tā
nezin, ko tā dara. Tai lietai ir ari vel otra puse.
Baznīca, uzlikdama katram savam' loceklim: vienas
dienas algas nomaksu, tiešam izvēršas par vienu no
bagātākiem un labāk nostādītiem uzņēmumiem La-
tvijā. Kā jūs zināsat, pie katras baznīcas ir atstati
50 ha zemes, labas zemes, pēc pašas draudzes pa-
domes izvēles. Man pašam, ir bijis tās gods ieradīt
šādus zemes gabalus. Varu teikt, ka nebij neviena
gadījuma, kur zemkopības ministrija butu runājusi
pretim draudzēm. Viņa ieradīja tādus zemes gaba-
lus, kādus draudzes vēlējās. Un draudzes, es do-
māju, gan vēlējās labus zemes gabalus. Ta tad pie
katras baznīcas ir 50 ha labas zemes. Šie 50 ha la-
bās zemes tomēr dod tik daudz, vai nu mācītajam to
izrentējot, pašam apstrādājot vai izgraudojot — ka
draudzes var pastāvēt, pie tam diezgan labi. Es
to zinu. Man ir bijušas sarunas ar citu ticību mā-
cītājiem un viņi saka, ka viņi tiešām iztiekot no šīs
zemes, kas viņiem piešķirta. Tāpēc es domāju, ka
ari luterticīgie mācītāji varētu 'iztikt no tās zemes,
kas ir viņu rīcībā un viņi varētu _apkalpot savas
draudzes. Bez tam, kā zināms, mācītājiem ir vel
citi ienākumi. Mācītājiem maksā par izdarītiem ga-
rīgiem pakalpojumiem, maksā par kristīšanu, laulā-
šanu u. t. t. Ari bēru gadījumos un vienā otrā ga-
dījumā aiznes viņiem maizi, pa pudelei vīna, u. t. t.
(Saucieni pa kreisi: „Kādu cāli paķer padusē uz
ātru roku!") Var teikt, ka šinī ziņā viņi neatrodas
grūtos apstākļos. Bet, r.u stādāties priekšā, ja tagad
uzliek vēl nodokli vienas dienas algas apmērā. Tad
šie ienākumi no baznīcām, no draudzēm ir tiešām
tik lieli, ka var sacīt droši, ka šis ir viens no labā-
kiem uzņēmumiem Latvijā. Ja mēs rēķinām drau-
dzē 10.000 locekļus, un, jakatrs loceklis maksā vienu
dienas algu, rēķināsim dienas algu 100 rubļu, tad iz-
nāk 1.000.000 rubļu baznīcām par labu. Bet drau-
dzes taču ir lielākas nekā 10.000 locekļu un ari ma-

mazākas. bet tā dienas alga tačuir lielāka nekā 100
rubļu dienā, jo galu galā taču mācītajam maksas to
lielāko dienas algu un ne to mazāko. Ta tad re-
dzat, te var rēķināt, ka uz katru draudzi ienāk ap
1.000.000 rubļu no šī nodokļa^

Ja nu no šiem_ 1.000.000
rubļu, pieņemsim, V«—l U patērē par labu citam drau-
dzes vajadzībām, tad tomēr vairāk kā 500.000 rubļu
nāk mācītājam par labu. Man jāsaka, ka tas nu ir
ļoti lielas algas un šis nodoklis, kurš uzlikts,, ir uz-
likts tomēr nepareizi un mūsu jau tā apspiestos cil-
vēkus apspiež vēl vairāk. Mēs te varētu velēties
tikai vienu, lai tagad Saeima strīpotu katru sumu;
kura paredzēta budžetā priekš baznīcām, jo pēcši
lielā nodokļa vēl kādas sumas atvēlēt baznīcām butu
bijis ... (sauciens pa kreisi: „Grēks!") ja, tiešam,
grēks. Tālāk, man liekas, ka iekšlietu ministrim tie-
šām vajadzētu gādāt, lai kapsētās ļautu apglabāt itin
visus. Es zinu, ka no baznīcas virsgana bija rīko-
jums, lai katrā kapsētā nodalītu vienu gabalu, kur
aprakt nekristītos un tādus, kas baznīcas acīs nav
ieguvusi žēlastību. Nu, tā pavirši skatoties, pret to
iebildumus celt nevarētu. Varētu teikt, nu visi tiks
aprakti un apbedīti un līķi nemētāsies vairs pa ze-
mes virsu, kā tas notika pagājušo ziemu dažās vie-
tās. Labi, ka vēl bija ziema. Bet ja mēs iedziļinā-
simies šinīs jautājumos, tad jāsaka, ka tas nav pa-
reizais ceļš, jo tomēr kapsēta ir tāda vieta, kur ne-
vajadzētu būt naidam, kur nevajadzētu ienest izrē-
ķināšanos. Ja no vienas ģimenes, sacīsim, ir ap-
rakts vienas ģimenes loceklis pirms šī bargā rīko-
juma spēkā nākšanas, tad ierādīt tagad otras ģimenes
loceklim vietu kapsētas otrā galā, nebūtu taisnīgi
un ja neraktu kopā, tas atstātu demoralizējošu ie-
spaidu uz visiem. Kapsēta tomēr nepieder baznī-
cai, bet tās ir mūsu draudzes kapsētas, bieži vien
ierīkotas no fonda zemes, un kur draudzes plašākas,
tur tās tika ierādītas no fonda zemes. Tāpēc nav
nekādas tiesības vienai draudzes daļai, kas palikusi
uzticīga mācītājam, paturēt kapsētu savā lietošanā,
bet citiem vietas ierādīt pie kapsētas vaļņiem. Iekš-
lietu ministrijas uzdevums būtu, lai kapsētas pār-
ņemtu pašvaldības rīcībā un lai pašvaldībāmpie kap-
sētām ari būtu sava noteikšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bruno Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts'): Cienītie: depu-
tātu kungi! Iekšlietu ministrijas budžetā ir paredzē-
tas ļoti plašas sumas un ministrijas darbībā ieņem
redzamu vietu no vienas puses ārējā policija un līdz
ar to dzelzceļu un robežu policija, un no otras puses
centrālā kriminālpolicija ar savām kriminālām un po-
litiskām pārvaldēm. Bez tam aizsargi ari atrodas
mūsu iekšlietu ministrijas pārziņā un vadībā. Lai
tāpēc man atļauts pakavēties pie šiem jautājumiem
un celt augstam namam priekšā norādījumus un ve-
selu rindu sistemātiski atkārtojošos faktus par poli-
tiskas,kā ari tīri kriminālas dabas pārkāpumiem. Šie
noziegumi iekšlietu ministrijas nozarēs bieži vien dien
no dienas atkārtojas.

Iesākot ar policiju, lai atļauts pakavēties pie tiem
gadījumiem, kas notikuši Jelgavā. Šī gada februāra
mēnesī pretmuitas demonstrācijas laikā tika sarīkots
gājiens Jelgavā un kad gājiens nonāca līdz Raiņa
klubam, tas tika traucēts no Jelgavas policijas uzrau-
ga Steinerta, kurš iebruka gājienā un noplēsa gājie-
nam no pašas policijas atļauto plakātu ar uzrakstu:
„maizi bezdarbniekiem!". Vēl vairāk, šis cēlais po-
licijas uzraugs saķēris minēto plakātu un meties ar
to bēgt pa_ Jelgavas ielām. Gājiena dalībnieki, sašu-
tuši par tādu bezkaunību, metās viņam pakaļ un vi-
ņiem ar vislielākām pūlēm izdevās novērst atklātu
cīņu starp demonstrantiem un policiju, kura par lielu
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brīnumu bija metusēs Steinertam palīgā. Tā tad Jel-
gavas policija saprot savus pienākumus tā, ka pa
priekšu kaut ko atļauj, pēc tam viņas uzraugi ņem
nost to, kas ir atļauts, mūk pat pa ielām un cita poli-
cija steidzas noziedzīgam policijas uzraugam palīgā,
lai demonstranti nevarētu dabūt atpakaļ to plakātu,
kurš likumīgā kārtā pieteikts un kuru šinī gājienā at-
ļauts nest. Uz notikuma vietu ieradās ari Jelgavas
apriņķa priekšnieka palīgs kāds Bubenans. Demon-
stranti, starp kuriem bija ari Saeimas deputāts Du-
kurs, prasīja, lai sastāda protokolu. Bubenans to at-
teicas darīt. Viņš atradis, ka nekas pretlikumīgs un
noziedzīgs nav noticis, ja policijas uzraugs atņēmis
plakātu un meties ar tobēgt! Pēc visa tā par apriņķa
priekšnieka palīga rīcību demonstrācijas rīkotāji ie-
snieguši sūdzību Jelgavas apgabaltiesas prokuroram.
Bet kāds Ir bijis jelgavnieku pārsteigums, kad pēc
neilga laika policija sākusi izdarīt izziņu nevis par
šo uzraugu Steinertu un viņa noziedzīgo rīcību, bet
gan sākusi izdarīt izziņu par demonstrācijas rīkotā-
jiem — Lazdu, Freimani un Miķelsonu, it kā tie būtu
noziedzīgu rīcību piekopuši! Tas ir ^iens gadījums.

Bet lai pakavējamies pie tās personas, kas tur ir
iemaisīta, t. i. pie Jelgavas apriņķa priekšnieka pa-
līga Bubenana. Jāsaka,ka tā avi ir persona, kas pel-
nījusi, lai sacītu, ko šī persona savā pagātnē ir strā-
dājusi. Bubenans bijis savā laikā Jaunjelgavas ap-
riņķī pie toreizējā apriņķa priekšnieka Lāča par pa-
līgu. Kas šinī laikā noticis, kļuva zināms pēc tam,
kad Zamueļa valdības laikā šis Lācis tika atcelts.
Proti, ar lieciniekiem pierādīts, ka pie nopratināšanas
tikuši spīdzināti tiklab kriminālnoziedznieki, kā ari
par politiskiem jautājumiem apcietinātie. Lācis tika
atcelts no amata un nodots tiesai, bet Bubenans par
lielu brīnumu tika atkal amatā un oat ticis paaugsti-
nāts par Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgu. Tagad
mūsu iekšlietu resora vadītais nepiegriež vērību, ko
šis Bubenans savā pagātnē strādājis, bet ieskata nar
iespējamu viņu paaugstināt. Acīm redzot, ja kāds
no mūsu augstākiem policijas ierēdņiem pastrādāiis
noziedzības, tad iekšlietu resora vadītais atrod par
iespējamu šīs lietas noklusēt, lai gan tādām personām
kā Bubenans mūsu policijā, bez šaubām, vietas ne-
drīkstētu būt. Vispārīgi Jaunjelgavas policijā notiek
sevišķi dīvainas lietas. Man te ir diezgan sīkas zi-
nas par to. kas notiek Jaunjelgavas apriņķa priekšnie-
ka I. iecirkņa kanclejā,kas notiek ar šim pašam ap-
riņķa priekšniekam ņiekomandētiem kriminaluzrau-
giem, ar vārdu sakot, te ir glezna nar to. kas norisi-
nājās Jaunielgavas aoriņķa administrācijā. Šīs zi-
nas ir tādas: Jaunjelgavas apriņķa I. iecirkņa darb-
vedis sēž tanī pašā iecirknī par jaunāko kārtībnieku,
bet parakstās par vecāko. Jaunākais kārtībnieks
Robežnieks staigā bez formas un izpilda ierēdņa vie-
tu. Pēc štata Lācis pieņemts par ierēdni, bet līdz
šim laikam tas sēž pie izeiošiem rakstiem. Iecirkņa
priekšnieks Jānis Osis vairāk dzīvo traktieri nekā
savā iecerknī. kās ari tiek uzskatīts par pareizu pa-
rādību. Kādā Uausmaņa traktierī, Jaunjelgavas poli-
cija sarīko atklātas orģijas. Tā naktī uz 2. februāri,
traktierī dzīvojuši no 10vakarā līd z 4 rītā vietējie: poli-
cijas amatvīri: policijas priekšnieks .1. Osis, krimi-
naluzraugs Ernests Kalniņš, kriminaluzraugs Jostinš
un vēl citi. Komņaniia piebraukusi pie traktiera ar
ņojicnas zinni, 4 no rīta, kad gribējuši braukt mājās,
noticis starpgadīiums — esot blusas tikai kamanas,
bet zirgs nav bijis. Pēc tam tūliņ Jaunielgavas ap-
riņķa policija uzskatījusi par vajadzīgu izdarīt stei-
dzīgus arestus un arestējusi Jaunielgavā vienu lat-
viešu un divus žīdu domniekus. Zirgs gan atradies
beigās stallī, bet arestētie domnieki paturēti apcieti-
nājumā. Tas ir atklāts skandāls, ka policisti var tā
rīkoties, bet līdz šim nav dzirdēts, ka no iekšlietu

ministrijas puses tiktu sperti kādi soļi. Par šo lietu
ar liecinieku parakstiem ir ziņots ari Saeimas petīci-
ju komisijai. Tad cits gadījums. — Kriminālpolicijas
priekšnieks 2 gadus saņēmis dzīvokļa naudu, bet dzī-
vokli nav īrējis. Tad, Jaungada nakti, neskatoties uz
to, ka šaudīšana bija aizliegta, viņš bija organizējis
šaušanu. Ari šis notikums pierādīts ar drošiem lie-
ciniekiem un par to ziņots Saēitnas petīcijukomisijai
Pie mums parasts tā, ja Rīgā un citās pilsētās Jaun-
gada naktī kāds ir izšāvis, tad par to sastāda proto-
kolu un konfiscē ieroci, ar vārdu sakot, seko bargs
sods; bet šeit, provincē, Jaunjelgavas apriņķa I. ie-
cirknī, tur var salauzt šautenes, šaut 150 šāvienus,
pret to iekšlietu ministrija nekādus soļus nav spērusi!
Naktī uz 19. februāri notikusi lieliska dzeršana Uau-
smaņa traktierī un piedalījies atkal policijas priekš-
nieks Osis, dažas privātpersonas un daži policijas ie-
rēdņi. Vispārīgi vietējā policija pietiekoši nelikumī-
bas neapkaro. Starp citu ir vēl raksturīgs gadījums,
par ko no vietējiem iedzīvotājiem tiek norādīts. Nav
nekāds noslēpums, ka māsas Krelles nodarbojas ar
kontrabandas ievešanu, neskatoties uz to, ka viņām
ir tikai tabakas un pārtikas veikals. Šī gada februārī
tika izdarīta kontrole un pie viņām, tika atrastas ne-
bandrolētas preces. Bet izrādās, ka daudz kas pali-
cis neredzēts un tam ļauts nozust. Tā kādā no ista-
bām. 'nav ļauts ieiet, un kad iegājuši, tad nekas tur
vairs nav bijis. Kaimiņi zin stāstīt, ka tur esot ticis
sadedzināts kokains un viltota nauda. Protokols sa-
stādīts no vietēiās policijas loti labvēlīgā garā, jo iet
baumas, ka vienam no ierēdņiem kritis labs kukulis
un runā par 1000 latiem. Dzird ari, ka daži no atbil-
dīgiem policijas ierēdņiem pēc minētās lietas esot sa-
vus parādus ātri nolīdzinājuši. Man šķiet, ka tā ir
diezgan skaidra aina par veselu sistēmu patvarību
un noziegumu, kas šinī policijā ieviesušies. Būtu pē-
dējais laiks, lai iekšlietu resors sāktu tīrīt šo Jaunjel-
gavas policiju. Pretēiā gadījumā vietējiem iedzīvo-
tājiem zūd katra cienība pret administrāciju un katra
pārliecība, ka Jaunjelgavā un Jaunjelgavas anriņķī
no policiias var sagaidīt kādu taisnību un likumību.

Tālāk lai atļauts pakavēties pie apstākļiem Smil-
tenē. Ne ilgi atpakaļ, 13. maiiā, Smiltenes parkā ie-
radušies vietējās valsts vidusskolas un Smiltenes
ņiensaimniecības-Iauksaimniecības vidusskolas au-
dzēkņi, skaitā PO personas, organizētā veidā ap pulk-
stens 9 vakarā, ar nolūku uzgaidīt, kad šinī parkā,
kā tas tur vakaros parasts, starp pastaigājošos pu-
bliku ieradīsies ari kādi vietējie strādnieku sportisti,
lai tad viņiem uzbruktu un ar viņiem izrēķinātos. Pēc
neilga laika minētā parkā šie skolnieki tiešām sasta-
puši kādus 10—15 strādnieku sportistus. Šie80 cēlie
jaunekli tad tūliņ uzskatījuši par vajadzīgu uzbrukt
sportistiem, pie kam laistas darbā smagas nūias, pu-
dēles, akmeņi, un dažādi citi sitamie. Par nožēlošanu
šiem uzbrucējiem, parkā bijusi diezean lielā skaitā
vietēiā publika, kas metusēs sportistiem palīgā. Tā-
dā kārtā dauzoņas savaldīti un publika steigusēs pēc
policiias. Visoār tur notikusi formāla kaušanās starp
minētiem 80 skolniekiem un Smiltenes iedzīvotājiem,
kopskaitā ap 150 personām. Tas interesantais nu ir
tas. ka Smiltenes policija nav bijusi sastopama. Kā
vēlāk noskaidrojies, policiia gan bijusi jau iepriekš
informēta par to, ka šāds kautiņš notiks un noslēpu-
šās turpat tuvumā, gaidīdama, kāds būs kautiņa iz-
nākums. Ja sportisti tiktu sakauti, policija nebūtu
parādīiusēs. bet tā kā lieta griezusēs uz otru pusi un
ar publikas ie jaukšanos uzbrucējiem sācis klāties slik-
ti, policiia parādīiusēs, un, par lielu brīnumu, sākusi
aizturēt strādnieku sportistus un privāto publiku, tur-
pretim nav aizturējusi neviena no uzbrucējiem-dau-

; zouām no valsts vidusskolas un lauksaimniecības vi-
dusskolas audzēkņiem, kuri bijuši skaitā ap 80 un or-
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ganizējuši uzbrukumu. Es gribu jautāt Laimiņa
kungam, kā lai apzīmē šādu Smiltenes policijas rī-
cību. Sakāt, vai tā nav visnejēdzīgākā un brutālākā
savu pienākumu neievērošana un nepildīšana. Ja jau
tās lietas tā ir, ja policija pie mums ir tāda, tad jau
labāk lai pasaka atklāti, ka ja uzbruks sportistiem un
sociālistiem, tad policija neiejauksies. Tad varētu jau
iepriekš zināt, kur policija rīkosies un kur nē. Bet
tagad, kamēr policija skaitās par kārtības sargu, jūs
redzat, kā ar to kārtību Smiltenē sastāv.

Tad pāriesim tālāk pie Ventspils policijas. Ari
šeit novērojamas ļoti dīvainas parādības. Saeimas
vēlēšanu laikā, kā zināms, iekšlietu ministrs bija de-
vis rīkojumu, lai policija rūpētos par to, ka vēlēšanu
aģitācija varētu norisināties netraucēti. Bet nu iz-
rādās, ka divi policijas kārtībnieki, Stelbaums un Ci-
zemans, tikuši pienākti, ka tie plēsuši nost sociālde-
mokrātu vēlēšanuplakātus Nr. 3. Iekšlietu ministrs vēl
līdz šim šos ierēdņus nav atlaidis. Interesanti zināt,
vai ministra kungs domā, ka trešā numura plakātus
var plēst nost, ka tas viss pieder pie lietas? Gribētos
zināt, kas būtu noticis ar šiem diviem kārtībniekiem,
javiņi būtu noplēsuši zemnieku savienības vai Arve-
da Berga vēlēšanuplakātus! Es domāju,ka viņi būtu
tikuši uz vietas atlaisti. Bet ja jau trešo numuru no-
plēš, tad var sagaidīt, ka viņus drīz vien paaugstinās
par uzraugiem.

Tālāk man ir ziņas no Susejas un Gārsenes paga-
stiem Augškurzemē. Ari šeit atklājas tiešām intere-
santa aina, un proti, vietējā policija veicina ar visiem
līdzekļiem nelegālus krogus. Tāpēc ari vairāki ne-
legāli alkohola pārdevēji rīkojas pilnīgi atklāti. Su-
sejas un Gārsenes policija un vietējais robežpolicists
Labsvīrs, kurš ari pieder pie lielākiem alkohola cie-
nītājiem, rīkojas kopā ar visiem nelegālo krogu īpaš-
niekiem un tādā kārtā degvīna pārdevēji nekad netiek
aizskarti. Un pēc tam pie mums tik bieži runā par
to, cik rosīgi policija apkaro nelegālu alkohola pār-
došanu un žūpības likuma pārkāpumus!

Tālāk man ir aina par Aizputes policiju, parei-
zāki, par Aizputes apriņķa priekšnieku. Te ir tādas
interesantas ziņas, ka šis apriņķa priekšnieks uzskata
par savu pienākumu sūtīt apkārt viņam padotos ze-
mākos ierēdņus vākt ziedojumus priekš dažādām pri-
vātām organizācijām. Piemēram, no Aizputes jaunā-
kais policijas kārtībnieks ticis sūtīts apkārt vā_kt pa-
rakstus no personām, kuras vēlas piedalīties pārceltā
veterinārārsta mielastā. Vecākais policijas kārtīb-
nieks Ābels ticis sūtīts apkārt vākt ziedojumus_ņar
labu mirušam vidusskolas skolotājam. Minētais Ābe-
le to skolotāiu pat nekad nebija redzējis un nepazina,
bet tomēr apriņķa priekšnieks viņam pavēlējis nodar-
boties ar šiem privātiem darbiem. Jājautā , vai nebūtu
laiks Aizputes apriņķa priekšniekam aizrādīt, kas ir
viņa penākums un kas nav viņa pienākums, jo Aiz-!
pūtē šīs lietas ir zināmas, un ja dienesta pienākuma
laikā policiias kārtībnieki nodarbojas ar tādām pri-
vātām lietām, izlieto savu laiku privātu pienākumu
izpildīšanai, tad tā ir nepielaižama kārtība.

No Apriķiem mums ziņo, ka tur 22. februārī š. g.
notikusi sociāldemokrātu biedru grupas sapulce un ka
vietējais policijas kārtībnieks traucējis šo sapulci, lai
gan viņš bijis nozīmēts priekš kārtības uzturēšanas.
Lieta nogāiusi pat tik tālu, ka ticis sastādīts proto-
kols. Nevienam nav bijis saprotams, kāpēc tas noti-
cis, jo tā bijusi slēgta biedru sapulce, par kuru ie-
priekš nevienam nav jāpaziņo. Tomēr vietēiais poli-
cists turēiies pie tā uzskata, ka to jādara. Vēl viena
aina par lauku policiias oatvarībām man jums jāziņo
no Trikates. Trikates pagastā policijas kārtībnieks
ir kāds Indriksons. Šī gada 22. martā Trikatē no-
tika parastā deramā diena. Šinī dienā noteikta laika

ieradās Trikatē kāds biedrības ..Strādnieku Sports
un Sargs" biedrs Pētersons, kurš bija ieradies formas
cepurē ar nozīmi. Viņam ar citiem sarunājoties, to
sākuši aizskart daži vietējie pagasta nacionālisti. No-
tikusi vārdu maiņa, pēc kam minē^m Pētersonam
vairākas personas uzbrukušas, sākušas viņu sist, pie
kam Pētersons sasists līdz asinīm. Pēc tam ieradies
vietējais pagasta policijas kārtībnieks Indriksons,
kurš, par lielu pārsteigumu visiem klātesošiem, tūliņ
stājies pie protokola sastādīšanas pret cietušo Pēter-
sonu, bet visi uzbrucēji tikuši palaisti vaļā un pat viņu
vārdi nav tikuši atzīmēti. Nepieticis pat ar to, šis
varas vīrs ievedis sportistu biedrības telpās un sācis
uzbrukt sportistam Pētersonam vispirms ar vārdiem,
teikdams, ka nu gan viņš parādīšot. Minētā biedrī-
bā „Strādnieku Sports un Sargs" komunisti vien tikai
esot, viņš visus sportistus pa vienam vien „nolasīšot
no zemes virsus", draudējis nedot Pētersonam velo-
sipēda numura atļauju un pēc tam,kad publika no vie-
tējās apkārtnes izklīdusi, aizslēdzis durvis un sācis
Pētersonu sist, pa priekšu ar rokām un dūrēm, vē-
lāk sācis soārdīt ar kājām un tad saucis to neķītros
vārdos, teikdams, lai nu sportists tagad turoties pre-
tī. Minētais Pētersons no jauna sasists līdz asinīm
un tad palaists ar piekodinājumu, lai nerādoties vairs
šī policista acīs, jo tad nositīšot pavisam.- Saprotams,
ari tagad vēl šis Trikates policists ir savā vietā un
pret viņu nav iekšlietu ministrija spērusi nekādus so-
lus. kTad ir ziņas no Valmieras. Šeit sabiedrību uz-
trauca ilgāku laiku kāda skandaloza slimo kasu de-
dzinātāju prāva, kur no sākuma tika kara tiesā tai-
sīts nepareizs spriedums, kas vēlāk tika atcelts. Un
tad nu noskaidroias visas aizkulises, ka tur vietējie
policijas ierēdņi kopā ar vietējiem pilsoņiem mēģi-
nāja darīt visādas noziedzības, lai uzveltu vainu uz
tiem, kas patiesībā nebij vainīgi. Un starp citu torei-
zējais Valkas apriņķa priekšnieka palīgs Broža. ta-
gadējais Smiltenes policijas priekšnieks, kurš biia sa-
vai policijai licis krūmos noskatīties, kas Smiltenes
kautiņā ņems virsroku, teicis iepriekšējā apcietināju-
mā atrodošamies provokatoram Krūmiņam, lai tas
saka, ka sociālisti nodedzinājuši kasi.

Valmierā atklāti cirkulē ziņas, ka šīs lietas izve-
šanas laikā notikusi vesela apspriede pie apriņķa
priekšnieka Līvena, kurā piedalīiušies policiias ie-
rēdņi viņu liecību iepriekšēiai sagatavošanai. Ari pret
šīm parādībām, kuras savā zinā bii spilgti novēroia-
mas tiesas zālē, pret ko nevajadzētu palaisties tikai
uz privātiem ziņoiumiem, līdz šim laikam iekšlietu
ministrs nav atradis par vajadzīgu spert kādus soļus.

Tādas parādības mēs varēsim atrast attiecībā
uz ārējo policiju un attiecībā uz apriņķa priekšniekiem
un viņu palīgiem ļoti daudz. Es negribu sacīt, ka tas
zīmējas uz visiem apriņķa priekšniekiem, bet gan no-
teikti jāapgalvo, ka daudzās vietās tādas parādības
novērojamas. Līdz šim iekšlietu ministrs, tāpat ka
iepriekšēios gadīiumos un citos gadījumos, nav uz-
skatījis par vajadzīgu spert jebkādus soļus. Tamdēļ
šīs parādības sāk izvērsties par noteiktu sistēmu.

Jāsaka, ka līdzīgas parādības novērojamas ne-
vien ārēiā policijā, bet ari kriminālā policijā. Vis-
pirms, lai atļauts pakavēties pie kriminalpolici'as kri-
minālās pārvaldes. Ir noteikti zināms, ka krimināl-
policijas kriminālā pārvaldē pie kriminālistu apcieti-
nāšanas notiek šo apcietināto spīdzināšana. Tas no-
tiek tiklab Rīgā, kā citur. Tā palikusj par noteiktu
sistēmu. Mūsu kriminālā policiia sava vairuma ne-
uzskata par iespēiamu kādu apcietināto zagli vai citu
noziedznieku izklaušināt, ja viņa nepielieto sišanu.
Saprotams, kad tās zinas tiek celtas Priekšā, viņas
tiek noliegtas. Aizrāda, ka tā nav. Patiesība ta ir
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sistemātiska parādība, kura šinī pārvaldē ieviesušās
un tur tiek piekopta un veicināta ari no viņas vado-
šāmpersonām. Bez tam šinī kriminālā pārvaldē atro-
das dažas personas, kuras nekādā ziņā nav uzskatā-
mas par tādām, kurām būtu vieta mūsu lauku policijas
dienestā. Starp citu tagadRīgākolpokāds kriminalin-
spektors Alberts Lapinsons. ŠisLapinsons ir tas pats
agrākais Saldus pristava skrīveris Fricis Lapinsons,
kurš nelikumīgā kārtā grozījis savu priekšvārdu, lai
segtu dažus savus noziedzīgos nodarījumus pagātnē.
Viņam ir vēl kāds otrs brālis, kāds Gustavs Lapin-
sons un lieta ir tāda, ka viņi abi divi kalpojuši cara
laikā policijā, pie kam Alberts Lapinsons bijis savā
laikā sevišķi izveicīgs pie cilvēku sišanas; starp citu
viņš piedalījies Saldū pie revolucionāra Irbes spīdzi-
nāšanas, kā ari pie dažu citu apcietināto sišanas. Pret
Lapinsonu ir celta savā laikā sūdzība no minētā Ir-
bes. Bet otrs brālis Lapinsons jau priekš kara bijis
vietējā sabiedrībā pazīstams kā kriminālists, uz kura
atbildības ir vairākas noziedzības Pampāļu pagasta
un mazsaimnieka Neilanda sašaušana pēc kara..
1920. gada rudenī nezināmi slepkavas ielauzušiesotrā
mazmājiņā, sakāvuši īpašnieku Neilandu un nožņau-
guši viņa piedzīvotāju Balodi. Neilands. kurš jau bija
sašauts pirms kara, teica, ka ja viņš būšot kādreiz
beigts, tad te būšot vainīgs Lapinsons, kurš viņam
draudējis ar izrēķināšanos un nošaušanu. Uz sabie-
drības kurnēšanu un uzsaukumu izlipināšanu viņš ap-
cietināts, bet neskatoties uz to, Lapinsons atkal drīz
ticis atsvabināts. Tagad Lapinsons stāv atkal krirni-
nalnoliciias dienestā. Ja tādas personas atrodas mu-
su kriminalnoliciias dienestā, tad ir saprotams, ka kri-
minālpolicijā sāk arvien vairāk ieviesties apcietināto
personu sišana un spīdzināšana.

Lai atļauts tagad tālāk pāriet pie kriminālpolici-
jas politiskās pārvaldes. Šeit ir ziņas par Lie-
pājasnodalu, ka tur pastāvīgi notiek politisko piekau-
šana. Šīs zinas apstiprinātas ari no Liepājas apga-
baltiesas prokurora, kurš oficiālā raksta Saeimas pe-
tici'ju komisijai ziņojis, ka šādas parādības tur tiku-
šas konstatētas un pret vainīgiem ievadīta izmeklē-
šana. Pagājušā vasarā no apcietinātiem tikuši pie-
kauti kāds Aboks, Andersons no Asītes pagasta,_bra-
lis un māsa Sedol no Kalētu pagasta, un kāds Gebels
no Liepājas. Pie sišanas galveno dalību ņēmuši-uz-
raugi Kušķis un Neilands, pie kam politiskas pārvaj-
des Liepājas nodaļas priekšnieks Briedis parjnine-
tiem notikumiem ir informēts. Tad taisni pedeļas
dienās noticis Rīsā tāds gadījums,kur politiskas pār-
valdes ierēdnis Dzenis aizturējis kādu strādnieku
sportistu Feldorfu. Noskaidrojās, ka šis Dzenis ie-
vedis minēto Feldorfu. VIII. policijas iecirknī un tur
kādā slēgtā istabā sācis minēto Feldorfu dauzīt. Ti-
kai pēc tam, kad Feldorfs sacēlis lielu skandālu, iz-
dauzījis logus un vērsis privātas publikas vērību uz
piekaušanu, šī lieta izbeigusēs. Minētais Dzenis
maldinājis savu priekšnieku Ozoliņa kungu, ziņo-
dams,ka apcietinātais jeb aizturētais viņam uzbrucis,
dažādi ālēūes un tādā kārtā tur noticis šis incidents.
Patiesībā lieta stāv pilnīgi pretēii un šeit var runāt
vienīgi par to, ka Dzenis minēto Feldorfu sitis un sa-
karā ar to noticis tas skandāls, kurā iejaukuses pat
privātā publika.

Runājot tālāk par politisko pārvaldi, man jāpa-
kavējas pie dažiem ierēdņiem. Mūsu iekšlietu resora
vadītāji pa lielākai daļai ir ļoti nacionali,_daži pat
ultranacionali. Nu, protams, tas netraucē vienam
otram no viņiem būt ar stingru komunistisku
pagātni. Mēs esam līdz apnikumam runājuši par
preses nodaļas vadītāju Vildes kungu, kurš savā lai-
kā bijis „Rote Fahn'es" redaktors. Šinī ziņā musu
iekšlietu resora vadītājs, Laimiņa kungs, ir stipri ne-

dzirdīgs un nekad nepaskaidro, ka tas ir iespējams,ka
komunistu laikraksta vadītājs var vadīt tagad visu mū-
su presi un cenzūru. Acīm redzot Laimiņa kungs uz-
skata, ka viss ir pilnā kartība. Bet ari politiska pār-
valdē, kuras uzdevums pa daļai taču ir taisni apka-
rot šo nelegālo komunistisko organizāciju, ari tur ir
vesela rinda atbildīgu ierēdņu ar stipri komunistisku
pagātni. Vispirms tas pats Kulmanis, kuram uzticēta
spiegošanā apvainotā Vītola lieta, strādājis pie ko-
munistiem atbildīgā amatā. Tad politiska pārvalde
ierēdnis Lerche. Šisierēdnis Lerche 1919. gada bijis
Padomju Latvijas armijā štāba priekšnieks. Es nu
nezinu, kā tas domāts mūsu politiska apsardze, vai
tas būtu uzskatāms par kādu stingru rekomendāciju,
ja Padomju Latvijas armijas štābapriekšnieks tagad
var būt par vienu no politiskas pārvaldes atbildīgiem
ierēdņiem! Citādi politiska pārvalde arvien, ja apcie-
tina kādu komunistu par kādu ļoti nelielu noziegumu,
piemēram,par proklamāciju izplatīšanu, mēdz tos ļoti
bargi vajāt un sodīt. Bet šādas personas, acīm re-
dzot, var atrasties starp tiem, kuri vada visas poli-
tiskās pārvaldes darbību. Talak ir ziņas, ka politiska
pārvaldē esot kādsDilāns, kurš bijis Krievijas _sar-
kanarmijas virspavēlnieka Vācieša tiešā rīcība un
vienu laiku izpildījis viņa adjutanta pienākumus. Tā-
lāk kāds ilggadīgs politiskas pārvaldes izmeklēšanas
nodaļas vadītājs Krūze 1919. gada esot strādājis Rīga
strādnieku deputātu padomes izpildu komiteja, ka šīs
izpildu komitejas atbildīgais sekretārs un uzstājies
šinī laikā kā karsts komunists. Ir pat ziņas, ka Krūze
esot līdzvainīgs pie lielinieku laika apcietināto pilsoņu
spīdzināšanas toreizējā politiska apakšnodaļa. Es
būtu ļoti pateicīgs iekšlietu ministra kungam, ja viņš
šoreizpar tiem, datiem neklusētu un naktu ar kādiem
paskaidrojumiem. Mazākais, tādas ziņasir, un, man
šķiet, ka tādām personām musu politiska pārvalde
vietas nebūtu. Man vēl jarunapar politisko pārvaldi
un notikumiem Valmierā. Valmiera ikgadus pirms
pirmā maija izved sistemātiskas apcietināšanas. Nav
zināms, uz kāda pamata to dara, bet fakts ir tas, ka
ikgadus pirms 1. maija šīs apcietināšanas izdara, ap-
cietina vairākus sociāldemokrātus, musu partijas bie-
drus. Tā ari šogad pirms 1. maija tika apcietināts
partijas biedrs un toreizējais organizācijas priekšsē-
dētājs Breicis, lai gan vietējai politiskaļ pārvaldei, tik-
pat labi kā visiem Valmieras_iedzīvotajiem un sabie-
drībai ir zināms, ka apcietinātam Breicim nav neka
kopēja ne ar vienu, ne ar otru kreisāku partiju

^
Bet

ik reizes, kad apcietināšanas izdara, politiska pārval-
de apcietina šo personu. Šogad šī apcietināšana no-
tikusi pavisam dīvainā kārta. Apcietināti kādi 30
strādnieki, no kuriem vairums rekrutejies no kurpnie-
kiem. Ir nesaprotams, kapec Valmieras politiskai
pārvaldei sevišķi zobs uz kurpniekiem! Viena ka-
merā atradušies veseli 3 invalidi. Ta vien liekas, ka
politiskā pārvalde sarīkojusi invalidu un kroplu ne-
dēļu Valmierā! Paskatīsimies , ka ir ar to politisko
pārvaldi Valmierā. Politiskās pārvaldes rīcība atro-
das kāds biiušais darbinieks Eižens Georgiievskis,
kas no tiesām ticis sodīts ar cietuma sodu. Man lie-
kas, ka politiskai pārvaldei vaiadzēia gan labāki rū-
pēties par saviem darbiniekiem un mazāk traucēt
Valmieras strādniekus. Šis Eižens Georgiievskis
tiesā liecinājis,ka viņšesot ticis uzpirkts no politiskas
pārvaldes aģenta. Par šīm parādībām gan vajadzē-
tu politiskās pārvaldes priekšniekam un iekšlietu mi-
nistrim painteresēties, jo ar Valmieras politisko pār-
valdi jau ilgāku laiku daudz kas nav kārtībā. Nerau-
goties uz to. ka par to iau ir biiusi vairākas reizes
runa, bet vēl līdz šai dienai šinī virzienā nekas nav
ticis darīts. Ja mēs runājam par ierēdņiem, kuriem
ir stipri šaubīga pagātne, tad ir nepieciešami vēl da-
žus vārdus sacīt par kādu Jelgavas kriminālpolicijas
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ierēdni, kas sastāvēja kriminālpolicijas politiskā pār-
valdē un bijis kādu laiku pat par punkta vadītāju,
Otto Kalniņu. Viņš tagad Jelgavā ir kā izmeklēšanas
ierēdnis. Par šo pašu Kalniņu zin stāstīt, ka viņš
pirms pārnākšanas uz Latviju darbojies Orlā kā ko-
munistiskās partijas biedrs, bijis izpolkoma priekš-
sēdētāja biedrs. Viņš apzadzies un tad, pateicoties
šim darbam, krievi sākuši saukt to pie atbildības, nu
viņam vajadzējis pārnākt uz Latviju un viņš tūlīt
iestājies politiskās pārvaldes dienestā. Pa priekšu
bijis Madonā, kur provocējis kādu jaunatnes savie-
nību, pēc tam rīkojies tālāk Vecgulbenē un tad tikai
atnācis uz Jelgavu. Apgalvo gan, ka viņš strādājis
Krievijā ne zem sava tagadējā vārda, bet kā Dimze,
kurš ari esot viņa īstais vārds un esot pamatotas aiz-
domas par to, ka viņu par Kalniņu nesaucot īstā vār-
dā. Viņš jau pietiekoši pazīstams Jelgavas strādnie-
kiem ar savām provokācijām Jelgavas strādnieku
vidū. Starp citu ir vesela rinda liecinieku, kas var
apliecināt par viņa komunistisko' pagātni un tagad
lietas jau nogājušas tik tālu, ka apcietina atsevišķas
personas tādēļ, ka tās zin to, ko viņš Orlā pastrādā-
jis. Starp apcietinātiem ir kāda Līze Ozol kura atro-
das Jelgavas cietumā un kuras vienīgā vaina esot tā,
kā viņa saka, ka pazinusi minēto Dimzi alias Kalniņu
un zinot viņa noziedzīgo darbību Krieviiā. Minētais
Kalniņšari piei nopratināšanasšaiLīzeil Ozol atzinies,
ka viņšesot spiests paturēt viņu apcietinājumā un ie-
sākt lietu, jopretējā gadījumā minētāOzol varot
sniegt dažādusatklājumus. Man šķiet, ka, ari šo„spēka
vīru" būtu nepieciešams politiskās pārvaldes priekš-
niekam nekavējoši ņemt prom no tās vietas, kuru viņš
ieņem, jo liekas, ka pie mums politiskā pārvalde nav
komunistisko partijas biedru un ari bijušo komisāru
salasīšanās vai iebraucamā vieta. Ir pēdējais laiks
visu to lietu nokārtot un visus bijušos komunistus iz-
'ikt no šīs vietas ārā. vai pārcelt uz citām vietām gan
privātā, gan valsts dienestā, kur ari bijuši komunisti
var kalpot, bez kā varētu pret tiem kādus iebildumus
celt vai turēt viņus par to aizdomās. Bet ja viņu sa-
lasīšanās vieta pašlaik ir politiskā pārvalde, tad pret
to jāceļ viskategoriskākie iebildumi. Jāaizrāda, ka
gandrīz visā iekšlietu resorā, gandrīz visās lielākās
nodalās, visas izcilus nacionālās personas ir tādas.
Citādi gan pie mums visu ko saskata, ja nevar paši
ko izdarīt, tad padod privātas ziņas uz ,.Latvi" vai
„Latviias Sargu" un tur tiek izrakstīts io jauki, —kur
kāds progresīvi noskaņots valsts darbinieks ir biiis
komunistu dienestā, bet nekad un nekur nemēģina
apskatīties paši pie sevim. Tā ir neciešama parādī-
ba, atklāta liekulība un no valsts interešu viedokļa
uzskatāma kā noziedzība, jo šinī nozarēnevar ciest
personas, kurām ir tāda šaubīga un lielā mērā krimi-
nāla nagātne.

Par politisko pārvaldi runājot, man jāsaka, ka
bez šaubām viņas tagadējais vadītais mēģinājis dau-
dzā ziņā korekti izturēties pret sabiedrību. To mēs
nevaram noliegt. Bet mēs gribam sacīt ko citu: po-
litiskā pārvaldē ir nevien tās nekārtības, kas ir uzrā-
dītas. Un ka politiskā pārvaldē ir zināma politiska
tendence, es nezinu, kas par to ir atbildīgs — vai tā
ir Ozoliņa kunga, vai Laimiņa kunga politiskā ten-
dence. — bet mūsu politiskā pārvalde neuzrāda līdz
šai dienai vajadzīgo aktivitāti pret to politiku, kādu
piekopj vesela rinda no mūsu labā spārna nacionālām
organizācijām. Joprojām stingru rosībuizrāda krei-
so organizāciju vajāšanā un ari komunistu vajāšanā.
Bet līdz šim mēs neesam redzēiuši šo rīcību attiecībā,
pret labo spārnu. Tagad plašākai sabiedrībai
nācies konstatēt, ka ir vesela rinda labā spārna orga-
nizaciiu. no kurām laba daļa viņu biedru iejauktas ve-
selā rindā noziedzīgos nodarījumos.

Lai pakavējamies pie spridzināšanas lietām. Kas
ir pie spridzināšanas lietām noskaidrojies? Ir taču
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noskaidrojies, ka vainīgie, kas ir apcietināti — stu-
dents Zanders, Alberts Spunde un Leimanis ir perso-
nas, kuras sastāvējušas un aktivi darbojušās savā
laikā nacionālā klubā, vēlāk patriotu ligā, kuras sa-
stāvējušas tanī pašā laikā Latvijas aizsardzības bie-
drībā, „Tēvijas Sargā" — un Zanders pat no „Tēvijas
Sarga" saņēmis šauteni, ar vārdu sakot, viss kā pie-
nākas! Bet lietas apstākļi ir tādi, cik tas ari dīvaini
neizklausītos, ka pie visas tās lietas līdz šai dienai
noskaidrotas tikai 3 personas kā vainīgās, kaut gan
skaidrs, ka aiz šīm trim personām stāv kāda zināma
politiska grupa. Katram skaidrs, ka šīs 3 personas
nav vienīgās, kuras atbildīgas spridzināšanā, ka te ir
kāda plašāka grupa aiz muguras. Man šķiet, ka po-
litiskā pārvalde par to nešaubās. Tēbūtai vieta dar-
boties politiskās pārvaldes slepenai aģentūrai, kurai
jāzin,kas notiek mūsu labā spārna nacionālās organi-
zācijās. Viņai jāzin, kas tās par grupām,kuras rīko
redakciju spridzināšanas un ari citus noziegumus.
Ja tas ir tā, tad pret šīm aprindām vajadzēja vērsties
ar to pašu bardzību, kādu politiskā pārvalde izrāda
pret komunistiem. Tur nenotiek tā, kā tas notiek po-
litiskā pārvaldē, kur „Latvijas Sarga" redakcijas spri-
dzinātājs apcietināts, bet politiskā pārvalde pārlie-
cināta, ka tas ir tas vainīgais, līdz beidzot viņš tomēr
tiek atsvabināts, jo neesot pierādījumu. Jājautā, cik
komunisti — par kuriem politiskā pārvalde pārlieci-
nājušās, ka tāds un tāds komunists vada vienu vai
otru komunistisku darbību,— tikai tamdēļ vien atsva-
bināti, ka nav pietiekošu pierādījumu. Man šķiet, ka
politiskās pārvaldes un' viņas aģentūras rīcībā ir pie-
tiekoši daudz pierādījumu, lai šīs personas saistītu
pie lietas, bet tas nav ticis darīts. Vispārīgi nav no-
slēpums, ka starp nacionālistu klubu, kāds viņš ir le-
gāls, un to, kāds viņš ir savā nelegālā darbībā, Ir zi-
nāma starpība. Mēs redzam nacionālistu organizā-
cijas uz ārieni uzstājamies ar vienu seju, kā loti mier-
mīlīgas un valstiskas, bet patiesībā savā iekšējā dar-
bībā viņas parāda otru seju. Tā ir ar nacionālistu
klubu: viņam ir viena legāla darbība priekš atklātī-
bas un otra nelegāla darbība priekš sevis. Ir taču
noteiktas ziņas par to, ka nacionālistu klubs notur
iekšienē slepenas apspriedes, kurās pārrunā par da-
žādiem uzbrukumiem strādnieku organizācijām un ka
šīs pārrunas daudzos gadījumos vedušas pie noteikta
plāna izstrādāšanas; ne katrreiz gan šie plāni tikuši
realizēti, bet šeit ir noteikti nelegāla darbība. Notiek
apspriedes, kur runā par lietām, kas citādi nav apzī-
mēiamas, kā par atklātām noziedzībām un ir jājautā,
vai politiskai apsardzei nav pienākums šīs lietas zi-
nāt un pret vainīgiem uzstāties? Man liekas, ka tas
ir politiskās apsardzes pienākums, ka politiskai ap-
sardzei ir jāseko tai darbībai, kas nacionālā klubā
notiek un ne tikai jāseko, kā šī darbība notiek, kā tiek
izstrādāti uzbrukumu plāni strādnieku partijai, bet ari
nepieciešams, lai politiskā apsardze šinī ziņā spertu
visus solus. Interesanti ir zināt, priekš kam tad mums
šī politiskās apsardzes aģentūra tiek izlietota. Taču
ne tikai priekš tam. lai valsts naudu tērētu vienā vir-
zienā, bet acīm redzot priekš visiem tiem virzieniem,
kur mūsu zemē noziedzības strādā- Un politiskai ap-
sardzei taču ir zinas; nevar teikt, ka viņa pilnīgi ne-
zinātu par to. kas notiek. Viņa tikai visu to, kas vi-
ņai ir zināms, nepietiekoši izlietoiusi savā darbībā.
Politiskā apsardze taču ir sekojusi tam, ko darījusi,
tā sauktā , fašistu grupa,kura sastādījās no nacionālā
kluba piekritējiem un, tā sauktiem, ,.akrop'oliešiern",
kurus vadīja politiskais spiegs Smaren-Savinskis. Bet
tādas parādības, kas še norisinājās, turpinājās siste-
mātiski. Toreiz politiskā pārvalde izrādīja vajadzīgo
aktivitāti, bet vēlāk, pagājušā gada beigās un šī gada
sākumā, līdz pat šai dienai, mēs šīs aktivitātes nere-
dzam. Un tāpēc sociāldemokrātiskā frakcija nekā-
dā gadījumā nevar uzskatīt par apmierinošu to poli-
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tiskas pārvaldes tendenci; viņa. joprojāmklibo uz labo
kāju. Kreisa virziena politiska pārvalde ir pietiekoši
rosīga un aktivā un pielieto visu, kas viņas rīcībā,

^

stav._ Bet attiecība uz laba_ spārna noziedzniekiem,
uz tam nelegālam apspriedēm un nelegālo darbību,
kas norisinājās laba sparna_aprindās, par to netika
nekas darīts. Pat vel vairāk. Bieži vien notiekas
lietas, kuras ne katrreiz ir saprotamas. Piemēram,
mums nav saprotams, kādēļ politiskā pārvalde uzska-
tījusi par iespējamu — tad, kad notika spridzinātāju

I

lietas izmeklēšana politiska pārvalde — ievērot vie-
na no noziedzniekiem, Alberta Spundes, lūgumu un
izsaukt uz satikšanos ar šo Spundi Saeimas depu-
tātu Arvedu Bergu. Es nezinu tieši, kāds sakars ir
Arvedam Bergam ar spridzinātājiem, bet mazākais
loti neglītu gaismu tas met uz Saeimas deputātu no
laba spārna. (G. Reinharda starpsauciens.) Ak, Rein-
harda kungs, nerunājat Jus par tām lietām, jo ari Jū-
su partija šim lieta nav sevišķi nevainīga. Tādēļ,
Reinharda kungs, labāk klusat! (G. Reinharda starp-

»
sauciens.) Jūs katrreiz nākat ar saviem starpsaucie-
niem stipri nevieta un tad Jums katru reizi ar viņiem
iznāk slikti. Es_ negribu pakavēties, pie Jūsu pa-
gātnes 1919. gadā, bet tā Jums ir labākā atbilde, lai
aizrādītu tas robežas, kuras Jums jāievēro! — Tā tad
Arveda Berga kungs saticies ar apcietināto Spundi.
Jājautā, kapec politiska pārvalde to pielaidusi. Tā-
pat, saprotams, dīvaini ir tas, ko Berga kungs meklē-
jis pie viena vienkārša kriminālnoziedznieka. Ir jau
interesanti, jakatrs laupītājs vai zirgu zaglis vai kri-
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minalists gribēs satikties ar Arvedu Bergu; vai ari tad
šis ļoti nacionālais kungs skries tūlīt uz kriminālo
pārvaldi vai kriminālpoliciju ar viņu satikties. Acīm
redzot pie Berga kunga līdz šim mēs neesam tādas
parādības redzējuši, ka šinī ziņā Berga kungs būtu
uzskatījis par vajadzīgu to darīt. Bet vēl dīvaināki
ir tas, ka mūsu politiskā pārvalde atradusi par vaja-
dzīgu šādu satikšanos pielaist. Tur viens otrs no
labā spārna lielākiem pīlāriem ir ticis aicināts, ir bi-
jušas atsaukšanās uz pazīšanos ar viņiem, bet lai nu
tas paliek. Pie tiem, varbūt, mēs pagaidām nepaka-
vesimies.

Tālāk pāriesim pie mūsu aizsargiem. Jau
vairākus gadus pie iekšlietu resora budžeta mums nā-
cies runāt par aizsargu, darbību. Katru 'gadu mēs
esam pastrīpojuši to, ka aizsargi patiesībā no lietde-
rības viedokļa Latvijas valstij ir nevajadzīgi. Mums
Latvijā ir pietiekoši policijas un pietiekoši karaspēka,
ar kuru palīdzību mēs' varam uzturēt kārtību tiklab
normālos, kā nenormālos apstākļos. Ir vesela rindu
valstu Vakareiropā un citur, kuras ļoti labi pārdzī-
vojušas gan normālus, gan nenormālus laikus bez
jebkādiem aizsargiem. Tiem kungiem, kuri joprojām
aizstāv šos aizsargus un viņu vajadzību, gan vaja-
dzētu nākt atklāti ar īstiem motiviem, kas viņiem ir,
nemēģināt tos slēpt un neteikt to, kas nav. Valsts
neprasa pēc aizsargiem, valsts kārtība un likumība
iztiks bez viņiem. Vienīgie, kas pēc viņiem prasa, ir
mūsu labā spārna politiskās

^
partijas, kuras grib radīt

ar aizsargiem sev ļoti padevīgu un katram gadījumam
vajadzīgu spēku. Nekādus citus lietderības motivus
labais spārns nekad nav varējis pievest. Ir runāts
par to, ka mums neesot pietiekoši policijas, ka tā ne-
varot veikt visus savus uzdevumus. Tas ir nepareizs
apgalvojums. Mūsu policija tiek galā ar saviem uz-
devumiem. Ja viņa kaut kur nav varējusi tikt ar tiem

J
galā, tad tur tas novēršams, gluži vienkārši pavairo-
jot policijas štatus, ko var izdarīt tanī gadījumā, ja
no_ valsts budžeta strīpo 213.000 latu lielos nevaja-
dzīgos izdevumus mūsu aizsargiem. Vēl runā par
to, ka aizsargi vajadzīgi kara gadījumam. Ari tas ir
pilnīgi skaidrs, ka kara gadījumā mūsu aizsargi ne-
kādus pienākumus neizpildīs aiz tā vienkāršā ie-
mesla, ko nav noliedzis ari mūsu armijas stabs, ka

kara gadījumaU no aizsargiem iesauks armijā un tā
tad dabīgi viss aizsargu sastāvs kara apstākļos caur
mobilizāciju jau pats par sevi būs likvidēts. Nu, un
tie pavisam vecie, kas tur būs palikuši, ar tiem kara
apstākļos neko nopietnu nevar iesākt, pat ne aizmu-
gures dienestā. Bet par to, bez šaubām, nav domāts.
Ja nu mēs pakavēsimies pie tā, kas norisinājās ar aiz-
sargiem gadu no gada — tas jau nav vairs nekas
jauns —- tad mēs redzam, ka patiesībā šī iestāde iz-
vertuses noteikti nevis par likumības sargu, bet si-
stemātiski gandrīz visos Latvijas pagastos par lie-
lāko nelikumību rīkotāju un daudz gadījumos pat par
atklātu noziedznieku iestādi. No vienas puses šīs
aizsargu organizācijas un viņu dalībnieki uz vietām
loti daudzās vietās piekopj noteiktu labā spārna po-
litiku un skaidrs ir tas, ka, nelūkojoties uz vairākkār-
tīgiem iekšlietu ministra un aizsargu paskaidroju-
miem, aizsargos netiek uzņemti visi Latvijas pilsoņi
un visi bijušie karavīri. Liekulība ir konstatējama,
kad iet runa par armiju; tad visi Latvijas pilsoņi ir
labi un derīgi, tad viņiem izsniedz pat atzinības zīmes,
kara ordeņus un paaugstina grādu, bet kad vajadzīgs
iestāties aizsargos, tad tas vairs nav vajadzīgs un
derīgs. Sociāldemokrātu partijas biedri aizsargos
nekur netiek uzņemti. Es gribētu jautāt iekšlietu mi-
nistra kungam, uz kāda pamata viss tas notiek? Vai
tas ir iekšlietu ministra kunga rīkojums, vai ari kāds
likums izdots, kas to nosaka? Vispār gribētos zināt,
kādi ir tie motivi, kas visas šīs parādības izsauc. Ja
aizsargi tiešām ir valstiska organizācija, tad tur ir
vieta visiem Latvijas pilsoņiem, kuri izsaka vēlēšanos
aizsargos sastāvēt. Tas, varbūt, izliekas pa zobam
vienam otram pastulbam nacionālistam, ka aizsargos
var uzņemt tikai tos, kas zvērējuši uzticību „Latvijas
Sargam", „Latvim", — manis pēc ņemsim klāt ari
vēl „Brīvo Zemi". Bet runa iet taču par valsts inte-
resēm, nevis par kaut kādām privātām interesēm un
aklu naidu pret sociālistiem. Mūsu privātā sabiedrī-
bā ir ieviesies viens tāds tīps, kas sastopams visur
un kurš bez uztraukuma un zobu klabēšanas par so-
ciāldemokrātiem runāt nevar. Tie ir diezgan korpu-
lenti kungi un viņu naudas maku apmēri ir diezgan
plaši. Tāds sociālistu ēdēju tīps, kas sastopams
mūsu labā spārna pilsonībā plašos apmēros, sasto-
pams ati valsts iestādēs un privātās sabiedrībās, kā
galvas pilsētā, tā provincē. Priekš šāda tipa cilvē-
kiem ir izskaidrojams tas, ka sociāldemokrātus viņi
neieņem aizsargu organizācijā, bet ministra kungam
nav jāskatās uz šādas grupas interesēm vien, viņam
jāievēro visas valsts intereses, un jārīkojas, visu
valsts interešu vārdā. Liekas, ka iekšlietu ministrim
nedrīkstētu tie zobi klabēt aiz tik lielām bailēm pret
sociāldemokrātiem. Ja jauLatvijas armijā — kuras
rokās atrodas visi mūsu valsts ieroči — divas treš-
daļas balsoja par sociāldemokrātiem, tad tā laikam ir
bīstamāka parādība, nekā tās šautenes, kuras ir aiz-
sargu rokās. Es nezinu, vai kādreiz uz mūsu armi-
jas sastāvu, viņas komandieriem un vispār uz kara
resoru par to būtu kas norādīts, jo liekas, ka tur ma-
zākais mūsu pilsonība nav uzstājusēs pret to, un tur
nerēķinās, vai var pielaist armijā tādus cilvēkus, kas
ir sociāldemokrāti, vai kas sociāldemokrātiem simpa-
tizē. Tur tas netiek ievests. Bet tas ir blakus mo-
ments. Mēs gribam runāt uz likumības viedokļa pa-
mata un drīkstam prasīt to, lai tāda parādība līdz
tam laikam, kamēr pastāv mūsu aizsargi, tiktu no-
vērsta. Vēl tālāk, daudzos gadījumos aizsargi ne-
maz neslēpj, ka viņi patiesībā ir domāti uzbrukumiem
strādniekiem, vietējo strādnieku terorizēšanai un vie-
tējo sociāldemokrātu vajāšanai. Es varu pievest da-
žus gadījumus. Piemēram, Bauskas apriņķī aizsar-
gus stingri sijā un tur sociālistu jau nemaz nav
iekšā, bet sijāšana notiek ari starp tiem cilvēkiem,kuri
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negrib pieslieties labā spārna politikai. Ta_, piemē-
ram, no aizsargiem ticis izslēgts kāds Andrejs Skul-
me uz vietējā stacijas priekšnieka palīga Šmita de-
nunciācijas ziņojuma pamata,_ ka tas esot komunists,
lai gan viņš nav varējis pierādīt to. Talak, Bauska
no amata atstādināts rotas komandiers_Rūdolfs Dur-
ķis par to, ka tas aizstāvējis šo_Andreju Skulmi, jo
tas viņam labi pazīstams un aizrādījis, ka iesniegtais
ziņojums par Skulmi ir nepatiesība

^
Nu jājautā mi-

nistra kungam, kā tas patiesībā stāv pie Bolšteina
kunga aizsargu nodaļas. Vai tas lietas ir nonākušas
tik tālu, ka sāk atcelt no amatiem tos rotas koman-
dierus, kuri aizstāv rotas aizsargus pret apmelošanu?
Tāda parādība ir augstākā mērā nekorekta. Talak
man te ir ziņas par 18. Daugavpils aizsargu pulku.
Tur šī pulka 4. rotas komandiers Arnolds Vembre
Višķos 1. maijā savu kārtības uzturēšanu sapratis ta,
ka viņš ir klupis klāt trim personām — man ir šoper-
sonu liecības ar viņu parakstiem — un rāvis nost
sociāldemokrātu 1. maija nozīmes. Tas noticis par
labu paraugu citiem aizsargiem, jo ja jau rotas ko-
mandiers var plēst nozīmes nost, tad ari citiem aiz-
sargiem, un ari vietējai policijai ir atļauts. Sapro-
tams, minētam Vembram līdz šimnekāds aizrādījums
dots nav. Tad Lubānes „Stradnie_ku Sports un
Sargs" nodaļā vietējie aizsargi lielāka skaita ieradu-
šies š. g. 11. janvārī nodaļas izrīkojuma un mēģinā-
juši jaukt šo izrīkojumu ar bļaušanu, dzēsuši zāle
uguni nost, viens uzbrucis ar revolveri kādam bie-
drības biedrim. Viss tas noticis pilnīgi netraucēti un
līdz šai dienai vēl pret Lubānes dūšīgiem aizsargiem
nav sperti nekādi soļi.

Tad ziņojums no Zaļeniekiem. Š.g. 12. februāri
Jēkabnieku pagastā aizsargs Prande pie Priežu kro-
ga vairākiem lieciniekiem klāt esot noplēsis biedrī-
bas „Strādnieku Sports un Sargs" Zaļenieku noda-
ļas afišu. Saprotams, tur nav ko brīnīties, jo ja aiz-
sargos iepotē tādu garu, ka sociālisti ar visiem lī-
dzekļiem iznīcināmi, tad aizsargi_ iesāk ar to, ka pleš
afišas nost. Pagaidām daudz talak viņi nav tikuši.
28. martā šinī gadā_ aizsargs Pintels no Jekabmiesta
stāstījis savā veikalā — viņam.ir ari veikals — strād-
nieku biedrības „Strādnieku Sports un Sargs" biedrim
Šulcam, ka viņam no priekšniecības izdotas 145 pa-
tronas „siseņu" apšaušanai kaut kura vieta un laika,
ja vajadzīgs, ari tur pie viņa veikala. Uz Šulca jau-
tājumu, kāpēc tas pavēli neizpildot, sirdīgais aiz-
sargs paskaidrojis, ka vajagot vispirms krietni pie-
dzerties, tad par šaušanu sods būšot mazāks! Inte-
resanti, vai Bolšteina kungam tas ir zināms un vai
viņš devis šorīkojumu par tam 145patronam „siseņu"
apšaušanai? Dažā ziņā līdzīgas dabas parādības no-
vērojamas ari pie Ventspils aizsargiem, kuri atklāti
pirms 1. maija, sarunājušies, ka viņiem izdalītas 150
patronas, lai 1. maijā varētu aizkavēt sociālistu ne-
kārtības. Tā tad acīm redzot tur ari ir runa par 150
patronām. Vai nu tas rīkojums būs bijis tik stingrs,
kā tas dūšīgais zaļenieks Pintels stāsta, bet uz 1.
maiju patronas dalītas bus. Jautājums ir,priekš kam
uz 1. maiju aizsargiem dalītas 150 patronas? Vai
iekšlietu ministrs domā, ka L maija būs apvērsums?
Vai nepietiek vairs ar karaspēku un_ policiju, ka aiz-
sargiem jādodkaujas patronas un jabut gataviem uz
visādām varbūtībām? Tas gan zināms, ka Zaļenieku
aizsargi vairākkārt atklāti gan ar vārdiem, gan ar
darbiem uzbrukuši vietējiem sportistiem un vietējiem
sociāldemokrātu partijas biedriem, draudējuši ar tiem
izrēķināties u. t. t. Viss tas tur tiek izvests sistemā-
tiski un vietējie iedzīvotājito par k« sevišķu neuz-
skata. Tādas parādības mes varētu turpināt uzskai-
tīt lielā skaitā.

Tad ir sistemātiska lieta, ka mūsu aizsargi dau-
dzos pagastos izvērtušies par atklātiem vietējās sa-

biedrības terorizētajiem. Viņu priekšniecība nav līdz
šim neko darījusi, lai tās parādības novērstu. Bieži
vien stāvoklis ir tāds, ka bataljonu komandieri, kad
tās lietas paliek pārāk skandalozas, pasaka: „Jus jau
varat visu to darīt, bet nedarāt tik skandaliozi". Bet
aizsargos nav tikai politiskas dabas pārkāpumi, tur ir
ari vesela rinda kriminālu noziegumu. Lieta ta, _ka
aizsargi nodarbojas pat ar zādzībām un laupīšanām;
izdara patvarīgas kratīšanas, sistemātiskas ālēša-
nās — tas viss mūsu aizsargiem ir uz dienas kārtī-
bas. Visi aizsargi protams to nedara, bet ir zināms
skaits cilvēku, kas ar to vien nodarbojas, un es ne-
gribu palikt vienīgi pie apgalvojumiem, bet pievedīšu
faktus, kuri ir manā rīcībā. Pēdējās dienas nāca
kāds ziņojums no Pāles pagasta, kur viens aizsargs
bija sašāvis otru. Tālāk ir vesela rinda gadījumu,kur
notiek visādas noziedzības; piemēram no Krapes pa-
gasta ziņoja: „28. februārī 1926. gadā aizsargs Jānis
Krastiņš un aizsargs Hanka uzbruka strādniekiem,
kuri atgriezās no izrīkojuma mājā. Tas pats atkār-
tojās otrreiz 6. aprilī, pie kam aizsargi laida darba
akmeņus." No šī paša Krapes pagasta ziņo par aiz-
sargu Bullīti, kurš šaudījis bez mērķa. Un tā tas lai-
kam ir, ka patronas, ko aizsargiem dod, viņi ņem
un izšauda pa gaisu. Tad vēl Piltenes aizsargi no-
darbojas ar strādnieku jauniešu piekaušanu un ka
pierādījums — Ventspils miertiesnesis sodīja 2 Pil-
tenes aizsargus ar 4 nedēļām aresta par afišu noplē-
šanu un citām nekārtībām, tā kā neviens nevar ap-
galvot, ka šī ziņa ir nepareiza. Tad vēl man priekšā
ir kāds lūgums iekšlietu ministrijas administratīvam
departamentam no kāda Elkšņu pagasta iedzīvotajā
Biezā, kurš sūdzas par kādu aizsargu, kurš š. g. 13.
aprilī atklāti dzēris, pēc tam sācis ālēties un šaut iz
savas šautenes. Šautenes taču izsniedz aizsargiem
un atļauj lietot tikai pie dienesta pienākumu izpildīša-
nas —? šis aizsargs apdraudējis vietējos iedzīvotā-
jus. Ari pret šo rotas komandiers un bataljona ko-
mandiers nav spēruši nekādus_ soļus. Tad Grenču
pagastā kāds aizsargs apcietināts par 2 vīriešu ap-
laupīšanu š. g. 7. janvārī. Bate notikusi ielaušanas
zādzība pie saimnieka Ziemeļa, pie kam_ zādzība par
vainīgu pienākta kāda 4 vīru banda_, kura ietilpst vie-
tējais aizsargs Gailis. Auces stacija 24. februārī jaun-
kareivjus .pavadot bija ieradušies 8 aizsargi, kuri bija
pilnīgi piedzērušies, pēc tam bija sākuši skandalēt
un uzbrukt jauniesauktiemkareivjiem. Auru aizsargs
Šetlers uzbrucis vietējam dārzniekam Freijam, izšā-
vis uz to iz savas šautenes un smagi viņu ievainojis.
Alūksnes Katliņu ciemā 1925. gada janvārī 2 brāļi,
aizsargu nodaļas priekšnieka palīgs Birzgals un vel
kāds otrs aizsargs, nozaguši Alsviķu pagasta jaun-
saimniekam vairākus apšu bluķus. Gaiķu pagasta
aizsargi 21. jūnijā dūšīgi sadzērušies, pec tam uzbru-
kuši kādam jaunsaimniekam Alksnim, izšāvuši no
šautenes un viņu smagi_ ievainojuši. Koniņu ciema
aizsargu priekšnieks Vecākais 24. jūnijapagājuša ga-
dā piekāvis bez kāda iemesla pa ceļu ejošo vietējo 17
gadus veco jaunekli. Jēkabnieku pagasta aizsargu
izrīkojumā 19. jūlijā aizsargi Radzivils un Tefermans
uzbrukuši kādam strādnieku sportistam un vel kādam
no publikas bez kāda iemesla, viņus piekāvuši, drau-
dējuši šaut, vēlāk abus_ divus apcietinājuši un tikai
otrā dienā atlaiduši vaļa, lai gan apcietināšanai nav
bijis nekādu iemeslu. Alojas aizsargu balle aizsargu
nodaļas priekšnieks sācis skandalēt, šaut izrīkojuma,
izcēlusēs panika un tikai ar lielam pulem izdevies
dauzoņu savaldīt. Alsviķu pagasta aizsargs Dadzis
pagājušā gada 3. novembrī pienākts Alūksnes Složas
dzirnavās pie zādzības, kur nozadzis kādam strād-
niekam 2 pudus rudzu miltu. Ļaudonas aizsargs,
kāds L., nevarēdams citādāki_ izšķirt savus ģimenes
strīdus, izvedis savu sievu seta un ar 3 šāvieniemvi-
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ņu nogalinājis. Penkules pagastā pagājušā gada 24.
oktobri Smuku mājās noticis iebrukums laupīšanas
nolūka, pie kam par vainīgiem izrādījušies aizsargi
Blums un kāds Bevers no Cimmeres muižas. Duni-
ka pagājušā gada apzagts vietējais kolonialveikals
un par zagli izrādījies vietējais aizsargs Rišmits.
Raņķos pagājuša gada 5. oktobrī aizsargi sākuši ap-
šaudīt kādu liellaivu, kas braukusi pa Ventu. Me-
žotnē 22. novembrī notikusi sadusme starp vietējiem
aizsargiem un kādu saimnieku Strazdiņu, tāpēcka šie
aizsargi sākuši bez_ atļaujas bradāt viņa laukus ar
zirgiem. Mazsalace vietējais aizsargs B. 6. februārī
sācis traucēt Mazsalaces kultūras veicināšanas bie-
drības, ta tad pilsoniskas organizācijas izrīkojumu un
uz trepēm sācis pat šaut, pie kam viena no lodēm ķē-
rusi kādu vīrieti no publikas. Griķu aizsargu nodaļas
priekšnieks pienākts meža zādzībā. Viņš zadzis
būvkokus lielāka skaita. Tādas parādības varam pie-
vest vel ļoti liela skaitā. Esmu te uzskaitījis 32 gadī-
jumus. Ta tad tie nav viens vai otrs izņēmuma ga-
dījums, bet ļr sistemātiska parādība. Tāpēc patie-
šam konstatējams tas, ka mūsu aizsargos sāk ievie-
sties

^
tādas paradības

^
ka notiek neatļauta šaudīšana,

pastāvīga piedzeršanās, ālēšanās, netiek sperti vaja-
dzīgie soļi nelegālu paņēmienu likvidēšanai, tiek iz-
darītas patvarīgas kratīšanas un citas varmācības
un veselam rindām aizsargus pieķer vienkāršos kri-
minālos noziegumos, zādzībās, laupīšanās, pat slep-
kavības. To visu dara cilvēki, kuri taču nolikti par
kartības_ sargiem. Te parasti mums iebilst, ka šā-
das parādības esot sastopamas ari pārējā sabiedrībā.
Es vēlētos, lai iekšlietu ministra kungs painteresētos
šinī ziņa attiecībā uz policiju. Tad viņš redzētu, vai
ari policiļā kriminālnoziedznieki būtu sastopami tādā
pat skaitā, kā viņi sastopami aizsargos. Tur varam
konstatēt atsevišķus apriņķus, kur, kā es te pievedu,
tiešām notikusi viena otra nekārtība, pat kriminal-
roziegums, bet aizsargos mums ir darīšana ar siste-
mātisku parādību gandrīz visās aizsargu nodaļās.
Un šīs parādības neaptver vis nelielu skaitu gadīju-
mu, bet šie gadījumi sniedzas desmitos un simtos.
Pagājušā gadā aizsargu priekšnieks vēl publicēja šīs
ziņas, bet šogad to vairs nedara, jo šīs ziņas ir ļoti
nepatīkamas. Pēc šīm viņa publicētām ziņām bija
redzams, cik noziedzības aizsargi atklājuši un cik
paši pastrādājuši noziegumus un pārkāpumus. To
nelikumību, nekārtību un noziedzību, ko pastrādājuši
šie paši aizsargi, bija par veselu simtu vairāk, nekā
to, kuras paši atklājuši. Ja nebūtu bijuši aizsargi, tad
šādas nelikumības un šādi pārkāpumi būtu par vese-
liem 750 mazāk! Lielākā daļa no visiem šiem nozie-
gumiem un pārkāpumiem, var teikt: visas laupīša-
nas, slepkavības, kādas ir konstatētas, pie kam dau-
dzi aizsargi ir jau izveidojušies par krimināliem no-
ziedzniekiem, — vis tas varēja notikt ari tāpēc, ka
aizsargiem dotas plašas rīcības tiesības, viņu rokās
atrodas ieroči un tāpēc viņus ir diezgan grūti notvert.
Bez tam policija uz aizsargiem skatās caur pirkstiem.
Tāpēc tie iebildumi, kas nāk no labās puses, kā ari
starp pārējiem iedzīvotājiem tādas lietas notiekot, nav
dibināti iebildumi. Aizsargiem visas šīs lietas ir daudz
iespējamākas, jo viņu rokās ir ieroči un tiesības un
galvenais, tas izcilus stāvoklis, kādā viņi nostādīti.
Ja tas nebūtu, tad noziegumu skaits samazinātos div-
un trīskārtīgi, tad katrā gadījumā noziedzīgo parā-
dību procents būs div- un trīskārtīgi mazāks. Aiz
visiem tiem iemesliem mums ir tiesība vēl jo vairāk
skatīties uz aizsargiem kā uz pilnīgi nevajadzīgu in-
stitūtu, kā uz parādību, kas nāk mūsu valstij tikai
par ļaunu un nevis par labu. Jo vairāk tādēļ, ka lai
gan šīs organizācijas priekšgalā pašlaik ir nostājies
pulkvedis Bolsteins, kurš it kā gribētu novērst visas
nekārtības, tomēr viņa enerģiju līdz šim vēl neesam

redzējuši un pie tam vel vairāk tāpēc, ka Laimiņa
kungs nav ieskatījis par vajadzīgu gada laikā atcelt
no amata aizsargu instruktoru Karčevski, kurš komu-
nistu laika bija komunistu komisārs. Bet acīm re-
dzot iekšlietu ministrijā pret bijušiem komunistiem
un viņu varas vīriem ir sevišķa mīlestība. No vienas
puses viņi ka ierēdņi tiek sēdināti augstos amatos,
bet no otras puses, no pašas politiskās pārvaldes pu-
ses viņus ķer ciet un sēdina cietumā. Nav saprota-
matada izturēšanās, kad vienus ceļ par atbildīgiem
ierēdņiem un pārējos soda. Šeit vajadzīga noteikta
skaidrība uz visaslinijas. Bet pats galvenais ir tas,
ka tāda persona, kā Karčevskis, nav cienīga būt mū-
su aizsargu priekšgalā. Vai tad iekšlietu ministrim
nav bijis iespējams, starp visiem Latvijas atbrīvotā-
jiem sameklēt godīgāku un kārtīgāku cilvēku, kurš
nav bijis komunists, vai nav ieņēmis tur atbildīgus
amatus? Vesels gada laiks priekš tam viņam bijis;
jaupagājuša gadā mēs par to norādījām,bet tad iekš-
lietu ministra kungs uzskatīja par labāku to lietu no-
klusēt. Ja šī persona vēl pašlaik atrodas iekšlietu
ministrijā, tad laikam ar iekšlietu ministra paša ziņu
un piekrišanu. Viss tas liek mums skatīties uz aiz-
sargiem kā uz nevajadzīgu institūtu.

Saprotama lieta, te jārunā ari par aizsardzēm,
kuras Bolšteina kungs pie mums grib organizēt. Lin-
diņa kungs par viņām jaurunāja. Patiešām, nopietni
pie viņām nevar pieiet klāt. Ko tad aizsardzes darīs?
Vai gribēs nāves bataljonus dibināt? Vai bijušam
komandieram Bolšteina kungam nav jau pietiekoši
piedzīvojumu no agrākiem laikiem, kur tā lieta ir no-
vedusi Krievijā? Runājot par to, ko aizsardzes darīs,
te „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī" mēs atrodam at-
bildi uz to, ļoti jūsmīgā garā un jāsaka vispāri, ka
„lekšlietu ministrijas Vēstnesis" starp laikrakstiem
ir viens no dzejiskākiem. Neviena cita laikraksta
ievados mēs tādu dzejošanu nevaram atrast. Nezinu,
vai par faktisko redaktoru tur kāds dzejnieks, bet
par to man maza interese. No šī ,.Vēstneša" apraksta
par aizsardzēm mēs redzam, ka nupat 27. apriļa nu-
murā ir minēts par aizsardžu pirmo kopapspriedi
Rīgā un tur viņas visas ari 'nobildējušās. Patiešām
jāsaka, ka tā ir tikai laika un naudas tērēšana un ga-
līgi nevajadzīga lieta. Te aizsardžu mērķi ir formu-
lēti sekosi: „Tālāk šī apspriedeatzīst centrālās aizsar-
džu organizācijas dibināšanasvajadzību." Šāda cen-
trāla organizācija tiks dibināta un viņas mērķis ir,kā
tālāk lasām,— ..popularizēt valstsaizsardzības ideju."
Atvainojat, deputātu kungi, vai priekš tam, lai popu-
larizētu valsts aizsardzības ideju, patiešām jādibina
sieviešu aizsargu korpuss? Man liekas, ka to iespē-
jams darīt visur kur citur un priekš tam nav jādi-
bina aizsardzes. „Sekmēt aizsargu mērķus kulturela,
saimnieciskā un sanitārā laukā." Nu, sekmēt aiz-
sargu mērķus kulturela, saimnieciskā laukā un sani-
tāra lauka, var ari bez aizsardzēm. Jāsaka atklāti,
ka no tām aizsardzēm tur nekas neiznāks, tās ir pil-
nīgas iedomas un ja sanitāri ir vajadzīgi priekš aiz-
sargiem

^
tad laikam gan vīriešu personāla trūkums

mums vel nav. „Izpildīt aizsargu organizācijā sie-
vietēm piemērotus darbus." Es gribu jautāt Laimiņa
kungam, kādi ir tie sievietei piemērotie darbi aiz-
sargu organizācijā. Vai tie nav patīkama laika paka-
vešanakomandieru kungiem ballēs un parādēs? Var-
būt tas būtu aizsardzēm piemērots darbs, tur nav ko
iebilst; tikai jāsaka, ka priekš tādām blēņām nav
vērts, ka sasauckopsapulces un nav vērts, „ka raksta
„Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī" dzejiskus ievadrak-
stus un liek iekšā bildes. Es zinu, ka mūsu kungi ir
sajūsminājušies no Somijas piemēra un mūsu bijušais
ministru prezidents, tagadējais ārlietu ministrs, kurš
nupat no turienes atgriezies, it sevišķi... (Ķ. Ulmaņa
starpsauciens). Viņš to apstiprina, ka tas ir pareizi.
Ta tad mes nemaldīsimies, ka tas ir Ulmaņa kungs,
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kas tur sēž — man jāsaka, ka tur ari pastāv viena
līdzīga organizācija. Bet tikai Somijā ir tāda orga-
nizācija; citur uz pasaules tādas nav. Ari Somijā tā
organizācija ir vairāk līdzīga kādai organizācijai,
kas pie mums bija savā laikā. — sieviešu palīdzības
korpusam, bet nekad ne tas, par ko grib izvērsties
mūsu aizsardžu darbība, Un japie mums Latvijā tā-
das organizācijas pastāv vairāk kā vajadzīgs — te
jau pilsoniskās, nacionālās, dāmas raujas vaiga
sviedros gan.papalīdzības korpusiem, gan pa nacio-
nālām' ligām, — tad liekas, ka iekšlietu resoram nav
vajadzība nodibināt aizsardžu pulciņus. Šis pasā-
kums jāatzīst par pilnīgi nevajadzīgu.

Mēs pie aizsargu budžeta liksim priekšā šīs su-
mas strīpot un nodot tās ceļu remontiem, lai caur liet-
derīgu pasākumu palielinātu satiksmes līdzekļus un
zirgu iegādāšanai mūsu policijai. Tas ir vajadzīgs
taisni uz laukiem, kur aizsargi vairāk neko citu ne-
dara kā ālējas.

Tālāk pie iekšlietu ministrijas budžetajanak pie
viena jautājuma, pie, tā sauktās, atļauju kārtības uz
ieročiem un velosipēdiem. Mēs_ tagad jau ilgākus ga-
dus dzīvojam normālos, apstākļos. Un tomēr jo
projām atļauju kārtība tiek paturēta, lai gan ārzemēs
tā ir atcelta jau ilgus gadus. Piemēram, 1923. gada
ieroču atļaujas tikai vienā apriņķī izsniegtas 417,
1924. gadā —1967, 1925. gadā — 2398. Velosipēdu
atļaujas izsniegtas 1923. gada — 449, 1924. gada —
1299 un 1925. gadā — 3391. Tagad ir jautājums, kā-

pēc iekšlietu resoram janodarbojas _ar šo milzīgo
skaitu atļauju izdošanu, ja patiesība atļauja ir tāda
savā ziņā tukša formalitātē priekš lielākās iedzīvo-
tāju daļas. Vai patiešām iekšlietu resors doma, ka
tie daži simti latviešu komunistu, kas mums ir, vai
ari tie daži desmiti mūsu ultranacionahstu, kas sa-
rīko spridzināšanas un nodarbojas ar tamlīdzīgiem
pasākumiem, — ka tiem nebūtu tas atļaujas. Tiem
tās atļaujas ir un ari tiem komunistiem, jo tie māk
pie viņām tikt. Nemāk tikai tās, kam ierocis vaja-
dzīgs aizsargāšanās nolūkā. Jājautā, vai tie daži
simti cilvēki ar revolveru atļaujārn var Latvijas valsts
iekārtu apdraudēt, vai sarīkot kādas nopietnas ne-
kārtības. Taču acīm, redzot no visa ta nekas ne-
iznāks. Tā tad ar tām ieroču un velosipēdu atļau-
jām ir vienkārša ķircināšanas un tiek dota tiesība
vienkārši policijas ierēdņiem izšķirt, vai atļauju dot
vai nedot. Un nu iznāk ta, ka tas, kuram policists ir
draugs, tas atļauju dabu un kam nav draugs — tam
neizdod. Šī kārtība būtu pilnīgi atceļama, viņa ir
nevajadzīga; ar viņu neko nevar sasniegt un viņa, iz-
vēršas tikai par ļaužu apgrūtināšanu. Ja kādam so-
ciāldemokrātam ir vajadzīga ieroču atļauja, tad at-
skaitot Rīgas prefektūru, citur tas atļaujas nevar
dabūt; vienalga, vai tas ir kasieris, kuram jāapgroza
desmitiem tūkstošiem rubļu savas kabatas, vaikāds
cits. Viņam ir ilgi jāgaida, kamēr ievāc ziņas un
beigās viņš saņem ziņu, ka atļauju tam nedod, tapec
ka viņš ir politiski neuzticamapersona. Par politiski
neuzticamu personu uzskata tape^

ka viņš
ir

sociāl-
demokrāts. Es gribētu zināt, kapec atļaujas tiek
dotas tiem ļaudīm, kuri skaitās nacionāla kluba; tur
ir zeņķi, kuriem ir tikko 16 gadu un tiem: izsniedz at-
ļaujas. Tagad saka, ka tiem atļaujas ir atņemtas.
Es gribu apgalvot, ka viņiem atļaujas ir, mazākais tie
ieroči viņiem ir. Kāpēc iekšlietu ministrijai nenāk
prātā paskatīties, kam te tas atļaujas ir un kam nav?
Kas attiecas uz kreiso pusi, tad te to dara uz vis-
stingrāko. Sociāldemokrātiska frakcija iesniegs pār-
ejas formulu pie iekšlietu ministrijas budžeta, kura
liks priekšāuzdot ministrijai ieroču un velosipēdu at-
ļaujas pilnīgi atcelt.

Godātie deputātu kungi. Es esmu īsumā paka-
vējies pie tiem faktiem, kas stāv manā rīcība attie-

cībā uz ārējo ploiciju, uz mūsu apriņķu priekšniekiem,
uz mūsu kriminālpoliciju, uz mūsu aizsargiem, un uz
šo neciešamo sitemu attiecībā uz ieročiem un velosi-
pēdiem. Tās ir parādības, kas met spilgtu gaismu
uz to, kas šinī resorā notiek, un man liekas, ka šīs
parādības ir tādas, par ko mēs pilnīgi atbaldību va-
ram likt uz mūsu ministra kungu. Ja visi ministri
mainās, tad Laimiņa kungs ir vienīgais, kurš bez
pārmaiņās bijis. Laimiņa kungs nes pilnu atbildību
par to, kaš ir ticis darīts. Mēs nevaram piekrist tai
politikai un tām nekārtībām, kuras daudzās iekšlietu
ministrijas nozarēs ieviesušās un tamdēļ mēs balso-
sim pret šo budžetu, j^pret visiem! tagadējās valdī-
bas budžetiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudzim.

J. Rūdzis (sociāldemokrāts); Godātie deputātu
kungi! Ls gribēju debatēs pie iekšlietu ministrijas
budžeta ne tik daudz pakavēties pie mūsu policijas
darbības, kā galvenā kārtā pie katoļu baznīcas var-
mācīgās rīcības atsevišķos gadījumos. Bet, tomēr,
pirms pāreju uz katoļu baznīcas rīcības raksturošanu,
lai būtu man atļauts īsos vārdos iepazīstināt augsto
namu ar vienu otru policijas varmācīgo rīcību manā
vēlēšanu apgabalā — Latgalē. Vispirms jākonstatē,
ka tos ierēdņus, kuri pārējā Latvijā, Rīgā, Kurzemē
un Vidzemē, atzīti par nederīgiem savā dienestā,
iekšlietu resors nevis atlaiž no vietām, bet pārceļ tos
uz Latgali. Tādā kārtā policijas darbinieku izlase
Latgalē ir vissliktākā.- Taisni tanī apvidū, kur poli-
cijas ierēdņiem un darbiniekiem vajadzētu būt vis-
stingrākiem, viskārtīgākiem pie savu pienākumu iz-
pildīšanas, taisni uz Latgali iekšlietu resors sūta vis-
sliktākos ierēdņus. Viens otrs pilsoņu laikraksts,
ari viens otrs pilsonis izsakās, ka Latgales austrumu
nomalē, it sevišķi citautiešu pagastos, novērojamas
pretvalstiskas tendences. Cik es Latgali pazīstu,
man jāsaka, ka iedzīvotājos šādas tendences pret La-
tvijas valsti kā tādu nav. Bet es varu gan konstatēt,
ka šādi ieskati vienā Latgales iedzīvotāju daļa var
rasties, ja Latvijas valsts administrativās varas re-
prezentanti uz vietām, šinī gadījumā policija

^
turpinās

uz priekšu izturēties tāpat kā līdz šim. Pareja_ La-
tvijā latviešu apdzīvotā daļā, kā neka jedzīvotaji ir
taisījuši cauri visas tās lielās cīņas, kādas Latvijas
tautai bijis jāved līdz savas valstsnodibinašanai, bet
Latgale ir tas apgabals, kas idejiskā un ari nacionālas
kustības ziņā ar pārējo Latviju nav bijusi saistīta, ta
piesaistīta pārējai Latvijai tikai pēdēja laika. Tapec
nav ko brīnēties, ja zemnieki, it īpaši_ cittautībnieki,
nepazīdami Latvijas nacionālo ciņu vēsturi, Latvijas
policista tērpā savā priekša neredz neko citu ka to
pašu cara laiku uradņiku. _ Tāpēc itin dabīgi, ka
pierobežu apgabala iedzīvotāji tik daudz nevērš vis

, savas dusmas pret iekšlietu resoru, izsaka savu ne-
apmierinātību nevis ar valdības rīcību, ar valdības
ierēdņiem, bet uzliek atbildību par visiem notikumiem
pašai Latvijas valstij. Tapec butu no lielāka svara,
kaut Latgalei, it sevišķi austrumu novados, tiktu sū-
tīti nevis sliktākās kategorijas ierēdņi, kuras cenšas
pārsūtīt no šejienes uz Latgali, lai tiktu no viņiem
vaļā, bet ka uz turieni sūtītu viskārtīgākos ierēdņus,
kuri godam prot pildīt savus pienākumus un godam
prot reprezentēt Latvijas valsti. Tapec, kungi, e?
gribētu apstāties mazliet pie dažu atsevišķu persona
rīcības. Piemēram, 1921. gada 1. maija Daugavpilī
strādnieku organizācijas sarīkoja maija_svetkus. Dau-
gavpils dzelzceļnieku teātrī tika noturēta tautas sa-
pulce, kurā starp citu uzstājas ari bijušais_Satver-
smes Sapulces loceklis Cālītis unvairaki musu par-
tijas biedri. Šī sapulce, kā tas bus zināms tiem de-
putātiem, kuri bija Satversmes Sapulce, no interpe-
lacijas, tika padzīta no jātnieku pulka apbruņota
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ekskadrona. Sī apbruņota ekskadrona priekšgalā,
Kurs veiauzas strādnieku sapulce ar plikiem zobeniem
roKa, siaveja Kaus Kapitans, Krievu monarķists, tas
mums ir zināms SKurovsKis. Vai nu pateicoties in-
terpeiaciļai vai kādiem, citiem apstākļiem — to es ne-
zinu — so kungu no dienesta atlaida, demobilizēja,
bet tagad sis pats krievu monarķists, kurš pēc mūsu
ziņām ļoti sajūsminājies par Farizes emigrantu Kon-
gresu, atrodas Latvijas robežpolicijas dienestā un
ieņem tur robežkontroliera vietu. Par šo Sķurovski
beidzama laikā sūdzas Indras apvidus iedzīvotāji, ka
viņš vairākas reizes piekaujot vietējos ebreju iedzīvo-
tājus, kas ari pieradīts, un izturoties izaicinoši pret
pārējiem cittautībniekiem, visādi cenzdamies terori-
zēt vietējos iedzīvotājus, ir skaidrs, ka šādiem ie-
rēdņiem nav vietas policijas dienestā, un vēl jo ma-
zāk uz Latvijas robežām. Es nedomāju apstāties pie
parejo policijas darbinieku varoņdarbiem, pie kuriem
tuvāk apstāsies mani frakcijas biedri, bet es gribētu
pievest vēl vienu spilgtu gadījumu, kas noticis Rē-
zekne. Ari tur pastāv politiskās apsardzības nodaļa
jeb punkts un šī punkta vadītājs atradis par iespē-
jamu šogad dienu pirms 1. maija terorizēt dažu
strādnieku organizāciju darbiniekus. Sīs nodaļas va-
dītājs licisapcietināt divus sociāldemokrātu partijas
biedrus, kādu Kuzminu un Magaršaku un divus
arodbiedrības biedrus — Kolupoviču un Zlotinu.
Protams, šos strādniekus punktu priekšniekam bija
jaatlaižpec dažām stundām vaļā, bet pa to laiku
viņu mājās izdarīta kratīšana un kā inkriminējoši
pierādījumi par šo cilvēku politisko neuzticību, pēc
politiskās apsardzības domām, ir šādas grāmatas,
kuras noņemtas. Tās ir „Komunistu minifests", kura
sarakstīta priekš 1848.gada Vācijā un cariskā Krievijā
tikusi legāli pārdota visos grāmatu veikalos un kurā
nav nekā kopēja ar komunismu. Bez tam paņemtas
dažas citas grāmatas; tā, piemēram, kāda grāmata,
kura izdota 2 gadus atpakaļ Vācijā «Komunisms un
dzimum jautājums". Tad vēl citas grāmatas, kuras
tepat Latvijā iznākušas un kuras katrā veikalā var
dabūt legāli pirkt, bet politiskās apsardzības aģentiem
tas nav zināms un viņi uzskata tās par nelegālām un
konfiscē. Bez tam Rēzeknē beidzamā pusgadā no-
vērotā sevišķa parādība. Tur vairākiem atbildīgiem
strādnieku organizācijas darbiniekiem piesūta pa
pastu komunistu proklamācijas. Vēl līdz šim laikam
nav izdevies uzzināt, no kurienes šīs proklamācijas
nāk. Zīmīgi tomēr ir tas, ka pēc šoproklamāciju sa-
ņemšanas, pēc vienas vai vairāk stundām, dzīvoklī
ierodas politiskās apsardzības aģents un izdara kra-
tīšanu. Es domāju, ka iekšlietu ministra kungs se-
višķi painteresēsies par saviem ierēdņiem, kuri strādā
Rēzeknes politiskās apsardzes nodaļā. Man par po-
litisko apsardzi vēl ir daži dati un tie ir sekosi. Rē-
zeknes policijā kalpo kāds policijas ierēdnis Rupeiko.
Tas pats Rupeiko ir bijis brīvprātīgais Latvijas armi-
jā un Rēzeknes policijā nokalpojis jau 6 gadus. Šis
policists nav nekad sociālists bijis, pat vairāk reizes
uzstājies pret strādnieku organizācijām, tad, kadvi-
ņam nācies sadurties ar strādnieku_ organizācijām,
tā kā drīzāk viņš uzskatāms kā strādnieku organi-
zāciju noliedzējs, ne viņu piekritējs. Tomēr politiska
apsardze, ari beidzamā laikā, atradusi kaut ko pret
viņu, patiesību sakot, atrast neko nav izdevies. Lieta
iesākusēs ar kādiem brāļu Drujānu vekseļiem Rē-
zeknes notāra Bankava kantorī, kura lieta 1925. gada
vasarā no policijas izmeklēta un atrasts, ka tur ne-
kas pretlikumgīs nav, tomēr beidzamā laikā tā lieta
no jauna iekustināta, jo Rupeiko pagājušos Lāčplēša
ordeņa svētkos Rēzeknē apcietinājis piedzērušo Rē-
zeknes politiskās apsardzes vadītāju Fīeinrichsona
kungu. Politiskā apsardze tagad sāk to policistu
vajāt un grib pierādīt, ka šis policists būtu mēģinājis

ļKrājumā Saeimas Stermgrafiskaj
[birojā Rīgā. Saeimas laukumā.]

no brāļiem Drujaniem izspiest kukuli. Man priekšā
ir protokols, rakstīts 1926. gada 10. maijā no Rēzek-
nes pilsētas policijas uzrauga Šnapša. Šisprotokols
ir sekoša satura un tanī Drujans dod sekošu liecību.
„Pec nopratināšanas un protokola parakstīšanas gara
auguma ar brillēm politiskas apsardzes aģents (šo
vīru sauc Pakalnu, otrs ir Jankovskis) mani ieveda
atsevišķa istabā,kur mani spīdzināja, vairākas reizes
iesita,papirosu ģīmī dedzināja, nolika 5mārciņu svara
bumbas draudēja ar to bumbu sist tik ilgi, kamēr
es nosprāgšot. Ar spīdzināšanām minētais ierēdnis
gribēja no manis izspiest, lai es teicot,ka es esot ie-
devis Rupeikam 100 latu kukuļa naudas. Tā kā es
to nebiju darījis, tad, neskatoties uz spīdzināšanām,
es to neteicu. Pec dažām dienām es tiku atkal iz-
saukts uz politisko apsardzi un tas pats ierēdnis ar
brillēm dažādi draudēja un teica, lai es teicot, ka es
esot_ iedevis minētos simts latus. Kad tas atkal ne-
līdzēja, tad minētais ierēdnis uzrakstīja kādu pavad-
zīmi, kuru lika parakstīt, teikdams, ka es tikšot sū-
tīts uz cietumu. Pec tam mani izveda uz cietumu no
politiskas pārvaldes ēkas. Ejot no politiskās pār-
valdes ēkas es tiku palaists brīvībā, bet tanī pašā
diena es atrados politiskā pārvaldē no 10—17, pa
kuru laiku es tiku spīdzināts." Šis ir protokols . Ja
tagad iekšlietu ministrs atradīs par vajadzīgu šos
kriminālistus vēl ilgāk turēt dienestā, tad es nezinu,
vai vispārīgi mūsu iekšlietu resorā ir kaut kas
kartība.

Pārejot uz baznīcas lietām, man jāsaka, ka ka-
toļu baznīca, ari luterticīgo baznīca, tāpat ari pārējo
konfesiju baznīcas, mēģinādamas, izplēst no valsts
kases pabalstus, vienmēr mēģinājušas iestāstīt, ka
baznīca esot kulturēls iestādījums valstī, ka tas esot
taisni tas iestādījums, kas cilvēkiem mācot lēnprātību,
žēlsirdību, tuvāku mīlestību u. t. t. Ne vien reiz vien
sociāldemokrātiskās frakcijas locekļiem nācies no-
rādīt, kā no šīs augstās tribīnes, tā ari citās vietās,
ka viss tas, ko baznīcas priekšstāvji stāsta par sa-
vām baznīcām, ka tas nesaietas ar patiesību, bet ka
taisni otrādi — baznīca vienādi un visos laikos ir
sevi pierādījusi par progresivās tautas domas vislie-
lāko ienaidnieku. Baznīcu priekšstāvji, kuriem būtu
tiešām jāpauž tās domas, kuras izteiktas kristīgā
mācībā, šiepaši garīdznieki uzrāda dzīvē, ka tie nav .
cienīgi nest to nosaukumu, kuru viņi nes.

^
Cienījamie

deputātu kungi, lai man būtu atļauts īsosVārdos pa-
kavēties pie mūsu katoļu garīdzniecības Latgalē, ku-
ras rīcību mēs vislabāk pazīstam un kura ir visai
Latvijas tautai, „slaven,a" tapusi no tiem:notikumiem,
kuri norisinājās Latgalē sakarā ar mūsu bijušā de-
putāta Franča Trasuna apbedīšanu. Tomēr daudz
kas atklātībā nav nācis. Tāpēc-lai būtu atļauts īsos
vārdos pakavēties pie vairākiem piemēriem. Sākšu
no zemākiem garīdzniekiem, jeb no vietējo draudžu
baznīckungiem', kā viņus Latgalē sauc. Ņemsim,
piemēram, Večilovas garīdznieku ,kurš pazīstams kā
vietējās progresivās latgaliešu sabiedrības ienaid-
nieks un terorists. Šis pats garīdznieks kādu gadu
atpakaļ, dzīdamies pakaļ kādam latgaliešu gana zē-
nam, ar rungu pārsitis kāju, tā kā zēns palicis uz
visiem laikiem par kropli. Pušas garīdznieks, par
kuru ticis rakstīts ari „Jaunākās Ziņās", bijis tas, kas
noliedzis kādus 70 gadus vecīti, latgalieti katoli, ap-
glabāt kapsētā, tāpēc ka viņš nav saņēmis par to at-
tiecīgu samaksu. Šis cilvēks, kurš nav ticis ap-
glabāts, saucas par Giņeviču. Šeit ir klāt kūrijas
priekšstāvis deputāts Kublinska kungs, kurš cītīgi
uzraksta to, ko es saku. Būtu vēlams, lai viņšpar to
painteresējas un sper kādus soļus pret viņam padotiem
garīdzniekiem. Tad Višķu garīdznieks Ivgans bei-
dzamā laikā, kad pie viņa griezies kāds sociāldemo-
krātiskās partijas biedrs, ari Latgales katolis, ticīgs
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cilvēks, lai viņam nokrista bērnu, garīdznieks viņam
parādījis durvis, piedzērušā stāvoklī draudējis ar
revolveri un teicis: „ja jūs, komunisti, nāksat pie
manis, tad es jūs visus nošaušu." Tāds ir garīdznieks
Višķu draudzē. Tad Kaunatu baznīckungs, kurš īsi
pirms šīs Saeimas vēlēšanām, — kad es biju Kaunā-
tos, tad man vairāki vietējie cilvēki to apgalvoja, —
nodarbojies pa naktīm ar huligānismu un logu dauzī-
šanu, un pat rādīja ēku, kur šis garīdznieks bija iz-
dauzījis logu, sviežot akmeņus, kurus ari es tur re-
dzēju, Jājautā, vai šādamgarīdzniekam ir vieta baz-
nīcā, un cik rnan ir zināms, tad vairākkārtīgi ir ticis
pieprasīts no vietējiem iedzīvotājiem, lai šis garīdz-
nieks tiktu nosūtīts uz citu vietu, kaut vai uz Aglonas
klostera pagrabu. Kas ir šis Aglonas klostera pa-
grabs? Tas ir vieta, kur katoļu baznīcas kūrija no-
sēdina uz ilgāku vai īsāku laiku tos,kuri nepilda kū-
rijas noteikumus. Un kādi šie pārkāpumi ir? Man
ir zināms kāds Bradaižu garīdznieks Kangars,, par
kuru es esmu runājis ar Kublraiskakungu un prasījis,
par ko tad īsti Bradaižu garīdznieks notiesāts. Man
atbildēja, ka Kangars notiesāts par it kā nepareizu
Dievmātes krāsošanu. Esot mākslinieks zīmējis ka.-
toļu Dievmātes, bet drusku savādāki, nekā to pie-
laižot katoļu baznīcas likumi. Bet patiesību sakot,
šis garīdznieks ticis notiesāts par to, ka pirmās Sa-
eimas vēlēšanās un ari vēlāk sacījis draudzes locek-
ļiem,: „ja jūs kādreiz balsojat, tad varat balsot tikai
par 3. un 4. numuru, t. i. par sociāldemokrātiem un
darba partiju. Tas acīm' redzot nav paticis kūrijai
un par šo noziegumu viņu iesēdina uz 3 gadiem baz-
nīcas arestā un nevis par kaut kādu Dievmātes krūšu
tēla zīmēšanu, kā man paskaidroja Kublinska kungs.
(Starpsauciens.) Varbūt viņš vairs nav, bet viņš tur
bij. Tad mums ir zināms, ka pēc katoļu baznīcas li-
kumiem katrs pašnāvnieks, kurš beidz dzīvību ar
pašnāvību, katoļu kapos netiek apglabāts. Bet ko
kūrija ir darījusi ar pašnāvnieku garīdznieku Izsatu
no Preiļiem? Garīdznieks Izsats dažus mēnešus at-
piakaļ nobeidzis savu dzīvību ar pašnāvību:, nošauda,-
mies kādu romantisku iemeslu dēļ. Katoļu kūrija
bija... (B. Kublinska starpsauciens,) Atvainojat,
Kublinska kungs, es konstatēju to, ko zin visa ap-
kārtne, kura apstākļus labi pazīst un kas noteikti' ar
faktiem pierādījies. Kūrija nostādījusi gadījumu tā,
ka cilvēks, spēlējoties ar revolveri, neesot pratis ar
viņu apieties un tādēļ 'nošāvis pats sevi, nenostādot
nemaz viņu kā pašnāvnieku, bet kā tādu, kas aiz ne-
uzmanības nonāvējies. Viņš nosūtīts uz Dau-
gavpili un tur paglabāts katoļu kapos. Es nebūt ne-
nostājos pret to, ka šinī gadījumā garīdznieku neap-
glabātu tur, kur pienākas, bet tikai aizrādu, ka ja
kāds no jūsu garīdzniekiem ir pārkāpis ļoti stingros
katoļu baznīcas kanoniskos likumus, tad katoļu baz-
nīca attaisno, kamēr vienkāršo mirstīgo: draudzes, lo-
cekli jūs sviežat ārpus kapsētas un liekat apglabāt
sētmalē. To pašu mēģināja darīt ar bijušo garīdz-
nieku, Saeimas deputātu Franci Trasunu. Iesim: tā-
lāk un paskatīsimies, kas notiek augstākās katoļu
garīdznieku sfērās. Mums zināms, kāds liels
Franča Trasuna ēdējs Rēzeknes dekāns Velkmie,
kurš spēlējis tik ļoti nožēlojami zemisku lomu Franča
Trasuna apglabāšanā Rēzeknē. Viņš ir Latgales ak-
ciju bankas valdes loceklis. Šis pats Velkme ticis
nodots garīgai tiesai par kādu mantkārīgu lietu, Viņš
ticis nodots garīgai tiesai uz tā ziņojuma pamata, ku-
ru sniedzKapiņu pagasta pilsonis Noviks un noraksts
no kura atrodas pie manis, ko es nodevu Kublinska
kungam!. Ko šiskungs ir darījis? Šiskungs, pretēji
katoļu baznīcas kanoniskiem likumiem, pa kara lai-
ku, kamēr kādās kundzes vīrs, kura dzīvo Saimerse-
tas miestā, atradās karā, stājies, ar viņu draudzīgās
attiecībās un pierunājis visu mantu, kas viņai, bijusi

naudā, norakstīt testamentā viņam. Vīrs, pārnākot
mājā no kara, redz, ka visa manta, kas viņam bijusi,
pateicoties dažādiem juridiskiem knifiem, norakstīta
uz sievas vārda. Tagad, kad sieva, mirusi, pēc atstātā
testamenta visa viņas manta palikusi Rēzeknes de-
kānam Velkmem. Nelaimīgais cilvēks izstaigājis vi-
sas iestādes, sākot ar Daugavpils apriņķa priekšnie-
ku un beidzot ar Valsts Prezidentu, meklēdams savu
taisnību, lai atdabūtu savu mantu, kas viņam noblē-
dītaar dažādiem juridiskiemknifiem. Tas viņam to-
mēr nav izdevies un laikam ari neizdosies, jo juridi-
ski visa šī lieta ir nodarīta pareizi. Tas pierāda, kā
rīkojas mūsu katoļu baznīcas augstākie garīdznieki.
Velkme,mūsu tagadējā iekšlietu viceministra brālis,
tapis slavensLatgalē arsavu mantkārīgo un neiecietī-
gorīcību pret citādi domājošiem katoļiem nekā viņš.
Bet pāriesim uz pašu kristīgo zemniekupartiju.Pēckūrijas un kūrijas oficiālās personas, t. i. bīskapa iz-
teicieniem:,Latgales kristīgo zemnieku partija neesot
nekas cits, kā Latvijas katoļu baznīcas politiskais
piedēklis. Domāju, Saeimas deputātu kungi atcerē-
sies tās lielās cīņas, kādas sociāldemokrātiskā frak-
cija savā laikā veda, gan pret totalizatoru, gan pret
loto klubiem. Sociāldemokrātiskai frakcijai izdevās
pārliecināt augsto namu, un tatalizatoru un loto
klubus slēdza. Latgales kristīgo zemnieku partijas
centrālā komiteja līdz šo loto klubu slēgšanai, kā tas
konstatēts un nav vēl atsaukts, saņēmusi caur sa-
viem partijas biedriem: no Rēzeknes loto kluba sa-
vas partijas vajadzībām 7000 rubļu mēnesī. To ir
darījusi Latgales kristīgo zemnieku partijas centrāl-
komiteja. Šī partija uzstājās pret visāda veida ha-
zarda spēlēm, balso par viņu slēgšanu, uzstājās pret
totalizatoru, bet uz vietas Rēzeknē, pa kluso pusi,
gādā par koncesijas dabūšanu, par šīs koncesijas iz-
gādāšanu un katru mēnesi saņem priekš partijas va-
jadzībām 7000 rubļu. To konstatējuši darbinieki,kuri
bijuši kristīgo zemnieku centrālkomitejas locekļi un
ko kristīgo zemnieku partija ari nav atsaukusi. Tā--
lāk ticis konstatēts, un ari tas nav no kristīgo zem-
nieku partijas atsaukts, ka kristīgo zemnieku parti-
jas vajadzībām un kūrijas vajadzībām no finansu
ministrijas tikusi saņemta koncesija uz kādu linu
punktu, ko saņēmis kāds Matušonoks uz sava vārda,
bet patiesībā šis punkts pieder Latgales kristīgo' zem-
nieku partijas centrālkomitejai, tā tad ari pašaikūri-
jai. Peļņa no šī linu punkta nākusi par labu Latga-
les kristīgo zemnieku partijas centrālkomitejaskasei.
Bet tas viss notiek pie vidējiem garīdzniekiem. Pa-
skatīsimies, kas tad notiek pašāLatvijas katoļu baz-
nīcas kūrijas virsotnē. Šīs kūrijas priekšgalā taču
stāv atbildīgi darbinieki un tādi taču ir arķibiskaps
Spiringovičs un bīskaps Rancans. Katoļu baznīcas
bīskaps Rancans ir ari Saeimas rJeņutatsun kristīgo
zemnieku frakcijas liders. Tā tad cilvēks, kam ir liels
iespaids unkurš var mūsu apstākļos mūsu valdības ie-
stādēs daudzko darīt. Tāpēc bīskapakungs lai neļau-
nojas,bet tas ir mans pienākums, jaman te drusku jā-
paskaidro vienu tādu drusku neglītu rīcību, ko bīs-
kaps Rancans izrādījis ļoti tumšā Baltinovas muižas
lietā. Latgales progresīviem! pilsoniskiem darbinie-
kiem un sociāldemokrātiem latgaliešiemtā lieta ir skai-
dra. Mēsuzstājamies savā laikā par to, lai tumšā Balti-
novas muižas lieta tiktu reiz likvidēta, tiktu izventilēta
un padarīta reiz par tīru. Ap ko grozās Baltinovas
muižas lieta? Savā laikā priekš kara vietējie Balti-
novas pagasta iedzīvotāji, apmēram,, 180 zemnieki,
bija iepirkuši lielo Baltinovas muižu no kņaza
Urusova. Šīs grupas priekšgalā stāv zemnieku sa-
vienības loceklis Ločmelis un Latgales kristīgo zem-
nieku partijas bijušais Saeimas kandidāts Trokšs. Abi
šie kungi saistījušies ar savām partijām un ieņem
redzamas vietas savās partijās. Abi šiekungi cen-
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tušies zemnieku iepirkumu padarīt par juridiski ne-
skaidru, lai varētu no tās lietas sev par labu ko
mantot. To var apliecināt Latgales progresīvo pil-
soņu deputāti, tie, kas sēž šinīs krēslos, ja tas būs
vajadzīgs, tāpat viņa ir plaši diskutēta Latgales
laikrakstos. Tomēr šis pirkums no mūsu tieslietu
resora nav ticis apstiprināts visu laiku, izņemot pašā
beidzamā laikā. Ja šinī lietā nebūtu ticis iespaidots,
tad, apmēram, 800 desetīnas meža būtu tikuši ieskai-
tīti valsts zemes fondā. Tomēr šīs divas personas,
Trokšs un Ločmelis ar dažādiem aktiem mēģinājuši
atbīdīt pārējās personas no meža nost un cenšas da-
būt priekš sevīm tos treknākos gabalus gan fiktī-
viem, gan neīstiem dokumentiem. Latgales progre-
sīvie darbinieki mēģinājuši tikt pie skaidrības šinī
lietā. Tad Trokšs un Ločmelis, redzēdami, ka viņi
var nonākt grūtā stāvoklī un ka viņi tos mežus var
nedabūt, kuri pēc zemkopības resora novērtējuma ir
apmēram 10.000.000 rubļu vērtībā, šīs personas mē-
ģinājušas iet dažus aplinkus ceļus, lai izvestu ,.lietu"
sev par labu un griezušās pie mūsu Latgales kristīgās
partijas lidera biskapa Rancana, lai viņš mēģina pa-
nākt Latvijas valsts iestādēs pirkuma apstiprināšanu
šo divu personu labā, lai šīs divas personas varētu
tikt pie saviem miljoniem. Šie fakti parādījušies
presē, kurus Rancana kungs nav apgāzis vai atsau-
cis. Tagad šinī lietā neskatoties uz to, ka viņa vien-
reiz bijusi tieslietu ministrijā apstiprināta, tomēr pa-
nākta šīs lietas pārsūdzības senātā un senāta sprie-
dums, bez šaubām, pēc mūsu dziļākās pārliecības
apstiprināšanu anulēs. Tāda ir Latvijas katoļu baz-
nīcas pārstāvju, viņas garīdznieku unviņas kūrijas
priekšstāvju, viņas augstāko priekšstāvju, bīskapu,
sabiedriskā rīcība. Un es domāju, ka riec ta mes
varēsim spriest, cik augstu tiešām morāliski vērtē-
jama katoliskā baznīca un vai tiešāmšai baznīcai
kaut kādi pabalsti pienākas. Es, godājamie depu-
tātu kungi, ari iekšlietu ministra kungs_ ir še klāt, es
varētu jums vēl uz vienu faktu aizrādīt, lai gan ne-
gribētos Saeimu priekš tam izlietot, lai naktu ar šo
faktu klajā, bet es tomēr neredzu citas izejas, kā

mīkstākos, Saeimas cieņu neaizskarošos vārdos, šo
faktu atklāt. Lai ari ministra kungs painteresējas,
kas noticis ar policijas protokolu šinī lieta. Kādā
Latgales draudzē Borkovā ir kāds draudzes baznīc-
kungs Tumans. Par šī Tumana izvirtību, ir para-
dījušās ziņas Latgales presē un šis ziņas nedz no
katoļu garīdznieku kūrijas, nedz no paša Tumana
nav tikušas atsauktas, nedz ari laikraksta redaktors
nodots tiesai. Tas liek domāt, ka šī lieta saietas ar
patiesību un ka šī lieta būtu visdrīzākā laika no-
skaidrojama. Šisgarīdznieks Tumans tiek apvainots
nedabiskās dzimumattiecībās ar dažiem vīriešiem
Borkovas pagastā. Ir policijai ziņas, ka ir cietuši
zemnieki Ignats Franča d. Josts, no Borkovas pa-
gasta Aloizijs Grunduls, Jonis Trups. Tad vel kāds
otrs Ontons Trups no Sameniku ciema, 64 gadu vecs
vīrs. Šiecilvēki pēc avižu ziņām, ir cietuši un_ snie-
guši šādas ziņas policijai. Vai policija šim ziņa spē-
rusi kādus soļus, tas nav zināms un ari nav zināms,
vai katoļu baznīcas kūrija butu garīdznieku Turnanu
no Borkovas pagasta atsaukusi. Tādu ziņu nav. Es
nevaru kategoriski apgalvot no šī augsta nama tri-
bīnes, ka viss tas, kas laikraksta rakstīts, saietas ai
patiesību. Tikai tas apstāklis, ka nekas nav ticis at-
saukts, nedz ari redaktors par šo ziņojumu saukts
pie atbildības par neslavas celšanu, liek domāt, ka
tā lieta saietas ar patiesību, vel jo vairāk, ja pazīst
to morālisko vērtību, kāda piemīt Latgales baznīc-
kungiem. Es domāju, ka augstais nams pec visa
tā, kas viņam nācis zināms un ko nāksies turpmāk
dzirdēt par katoļu baznīckungu rīcību, par viņu
krimināliem noziegumiem, šoreiz vienbalsīgi piekritīs
mūsu priekšlikumam un strīpos budžeta paredzētos
pabalstus. Pēc mūsu pārliecības katoļu garīdznie-
kiem nav vajadzīgs pabalsts, bet gan pātagas, kuras
viņus izmācītu.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šo sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākoša sēde pīkst.
5 pēc pusdienas. Turpināsies izdevumu budžeta
apspriešana. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.10 diena.)

III. sesijas 18. sēde 1926. gada 19. maija.
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem 662
2. Pārmaiņas komisijas sastāvā 662
3. Likuma pārgrozījumu projekta nodošana komisijām . 662
4. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 663

E. Jaunzems (sociāldemokrāts) 668
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) , 671
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 676
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 681
J. Pommers (pareizticīgo vēlētāju un krievu

apvienoto organizāciju bloks) 690
E. Laimiņš, iekšlietu ministrs 694

5. Nākošā sēde 700

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1926J27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kartība pieņemta.

Mēs pārejam uz 1. dienas kartības punktu —
prezidija ziņojumi. Deputāts Sīmanis liek
priekšā publisko tiesību komisijā Lazersona vieta ie-
vēlēt Dubinu. Iebildumu nav? Dubins skaitās par
ievēlētu publisko tiesību komisija.

Deputāts Višņa lūdz piešķirt viņam atvaļināju-
mu no 21. maija līdz 21. jūnijam š. g., lai varētu pie-
dalīties starptautiskā darba konference. Iebildumu
nav? Atvaļinājums piešķirts.

Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu pro-
jektulikumā par izvedmuitas tarifu. Prezidijs liek
priekšā nodot šo pārgrozījumu projektu finansu un
tirdzniecības-rūpniecibas komisijām. Iebildumu nav?
Šie pārgrozījumi nodoti finansu un tllrdzniecības-
rūpnieclbas komisijām. Līdz ar to 1. dienas kartī-
bas punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
valsts budžetu. Turpinājās kārtējo izdevumu
VII. daļas apspriešana. Vārds deputātam Mīlber-
gam.

21*
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G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Šodien priekš-
pusdienas debatēs par iekšlietu ministrijas budžetu
sevišķa vērība tika piegriezta tam nelielajam) poste-
nim, kāds ir iekšlietu ministrijas budžetā musu aiz-
sargu budžets; uzbruka kā aizsargiem, tā aizsar-
dzēm, Palika iespaids apstākļu nepazinējam:, ka
aizsargi ir tie visbriesmīgākie ļaudis pasaule un aiz-
sardzes ir tādas sievietes, kurām katrs iet ar nicinā-
šanu garām. Tā tas nebūt nav. Par aizsargu no-
zīmi! jau daudzkārt runāts un rakstīts un, man Me-
kas, ka aizsargu nozīmi visi ļoti labi saprot; saprot
ari tie runātāji, kuri šodien uzbruka aizsargiem.
Bet „vaina" meklējama pavisam citur, proti, aizsar-
gi ir tie, kuri neļauj sabiedriskām aprindām par
daudz nosvērties dažādos ekstrēmos. (M. Rozen-
tūla starpsauciens.) Visvairāk aizsargiem pārmet,
ka viņi ir darījuši un dara dažādas noziedzības; ka
aizsargi paši padara vairāk pārkāpumu, nekā nozie-
dzības likvidē. Tāpēc no šī viedokļa vien aizsargi
izliekas it kā nevajadzīgi un likvidējami. Bet ņemsim
palīgā skaitļu valodu, oficiālos datus, kuri ir pretēji
tiem, ko šeit Bruno Kalniņš pieveda. Bruno Kalniņa
dati ir no avīzēm salasīti, kur, kā pēc tam parasti no-
skaidrojas, no 10 gadījumiem vismaz 8 izrādās ne-
pamatoti. No apmēram 20.000 aizsargiem tiesai no-
doti 1925. gadā tikai 37 (M. Rozentāls no vietas,
,.Pārējie palaisti vaļā!") No tiem _ 7 attaisnoti, bet
pārējie 30 atzīti lielākā vai mazākā mēra par vainī-
giem un tiesāti. 6 aizsargiem piespriests cietums,
27 naudas sods un 4 arests, Tā tad, ja no 20.000
tiek sodīti 30, tad tas ir tik niecīgs procents, ka par
to pavisam nav ko runāt. Bruno Kalniņš aizrādīja,
ka aizsargi — neraugoties uz dažādām nekārtībām,
nepienācīgu uzvešanos — vēl arvienu neaizskarti
dzīvojot un turpinot savus nedarbus, Ari tas nav
taisnība. Par žūpošanu, neierašanos uz apmācī-
bām, nekārtībām u. t. t, gada laikā izslēgti no aiz-
sargiem 433. Tā tad iekšlietu ministrija jau dara
savu darbu, notiek tīrīšana, kristalizešana pati par
sevi, ari bez jūsu pamācības. (E. Jaunzems no vie-
tas: „Viņi tos sliktos patur un labākos atlaiž!") Pa-
gaidāt, Jaunzemja kungs, es pastāstīšu ari, ko Jus 1.
maijā Cēsīs darījāt (E. Jaunzems no vietas: „Ja,
jā, es ari pastāstīšu,!") Pārmet aizsargu komandē-
jošam' sastāvam, ka aizsargi rekrutejoties tikai no
vienas šķiras ļaudīm, ka aizsargos it kā neuzņemot
kreisākā virziena piekritējus. Tas ari nav taisnība.
Ja cilvēks ir krietns, godīgs, ja viņam otra īpašums
nelīp pie pirkstiem, tad viņu aizsargos uzņems bez
iebildumiem. Ja aizsargs valstiski doma, tad ne-
viens viņu neatraidīs. Pretējā gadījuma pilsonim
aizsargos nav vietas, Aizsargi rekrutejas no visam
sabiedrības šķirām, to pierāda skaitļi. Latgale šī
proporcija ir sekoša: vecsaimnieku — 43%, jaun-
saimnieku — 25%, bezzemnieku — 27,4%, un brīvas
profesijas — 3,6%. Ja runā par vecsaimniekiem, tad
Latgalē to ir 43% tāpēc, ka tur par vecsaimnieku
uzskata katru, kuram pieder, ta saucamais, dvēseļu
zemes gabaliņš, kaut ari tasbūtu 5 pūrvietas liels.
Turpretim Vidzemē, Kurzeme un Zemgale procentu-
ālais samērs ir pavisam citāds. Tur vecsaimnieku
ir stipri mazāk: tikai — 37%, jaunsaimnieku —
27%, bezzemnieku — 3] %, brīvo profesiju — 3,8%.
Tā tad nebūt nevar runāt par kaut kādu vienpusību
aizsargu sastāvā. Aizsargi rekrutejas no visam sa-
biedrības šķirām. Ja viņos nav komunistu, tad tas,
protams, nav jūsu nopelns. (Balsis pa kreisi: „Tur
jaunav pat godīga sociāldemokrāta!") Tikai tos so-
ciāldemokrātus, kas neatzīst mūsuvalsts nacionālo
karogu, kas novēršas, kad dzied mūsu valsts himnu,
kas izturas nicinoši pret Latvijas iekārtu, neuzņem
aizsargos. Un man jāsaka, ka ari tādi iekļūst aiz-

sargos. Latvijas armijā dienējuši no aizsargu sa-
stāva 60%, citās armijās — 23%, bet pavisam nav
dienējuši — 17%. Ta tad nospiedošais vairākums
aizsargu ir tie paši bijušie karavīri, par kuriem pir-
mītējie runātāji gribēja pierādīt, ka atvaļinātos ka-
ravīrus neievērojot un neuzņemot aizsargos. Visos
gadījumos, kas parādījušies laikrakstos un kuros kri-
tusi uz aizsargiem kāda ēna, aizsargu vadība tūliņ
piegriezusi tam vērību, No Talsu aizsargu nodaļas
izslēgti 5, Ventspils —? 19, Ludzas, — 5, Jēkabpils
— 16, Rīgas — 95, Aizputes — 39, Valkas — 13,
Valmieras — 3_6, Madonas — 34, Cēsu — 8, Tu-
kuma — 5, Ilūkstes — 27, Kuldīgas — 33, Liepā-
jas— 69, Jelgavas — 12, Rēzeknes —12, Jaun-
ļatgales — 2, kopā kā jau minēju, izslēgti 433 aiz-
sargi. Vēlreiz pastrīpoju, ka nevar būt runa par
iekšlietu ministrijas vienaldzību attiecībā uz aizsar-
gu nodaļām, par vienaldzību pret aizsargu pārkāpu-
miem. Vienaldzības no iekšlietu ministrijas puses
nav. Vienmēr sperti attiecīgi soļi vajadzīgā brīdī.
Priekšpusdienas sēdē daži runātāji izsacījās, ka aiz-
sargi izdarot vairāk pārkāpumu nekā atklājot. Man
jums, kungi, jānorāda, ka aizsargi 1925. gadā atklā-
juši: divas slepkavības, 56 zādzības, 14 dažādus ci-
tus noziedzīgus darījumus un 18 malu medības.
Zagļu un laupītāju gūstīšanā aizsargi piedalījušies
no 'Falšuapriņķa 38, Ventspils apriņķa — 13, Lu-
dzas — 20, Jēkabpils — 244, Rīgas — 402, Aiz-
putes — 50, Valkas — 28, Valmieras — 90, Cēsu
— .146, Tukuma — 65, Ilūkstes — 220, Bauskas
— 296, Kuldīgas — 122, Liepājas — 281, Jelgavas
— 423, Rēzeknes —? 539 un Jaunļatgales apriņķa —
71. Šie cilvēki gājuši sabiedrības miera nodrošinā-
šanai labprātīgi, bez kādas atlīdzības, bet par at-
maksu viņi nesaņem vis pateicību, bet gluži pretēji,
dabū zaimojumus un noķengājumus. Jūs, kungi, no
kreisās puses gribat, lai aizsargi izturētos pret jums
laipni un mīlīgi. Sakāt, kā jūs to varat prasīt, kur
jūs katra vārda galā un katrā savā avīzes numurā,
tāpat ari ikgadus pie budžeta apspriešanas, visur un
vienmēr uzbrūkat aizsargiem. Tāpēc, ja aizsargi
zināmā mērā neizturas tā, kā jūs to vēlētos, tad tā ir
jūsu pašu vaina. Nesakāt to par aizsargu vainu!
(Sauciens pa kreisi: „Par ko tad viņi paši kauj!")
Kungi, es jums jauteicuka no aizsargiem 433 cil-
vēki izslēgti — morāliskās tīrīšanas nolūkā. Pacie-
šatieskungi, es šeit minēšu ari par jūsu organizāci-
jām. (Sauciens pa kreisi: „Jā Jūs godīgi runātu, tad
varētu ari paciesties!") Kontroles posteņos aiz-
sargi ari vienmēr bijuši atsaucīgi, kad notikusi kāda
zādzība, laupīšana, vai cits kas. Aizsargi piedalīju-
šieskuplā skaitā ne vienreiz vien. Tā, Talsu apriņķī
piedalījušies kontroles posteņos 1779 gadījumos, Lu-
dzas -apriņķī — 232 gadījumos, Jēkabpils — 239 ga-
dījumos, Rīgas apriņķī — 596 gadījumos, Aizputes
apriņķī — 388 gadījumos, Valkas apriņķi — 2, Tu-
kuma apriņķī —? 383 gadījumos, Ilūkstes — 177 ga-
dījumos, Kuldīgas — 713 gadījumos, Liepājas 1341
gadījumā, Jelgavas — 1089, Jaunļatgales — 32 ga-
dījumos, pie kam aizturēto personu, slepkavu, lau-
pītāju, zagļu, dezertieru un citādu noziedznieku skaits
Ventspils apriņķī gada laikā sasniedz 6 (dati ņemti
par 1925, gadu), Ludzas apriņķī — 20, Ventspils —
10, Rīgas — 20,_ Aizputes — 3, Valkas — 1, Val-
mieras — 12, Cēsu — 6, Tukuma apriņķi — 4,
Ilūkstes — 4, Bauskas — 18, Kuldīgas — 10, Lie-
pājas — 7, Jelgavas — 7, Rēzeknes apriņķī — 14,
Jaunļatgales apriņķī — 8. Tie ir visi oficiāli skaitļi,
par kuriem: varat paši pārliecināties, varat pārbaudīt,
ka neesmu tos pārspīlējis,

Kas attiecas uz aizsardzēm, tad sevišķi asi vi-
ņām uzbruka Lindiņš; viņam pievienojās Bruno
Kalniņš. Tas ir pārāk nepamatoti! Ja jūs uzbrūkat
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atsevišķam personām, tad nevar tūliņ uzbrukt orga-
nizācijai un jo sevišķi šim gadījumā. Starp aizsar-
dzēm un plintnieeem ir pārāk liela starpība, lai jūs
paši to nezinātu. Jus to labi sapratāt, bet jumstaču
no svara aizsargu organizaeijas_ graut un iznīcināt.
Tas ir jūsu princips un jus nebūtu sociāldemokrāti,
ja Jūs to nedarītu. Tas skaidri zināms visiem. (J.
Višņa no vielas: „Jūs_ gribāt noziedzniekus aizstā-
vēt!") Nu, redzēsim, kādi tie noziedznieki būs. Aiz-
sardžu uzdevumi ir nepārprotami. Ja Latvijai uz-
nāktu liktenīgs brīdis, ja mums vajadzētu aizstāvē-
ties. yai jus domājat, ka tad aizsardzes staigātu ar
šautenēm plecos? Aizsardžu uzdevums ir pavisam
citāds, proti; musu valsts nav tic bagāta, lai uztu-
rētu veselu štatu žēlsirdīgo' māsu, lai uzturētu ve-
selu štatu sanitāru. Mums tādi darbinieki jāsagata-
vo miera laika. Dažs labs no jums ir bijis pasaules
kara, tie būs redzējuši, kāpēc krievu armijā bij tik
daudz mirušo no ievainojumiem. Tas bija tāpēc, ka
ievainotie netika apkopti. _ Tur, Krievijas armijā, gā-
ja sievietes flirta deļ, tāpēc ka viņas nebij sagatavo-
tas savam uzdevumam miera laikā. Bet mums jā-
skatās»nopietnāki uz šo uzdevumu un miera laikā jā-
sagatavo sanitares. Mēs neesam tie gudrie, ne dum-
jie:, kuri vienīgie atradusi šādu izeju. Jūsu runātāji
aizrādīja, ka tas gan notiekot Somijā, bet tas pats ir
noorganizēts ari Igaunijā, tas-pats Lietuvā un ari
Čecboslovakijā. Ir vairāk kā 39.000 sievietes^ kuras
jau miera laikā sagatavo, lai nāktu aktīvai armijai
palīgā kā ierēdnes, kā aizmuguras Iestāžu kalpotājas,
lai visi vīrieši varētu stāties frontē, varētu iet cīņā.
Kas sagrāva Krievijas armiju? Tas, ka bij par daudz
smaga aizmugure. Mums, jaunām mazajām' valstīm,
kur katrs cilvēks ir dārgs, kara gadījumā sievietēm
jāieņem' visi tie posteņi, kurus viņas spēj izpildīt ar-
mijas aizmugurē. Bez tam jums liekas brīnišķīgi, ka
aizsardzes var nodarboties airi ar kulturelo darbu.
Kulturelais līmenis mumsh uz laukiem vēl nebūt nav
nostādīts tādos augstumos, ka nebūtu bijis vajadzīgs
ko darīt. Aizsargi uz laukiem ir gandrīz vienīgā
plašākā organizācija, kura rūpējas par tieši kulture-
liem priekšnesumiem. Aizsardzes rūpējas ari par
līdzekļu iegūšanu aizsargu organizāciju mērķiem.
Tas, ko mūsu valsts aizsargiem dod, tā ir pārāk
niecīga suma. Somija dod 42.000.000 somu markas,
Igaunija 136.000.000 igauņu markas; tāpat ari citas
mūsu kaimiņu valstis, Mums paredzēti tikai niecīgi

1

23.000 latu. Aizsargiem pašiem jāgādā līdzekļi. Pa-
gājušā rudenī, kad sarīkoja aizsargu manevrus 3 aiz-
sargu, pulki, tad jūsu avizēs prasīja, cik tas valstij iz-
maksājis. Tas valstij neko neizmaksāja, tāpēc, ka
aizsargi gāja paši ar saviem līdzekļiem', jo viņiem
Latvija ir mīļa. Aizsairdžu uzdevums ir ari aizsargu
darbības sekmēšana kulturela un saimnieciskā ziņā.
Aizsardžu uzdevums ir veicināt aizsargu: un sabie-
drības nacionālo apziņu un īpatnējo kultūru, palī-
dzēt aizsargu vienībām ar naudas līdzekļiem:, ziedo-
jumu vākšanu, izrīkojumiem un citādu ziedojumu sa-
dabūšanu; sniegt aizsargiem medicīnisku palīdzību
ievainošanas vai sakropļošanas gadījumos: gādāt
pēc iespējas līdzekļus mirušo, sakropļoto vai ievai-
noto aizsargu bāriņiem un ģimenēm,; ierīkot ambu-
latorijas un sanatorijas un vispārīgi sekmēt visādus

I

sabiedriskus pasākumus aizsargu mērķu sasniegša
nai. Sakāt, kur še ir plintnieces? Vai jūs kādu aiz-
sardzi esat redzējuši ar plinti rokā? Tas jums tikai
tā liekas, jo jūs paši tam neticat. Jūs uzskatāt aiz-
sargus par lieliem noziedzniekiem'. Man, diemžēl
maz datu pie rokas, tāpēc, ka stundas laikā tos sa-
vācu, bet es jums nolasīšu, ko jūsu pašu draugi dara
(Sauciens pa kreisi: «Pūt tik vaļā!") Piemēram
Tukumā, Stroma veikalā gribējis izkrāpt materiālus
Engures pagasta Jēkabs Andrecs, kuram izdoti

-

strādnieku sportista apliecība 1925. gada 10. aprilī.
(Sauciens pa kreisi: „Kur viņš tagad atrodas?")
Tas jums pašiem labāki jāzin. Rēzeknē, 21. aprilī
miertiesnesis piesprieda 5 dienas aresta «Strādnieku
Sports un Sargs" biedrim, 18 gadus vecam Kudtrjav-
cevam pair ķengāšanos, Jaunjelgavā «Strādnieku
Sports un Sargs" priekšnieks Iesalnieks iesūdzēts
miertiesā par kases naudas izšķērdēšanu. Liepājā,
kādi Ernests, G.R., Jūlijs V., Jānis A. piedzērušies
ielauzušies, koku zāģētavā, kur aizturēti, ari polici-
jā viņi turpinājuši skandalēt. Savā laikā, kad Dau-
gavpilī pārmeta turienes 3 domniekiem1, ka viņi esot
komunistu partijas biedri, lai gan skaitījās sociālde-
mokrātu partijā, tad «Sociāldemokrāts" uztraucās
un aizstāvēja viņus, Galu galā visi tie kungi: Balt-
galvs, Nitišs un Fišmans aizlaidās uz Padomju Krie-
viju. Tad, ..Sociāldemokrāta" 36. numurā zem' virs-
raksta «Patvarības" ievietots šāds raksts: «Aiz-
sargu patvarības ari Ļaudonā nemazinās. Nesen no-
ticis šāds uztraucošs gadījums,: grupa aizsargu ap-
strādāja ar sitieniem: divus, Latgales strādniekus.
Viens no aizsargiem, tā aizrāvās, ka laida darbā ar
visu spēku šautenes rezgali: sita latgalieti pa sā-
niem, muguru un beidzot lika flinti pie vaiga, lai sa-
vu upuri nošautu. Tikai pateicoties tam, ka, šāviens
negāja vaļā, nelaimīgais palika dzīvs. Redzot, ka
nošaut neizdevās, aizsargs sāka atkal dauzīt savu
upuri, līdz beidzot nelaimīgajam no 2 rētām, galvā
plūda asinis. Sitējs bija stipri piedzēries un būtu
latgalieti, varbūt, ari nobeidzis, ja neiemaisītos garām-
gājēji, kuri sasisto izglāba no nāves. Strādnieku
partijas pārstāvjiem jāprasa, lai valdība sauc vainī-
gos pie atbildības. Šinī lietā nepieciešami noprati-
nāt: Ļaudonas pagasta aizsargu priekšnieku Augu-
stu Stiliņu un aizsargu Pēteri Lasi. Kā liecinieki no-
pratināmi Ede Sils Mētrienas Siliešos, Anšs Vieglais
no Aizpurviem, un J. Vītols no Mētrienas Lelniekiem.
Cietušais latgalietis dzīvo pie saimnieka Sīļa Mētrie-
nas Siliešos. Visa vietējā sabiedrība prasa,, lai vai-
nīgie dabūtu pelnīto sodu. Taisnības meklētājs."
Lieta bija nodota apgabaltiesas prokuroram, kurš
nozieguma pazīmes nav atradis, Cēsīs, 1. maijā,
..Strādnieku Sports un Sargs" biedri vairākkārt uz-
brukuši pilsoņiem, noķengājuši, pat aizskāruši un ne-
ļāvuši ļaudīm pa ielu staigāt. Pārdaugavā, Ilģeciie-
mā, «Strādnieku Sports un Sargs", apmēram 30 bie-
dri 30. aprilī uzbrukuši kādam Boļeslavam Ādolfa
dēlam Semaško, 19 gadus vecam, kad viņš atgrie-
zies no Ilģeciema uz mājām. Nopratināti vairāki
liecinieki, pēc kuru izteikumiem sportisti vispār aiz-
skar nevien, tā sauktos, pilsoņus, bet ari visus pārē-
jos vietējos iedzīvotājus, ieskaitot strādniekus. «Pie
«Strādnieku Sports un Sargs" kluba Daugavgrīvas
ielā parasti salasās lielāks pūlis sportistu uh aizskar
garāmgājējus, sevišķi sievietes. Kad policijas kār-
tībnieks uzaicina pūli izklīst, atskan draudi: «asins
suns!"... «buržuju kalps!" u. t. t.. draudot policijas
kārtībniekam, ar izrēķināšanos," Tas ir oficiāls do-
kuments, par kuru jūs vārāt pārliecināties. (Br. Kal-
niņš no vietās: «Kuri vēlāk izrādās par meliem!")
Kalniņa kungs, no visiem tiem, kurus Jūs pirmīt pie-
minējāt, ir, varbūt, tikai 3, kuri saskan ar īstenību.
«Sociāldemokrāts" atzīst, ka Vānē, 1925. gada Zie-
mas svētkos,, kad policists nav bijis, izrīkojumā, aiz-
sargi arestējuši kaušļus, tas drukāts «Sociāldemo-
krāts" š. g. 8. numurā. Par jūsu draugiem «Strād-
nieku Sports un Sargs" biedriem priecājās Krievi-
jas «Cīņa" pagājušā gada 148. numurā uņ saka, ka
starp padomju sportistiem un Rīgas sportistiem...

? (Bruno Kalniņš no vietas: «Vai tas ari ir oficiāli?")
» To numuru es varu Jums parādīt.... pastāvot sir-
1 snīgas attiecības jau no sportistu dibināšanas un
L mudina, lai pēc iespējas vairāk komunistu līdzjutēju
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iestātos sportistos. Ja mēs to salīdzinām ar to, ko
raksta jūsu prese, tad dabūjam ļoti interesantus
spriedumus. Es jums palasīšu kaut ko un tad jūs
redzēsat, vai tas ir jūsu rakstīts vai ne: «Aizsargi
vajadzīgi Latvijas buržuāzijai kā fašistiski lielzem-
niecisks spēks, kurš sargā tagadējo demokrātisko
iekārtu, lai Latvijasburžuāzijai būtu uz laukiem' va-
jadzīgais pretspēks tai pTOletiarizacijail un revolueio1-
narizacijai, kuru mēs redzam tagad pēc agrārās re-
formas izvešanas," Pareizi, vai nē? «Aizsargi va-
jadzīgi, lai noturētu mieru uz laukiem. Lai tagadē-
jiem'valdniekiem būtu vieglāk nožņaugt revolucio-
nāro proletariāta kustību pilsētās, Lai to pierādītu,
pietiek aizrādīt uz strādnieku slepkavošanu un tam-
līdzīgām lietām." Pareizi vai nē? «Pēc Zamueļa
krišanas un Rēveles sacelšanās 1. dec. 1924. g. bur-
žuāzija projektēja nodibināt aizsargu nodaļas ari pil-
sētās, kas tomēr neizdevās... Aizsargus apbruņo
ne tikai ar šautenēm, bet ari ložmetējlemi un pat liel-
gabaliem." (Bruno Kalniņš no vietas: «Jūs par to
sajūsmojaties!") Vai Jums tas nepatīk? (Bruno
Kalniņš no vietas: «Ko Jūs lasāt blēņas,") «Cīņa"
šo informāciju ņēmusi no pagājušā gada jūsu pašu
runām budžeta debatēs (Sauciens pa kreisi: «Tagad
jau mēs visu to zinām!"). Es tikai atkārtoju, cik viss
tas labi ar jūsu ieskatiem saskan.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sarunas kārtības
rullī nav paredzētas. Lūdzu turpināt runu.

G. Mīlbergs (turpina): Bez minētiem piemēriem
vēl jāatzīmē, ka Jelgavas apgabaltiesa notiesājusi 3
sportistus par nepareizu zverastu došanu uz 3 mē-
nešiem cietumā (Bruno Kalniņš no vietas: «Ja, bet
tā lieta ir pārsūdzēta, par to Jūs nerunājat!") Tāpēc,
kungi, nemētāt akmeņus uz turieni, uz kurieni tie
nav metami un neuzbrūkat organizācijai, kuraijr
labi un cildeni mērķi. Var būt runa par atsevišķam
personām, pret tām esam uzstājušies ari mēs — pil-
soni vienmēr jokrasi , esam tās nosodījuši. Mēs no-
sodām visas nelikumības, visus pārkāpumus, ko da-
ži aizsargi izdarījuši, bet tāpēcnevar uztiept, ka visi
aizsargi ir neciešami, ka visi aizsargi likvidējami un
viņu organizācijas nevajadzīgas. Kāpēc tad paši
sportisti ārzemēs reklamējas par Latvijas aizsar-
giem? Man ir uzņēmums, ko «Strādnieku Sp_orts
un Sargs" iesūtījiskādam Vācijas žurnālam, kura šis
uzņēmums nodrukāts ar parakstu, ka tie esot Latvi-
jas aizsargi. Tā tad jūs gribat likvidēt aizsargos
pilsoniskos elementus un to vietā likt savus. Kad
jums Saeimā būs vairākums, tad, Dievs ar jums, tad
jau. jūs to varēsat izdarīt, bet kamēr še ir pilsonisks
vairākums, tikmēr mazākums nevar uztiept savus
uzskatus vairākumam! Uzbrukumi, kas bij _versti
pret aizsargiem, ir pilnīgi nepamatoti. Tāpēc ari
budžets, kas nolemts aizsargiem, nav strīpojams, bet
gan palielināms tādos apmēros, kā to lika priekšā
aizsargu priekšnieks, t. i., lai katrā apriņķī būtu vie-
na algota, atbildīga persona, kura varētu nodoties
tieši aizsargu apmācībai un uzraudzībai. Tad a_ri
tiktu novērstas un izzustu pašas no sevis visas tās
noziedzības, kas līdz šim novērojamas starp aizsar-
giem. Ja Igaunija,kura ir mazāka par Latviju, spēj
uzturēt katrā apriņķī pa vienam tādam cilvēkam-, tad
tas nozīmē, ka viņa tiešām saprot, ka bez priekšzī-
mīgi nostādītiem aizsargiem valsts nevar pastāvēt.
Tad atkritīs garās un liekās, debates; tad nevajadzēs
taisīt uzbrukumus, spriest par noziedzībām, bet būs
atbildīgas personas.. To budžeta komisijai nevaja-
dzēja strīpot. Šo posteni tagad vajadzētu atjaunot,
jotas tiešām nāks visai valstij par labu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jaunzemam.

E. Jaunzems (sociāldemokrāts): Godātiekungi!
Divas ministrijas ir tās, kuras visvairāk skar visus
Latvijas iedzīvotājus un visas Latvijas iedzīvotāju
šķiras, tās ir finansu ministrijaun iekšlietuministri-
ja, viena, kā mūsu ekonomiskās dzīves veidotāja,
otra kā mūsu vispārējās iekšējās dzīves veidotāja.
Acumirklī iet runa par iekšlietu ministriju. Man jā-
saka, ka no mūsu iekšlietu ministrijas darbības pro-
vinces pilsētās un uz laukiem ir stipri negatīvs ie-
spaids. Šis iespaids ir tāds,, kurš sakopojies vienā
zināmā izteiksmē un šī izteiksme ir tāda, ka iekšlietu
ministrijā esot gan daudz darba roku, esot daudz
galvu un daudz balstītāju, bet neesot darba un tā kā
viņiem neesot darba, tad darot daudz nedarbu un
kaunu visai Latvijai. Ka tur ir tiešām daudz darba
roku, par to es pievedīšu dažus piemērus, Pirms
mūsu tagadējābudžeta sastādīšanas pie iekšlietu mi-
nistrijas notika apriņķu priekšnieku un prefektu ap-
spriede un tur bija apriņķa priekšnieki likuši priekšā
štatus samazināti, jo tie esot pārāk lieli; mums ta-
gad nodibiinājusēs normāla dzīve, bet vecie štati
iekšlietu ministrijā ir vēl uz tiem pašiem pamatiem,
kā tie kādreiz bija, kad mūsu dzīve neritēja normā-
lās sliedēs. Es pievedīšu vienu tādu posteni; pie
katra apriņķa priekšnieka ir viens kriminalpolieists,
pie katra iecirkņa, kā uz laukiem saka, pie katra ap-
riņķa priekšnieka palīga ir atkal viens krimiinailpoH-
cistš, Ja pie šī iecirkņa nāk klāt apriņķa pilsēta,
tad nāk klāt vēl viens krimlnalpoilieistis. Bet jāsaka,
kla šim apriņķa priekšnieka kriminalpoliicistam nav
nekāda darba. To itin labi zin lauki, to zin katra
pilsēta un miests, ka apriņķu priekšnieku kriminal-
policistiem nav cita darba, kā dresēt apriņķa priekš-
niekam un pašam sev medību suņus, izpildīt piķiera
vietu. Šis jautājumstika pacelts apriņķu priekšnieku
apspriedē; bet tur nodaļas vadītājs pateicis, — ja
nu tie apriņķa priekšnieki jaunākot ar štatu sama-
zināšanu, ko tad darīšot sociālisti Saeimā. To lietu
nedrīkstot no šīs puses kustināt. Tā šie ierēdņi ari
atstāti, bet viņiem darba nekādā nav bijis un nav.
Tas ir viens jautājums. Otrs ir tāds, ka izejot cauri
apriņķa priekšnieka kanclejai un iecirkņa kancle-
jai, redzēsim, ka vienā vietā publikas vairāk, nekā
viņu var apkalpot. Ierēdni strādā un kustas. Izejot
cauri apriņķa priekšnieka kanclejai, tur viss kļūs kā
svētdienā, dažs domā strādāt, dažs galda tēju un tre-
šais, vai tā nebūs jau atdzisusi. Tāds ir tas štatu
samērs, Viņu štati ir atstāti' tāpēc, lai tie vestu to
politiku, kāda zināmām aprindām patīk. Tālāk mēs
redzam, ka viņiem ir galva, ir rokas un ari atbalstī-
tāji un vieta, kur atspoguļojas nedarbi. Orgāns sau-
cas par «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesi". Tas ir
skaists laikraksts ar valsts ģerboni virsū, par redak-
toriem tur redzam. Zankevica un Šlosberga kungus,
abus direktorus. Šiem'kungiem' laikam: jābūtari dar-
bā tad, kad valsts iestādes to prasa, bet paskatīsi-
mies, kad tiem redaktora kungiem ir runas stundas.
No pīkst. 14—15, tā tadministrijas darba laikā. Valsts
samaksā viņiem algu par viņu direktora amatu un
par brīvu laikam viņi laikrakstu neizdod! . Bez tam
augstākie ierēdņi saņem ļoti augstu algu. Vai tā
nav skaista dzīve? Ir vieta, kur varējušiatrast no-
darbināti šos nedarbniekus, nevis bezdarbniekus. Tā
avīze agrāk bija policijas avīze, tagad ir iekšlietu
ministrijas. Ja nepietiek ar dažādu rīkojumu ievie-
tošanu, kurus vajaga zināt ierēdņiem, tad ņem palī-
gā ari tādas lietas, kas iespaidotu visu pārējo dzīvi
augstāko ierēdņu, viņu gribas un partijas labā. Ko
tad raksta šinī «Vēstnesī". Ņemsim pāris numurus.
Tur ir skaists gabaliņš, zem: virsraksta «Vainīgos pu-
blicēsim". Kas ir tie vainīgie? Jūs zihat, ka nodi-
bināti Latvijā vergu vervētāju punkti, kuri ieved
laukstrādniekus nevis no Latgales, bet ari no ārze-
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mēm un saņem par galviņu divus latus. Un šīs bie-
drības caur šo laikrakstu izpilda savu gribu, kā caur
oficiālu laikrakstu, kur valsts ģerbonis virsū un kur
parakstās valsts augstākie ierēdņi un pateic, ka,
lūk, nav brīv ārpus biedrības, ārpus šiem diviem la-
tiem līgt strādniekus. Katram kas grib nolīgt strād-
niekus, ir jānāk te, jo citādi biedrībai ceļas zaudē-
jums, tie divi lati no' galviņas un: «mēs tos vainīgos
publicēsim šinī laikrakstā." Šiem ierēdņiem nepie-
tiek, ar pārāk augstām algām, kuras viņi saņem kā
direktori, kā redaktori, viņi grib nopelnīt ari vel no
šīm biedrībām, no katra verga pa piemaksai. Mums
ir likums, ka pašvaldības departaments ir tas, kas
regulē lietas pašvaldībām par labu, tā kā viņas var
eksistēt un savu dzīvi veikt. Te ir tāds tipisks ziņo-
jums šinī pašā avizē, no šiem pašiem pašvaldības
departamenta direktoriem, ka, lūk, tādas un tādas
pilsētas valdes un domes pieņēmušas tādu un tādu
tarifu par ārstēšanupilsētas slimnīcās. Šis tarifs, ka
jūs zināt, par ārstēšanu pilsētas slimnīca nekad ne-
pārkāpj tiešos izdevumus, ko katrs slimnieks izmak-
sā. Pilsētas slimnīcās, ārstēšana ir_ sadalīta klasēs_—
maksāt nespējīgie ir zemākā klasē, tie, kas pilsētai
nenes nekādus nodokļus— zināmā citā klasē, juaksāt
spējīgi— citāu. 1.1. Piemaksāt spējīgiem pļlsētā pie-
skaita ari ierēdņus un tos augstākos ierēdņus, ari
to pašu Zankevica kungu un citus. Ja tie nak ārstē-
ties, tad par viņiem, cik zināms, samaksā ministrija,
tā kā tāda ārstēšanas maksa daudz maz tuvojas pie-
šiem ārstēšanas izdevumiem. AugstākieMeredņi
oficiāli oficiālā avizē izteic pret to savu zināmu ne-
apmierinātību. Lūk, viņi, nevarot tam piekristun
iztulko šo likumu, kas pastāv par slimnīcas paradu
iekasēšanu, kur parādi jāuzskatā_ ka neapstrīdami,
iztulko tādā kārtā, it kā pašvaldības departamenta
augstākie ierēdņi neesot piekrituši šiemtarifiem, kuri
gan no pilsētām esot noteicami. -Viņi nevarot pie-
krist, lai šos parādus piedzenot neapstrīdamā kartī-
bā. Iekšlietu ministrijas ierēdņi, kuri ta saprot savu
uzdevumu, to nesaprot. Viņiem darba par maz, tā-
pēc viņi meklē sev nedarbus. Viņiem ir tāds skaists
laikraksts «Iekšlietu Ministrijas Vesjnesis". Savu
1926. gada 16. aprīļa numuru jas iesāk ļoti dzejiski,
ar šādu ievadrakstu: «Sakara ar Valsts Prezidenta
izsludināto Andrieva, Niedras apžēlošanu viena Saei-
mas locekļu daļa bij ķērusēs pie neparasta un sva-
rīga ierosinājuma,, sasaukt ārkārtēju sesiju." Tas
tik daudz un turpinājums no šī paša raksta irtads:
«un tāpēc mēs bijām un esam pret tiem, dažādiem
noziedzīgiem elementiem, kas apzinīgi izmanto šinī
un citos līdzīgos gadījumos sacelto protesta vilni,
lai tanī līdz sajūsminātu tautu." Tā tad, ja noziedz-
nieku laiž ārā, tad šie labi samaksāti iekšlietu mini-
strijas ierēdņi neuzskata to par noziegumu, bet ja
kreisais spārns to nosoda, tad tie ir noziedzīgi ele-
menti. Tālāk šinī pašā laikrakstā, tuvojoties 1. mai-
jam, tiek sludināts — 1. maijā, sakarā ar Niedras at-
laišanu, muitas tarifa paaugstināšanu, jāgaida, ka so-
ciālisti uzstāsies 1. maijā un jiateikspatiesību tautai,
— tāpēc vajadzēja radīt apstākļus, lai tautas sapul-
ces neizdotos, un tad iekšlietu ministrijas ierēdnis
Vilde ar ministra Laimiņa kunga parakstu Izdarīja
pastāvoša likuma par sapulcēm^sakropļoju

mu šis pa-
šas avīzes oficiālā daļā. Kā mēs zinām, musu sapul-
ču likumā ir noteikumi, ka sapulces vai gājiena va-
dītājam, ja izceļas nekārtības, jācenšas ar saviem
spēkiem tās novērst un ka viņam ir tiesības aicināt
policiju klāt, kura ir tuvumā, lai tā iestātos pret tiem,
kuri kārtīgi atļautu sapulci yai gājienu grib traucēt.
Tā tad Dolicija zināmā mērā ir padota sapulces va-
doņa rīcībai. Vildes kungs šo rīkojumu publicē ot-
rādi un publicē tādā veidā, ka: «lūk,_šilnīs sapulces
vai gājienos, kas notiks pirmā maija, jus sakait vadī-

tājam novērst nekārtības, un ja tie to nevar,_ tad slē-
dzat sapulci." Vai tāds ir šī likuma gars? Ne. Tas ir
citāds un ka šo garu_ ir gribējuši piemērot uz vie-
tām:, kā viņu ir domājis Vildes kungs, ka_ to ir do-
mājis Laimiņa kungs, par to man ir piemērs no sa-
pulces Cēsīs. Tur bija tāds gadījums. _ Bijai 1. maija
strādnieku sapulce. Bija gājiens, bija pec tam mītiņš,
pieteikts un atļauts. Pie šīs sapulces bijā pieko-
mandēti ari 2 policijas kārtībnieki, bet trešais privātā
gaitā iet pa publikas vidu, sakopojis ap sevi jaunie-
šus ar tādiem melniem poķiem galva un pelēkos
kreklos, viņus sauc par slepkavu bandu — saka:
«Taisāt taču tādu lielāku troksni". Rad es velak
griezos pie policijas priekšnieka, un prasīju, cik poli-
cistu tur bij, man teica: divi. Bet trešais? To mes
sūtījuši neesam. Un bija tā, ka Bruno_ Kalniņš teica
par policistu! plakātu rāvēju, tikai Cēsu strādnieki
nepaļāvās. Redzat, tā ir sapratis_Laimiņakungs_šo
rīkojumu. Bet ar to nepietika, pec tam bija strād-
nieku izrīkojums. Izrīkojuma laika jau ta ap pīkst
vieniem naktī, nezin kāpēc visi izčibējuši, nacionālā
kluba biedri, policisti Zariņš un Smilga viena zināma
acumirklī pazuduši un nav pie kartības uzturēšanas
un tanī pašā acumirklī apmēram' 20 vīri pelēkos
kreklos, tādās zināmās cepurēs, ko citi sauc par lai-
venēm, mums Cēsīs tās sauc citādi. «Latvis" bija to
savā laikrakstā publicējis, kā viņas sauc, kādi; 20 vīri"
iebruka mūsu izrīkojumā. _Un ar īsti latvisku ultra-
nacionalismu ķērās sievietēm klāt, aiztiekot, kur ne-
vajaga un taisīja lērumu izrīkojuma. Šinī acumirklī
no policistiem neviens vairs tur nebija. Zināms,
Cēsu strādnieki paņēma viņus pie kraģa, viņi dabūja
belzienus tur, kur vajadzīgs, unatradas uz ielas. Kad
viņi atradās uz ielas, tad atradās policists Smilga un
nezin no kurienes izsauea_ kareivju patruļu, lai pa-
glābtu skandālistus, kuri pēc pirmā belziena biļ pali-
kuši bez cepurēm. Uzkrītoši pie visa ta bija) vēl tas,
ka pēc tam aiz stūra tika šauts, Kā man velakjteica
personas, kurām es varu ticēt, revolvera lādēšana
notikusi pie virsseržanta Liepiņa, Jauna iela 5, kur
Cēsīs ir 8. pulka kazarmes, Šis virsseržants Liepiīņš
ir tādēļ pie sevis pieņēmis visus šos pelēkos kreklus
un melncepuru revolveru lādētājus, ka, viņš ir 8.
Daugavpils pulka, komandiera palīga pulkveža Lie-
piņa brālis. Ari tas, lai te no šī_katedra butu pa-
teikts, Mīlberga kungs ļoti uzstājas par aizsargiem,
ka tie ir tādi vīri, kas ir kristālskaidri. Tajā paša
Cēsu strādnieku izrīkojumā, kur sakarā ar iebruku-
mu visi šie naciķi dabūja vajadzīgo pērienu, priekš-
galā bija Ķempes pagasta aizsargi, ģērbušies naciķu
kreklos, kuri ir ari nacionālā kluba_locekļi. Viņi līdz
ar to ir sastāvējuši Pones biedrībā un aizsargos un
iebruka strādnieku izrīkojumā, lai tur izdarītu savas
noziedzības. Tādu pašu brēku, cik es zinu, viņi sa-
cēluši Valmierā. Kad visu 1. maija nakti bijuši izgai-
dījusies, vai kaut kur neparādīsies kāds sarkans ka-
rogs un kad nav varējuši neko' sagaidīt, tad paši uz-
vilkusi šādu sarkanu karogu un skrējuši cauri Val-
mierai pa ielām kliegdami, ka kaut kur uzvilkts sar-
kanais karogs. Pārejot pie šī provokācijas veida,
man jāteic, ka tas pats ir noticis ari) Liepas, pagasta.
Liepas pagasta aizsargi, kuri tanī paša laika ir ari
nacionālā kluba biedri — Liepās pagasta nodaļa ie-
svētīta no ļoti augstiem luterticīgiem prāvestiem —
šie pelēkie krekli aizgājuši nakti uz 1. maiju, ka uz
laukiem saka, meitās. Izdzīvojušies tur savu laiku,
gudrojuši, ko nu tālāk darīt. Liepas pagasta esot di-
vi saimnieki, kuri pēc viņu ieskata esot.visai sarkani.
Viens vecsaimnieks sarkans tāpēc, ka bijis 1905. ga-
da darbinieks un vēl tagad abonē «Sociāldemokrātu",
abonē ari «Brīvo Zemi" un ari «Jaunākas Ziņas" un
laikrakstu lasīšanā dalās ar_ saviem gājējiem:. Bet
vēl lielāks sarkanais viņš tāpēc, ka viņa meita iz-
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precēta kadam_pilsonim:, kurš tagad strādā Krievijā.
Tas nu pec musu Latvijas ultranacionalistu ieskata
nozīmejielunoziegumu. Nu katlrā ziņā šo saimnieku
vajadzētu dabūt kaut kā iekšā komunistos. Tas ir
viens. Otrs saimnieks, kāds jaunsaimnieks, kurš ar
savu brāli savienojuši savas jaunsaimniecības vien-
kopus, dzīvo netālu no Liepas pagasta nama. Ko nu
jus domājat? Viņiem abiem, šim konservatīvam
vecsaimniekam un ari jaunsaimniekam, uz 1. maiju
uzvilkti sarkani karogi viņu māju robežās. To nu
zin un saprot visi apkārtnes iedzīvotāji, kas šos ka-
rogus varējis, uzvilkt. Ne Liepas, ne: Cēsu apkārtnē
nav nevienas komunistu šūniņas, nekas tamlīdzīgs
nav manīts, bet nu uzreiz parādās sarkani karogi.
Bet ari paši vilcēji jau nu īsti nezin to īsto karogu,
kāds jāuzvelk, lai būtu jo jiptīģāks, tad noplēsuši no
Latvijas karoga vienu sarkanu lāsteku, otrā vietā
aizsardzes «piešuva" strēmeli, uzsmērējuši virsū
burtus SSSR, kas ir Padomju Krievijas apzīmējums
un ne komunistukarogs un uzvelk to tikai tik augsti,
cik nu piedzēris cilvēks var uzkāpt, līdz pus kokam,
tomēr, lai no ceļa varēta šo karogu saredzēt. Otrā
rītā agri, io agri šinī vietā salasās viss pagastā na-
cionālais klubs 5—6 vīri. kuri ietilpst ari 1aizsargos,
līdz ar aizsargiem un atklāj pie' šīkaroga pretdemon-
stracijupret SSSR, šaujot uz to, cik var. Kad nu viņi
tā pamatīgi izcīnījušies, karoga kāts sašauts, tas no-
kritis ar visu karogu lejā, ved karogu prom kā lielu-
savaņģotu trofeju un ieguvumu, iedomājoties sevi
par lieliem: varoņiem. Bet kā pret tiem izturas mūsu
lauku tauta, ne tik vien strādniecība, bet ari pilso-
nība, tās godīgākā daļa, kurai vēl kaut cik ir sma-
dzenes, lai padomātu un pārliktu šīs lietas, to norāda
tas apstāklis, ka ir pat sastādījusēs kāda dziesmiņa.
Un tiā nu šie 20'—30 aizsargi un ponisti vedot karogu
kā arestētu uz pagasta namu ir tikuši apdziedāti pat
no ceļmalā stāvošiem ganiem ar dziesmiņu: «Trini
ved nu kulbiņā, (un tie vedēji) snīpi slauka piešuvē".
Katrs latvietis sapratīs, kais tas ir — piešuve. Tā
jūs redzat, ka tauta pret šiem aizsargiem un naci-
ķiem izsaka vislielāko nicināšanu, kādu tik tā var iz-
teikt. Ja iekšlietu ministrs to nesaproti, kur viņš var
novest valsti ar savu tagadējo politiku, tad, jāsaka,
kā. ir jau iebraukts grāvī un uz priekšu iebrauks vel
lielākā purvā. Es domāju,ka Iekšlietuministrimgan
vajadzētu piegriezt lielāku vērību un nevajadzētu tik
daudz spicēt tos savus ierēdņus un tos brīvprātīgos
balstītājus ā Ia Mīlberga kungu lai neblame Latvi-
jas iekšējo Metu iestādi, kurai jāvadāsnoobjektivi-
tātes un nevis no muļķībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bruno Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie:deputātu
kungi! Šeit uzstājās viens patentēts aizsargu aizstā-
vētājs un tas bija Mīlberga kungs. Mīlberga kungsje
runāja garāku runu, kurā visādiem ceļiem mēģināja
mazgāt aizsargus. Jāsaka, ka Mīlberga kungs ir ķeries
pie stipri neglābjamas lietas. Tas, ko viņš mums
pastāstīja, nekādā gadījumā nevienu no mumsnevar
pārliecināt par labu tam, ko viņš gribēja pierādīt un
ko viņam kā aizsargu organizācijas lektoram un dar-
biniekam šī organizācija bija uzdevusi šet darīt.

Mīlberga kungs sacīja, ka esot pārak niecīgs
procens to dažādo noziegumu, kurus esot pastrādā-
jušipaši aizsargi. Esot ap 20.000 aizsargu un janu tur
daži izdarījuši pārkāpumus, tamneesot nekāda sevišķa
nozīme. Jūs, Mīlberga kungs, laikam īsti gribējāt,
lai visi 20.000 aizsargu izvēršas par tādiem, kas pa-
strādā pārkāpumus un noziegumus! Vai tad nav
pietiekoši ar to, kas ir tagad? Tas nav nekāds pie-
rādījums tam, ka aizsargu organizācijā viss ir pilnīgā
kārtībā. Tālāk tika sacīts, ka aizsargu organizācija

esot spērusi pati zināmus soļus pret aizsargiem, kuri
uzvedoties nekārtīgi un par pagājušā gadā pastrā-
dātiem noziegumiem no aizsargiem esot izslēgtas
434 personas. Loti labi, bet ir jautājums, vai! tad
aizsargu organizācija pati neredz, ka ja viņai nācies
izmest arā tuvu pie 500 cilvēkiem no sava vidus,
tad taču tas nenozīmē, ka aizsargu lietas ir spīdošas?
Nedomāju jau, kad no aizsargiem, izmesti laukā visi,
kurus vajadzēja izšībēt ārā. Labi, ja 10% būs, tādu.
Pec tam nāk un pasaka, ka tā lieta ir jau nokārtota.
Tačujīdz šim ir un paliek taisnība un šeit aizsargu
aizstāvis nepierādīja to, ka tā ir iegājusi jau parašā,
ta iegriezuses musu lauku dzīvē tā, ka nevar paiet
garam' neviens izrīkojums, kur aizsargi, nesarīkotu
publiskuskandalu, neizšautu dažasreizes gaisā, vienā
otra gadījumā kādu nesašautu, izrīkojums neizbeigtos
ar vispārīgu izkaušanos un vienā otrā gadījumā ar
cilvēku sašaušana._ Tā nav vairs atsevišķu cilvēku
darbība, ta ir vispārīga parādība mūsu lauku dzīvē
un šī parādība jātur acu priekšā un uz šo parādību
vajadzēja reaģēt tiem, kas gribēja mūsu aizsargus
nomazgāt tīrus. (Starpsauciens.) Nu, tā jūs'u reaģē-
šana iznāca loti bēdīga.

Tālāk tika teikts, ka par velti mēs, sociāldemo-
krāti, sakot, ka aizsargi esot politiski noskaņoti. Tas
izklausījās ļoti komiski, teikt, ka visas šķiras esot
musu aizsargos. Mīlberga kungs nolasīja tie tos
vecu vecos skaitļus, kas mums visiem ir jau zināmi.
Mums ir zināms, ka jaunsaimnieki un ari laukstrād-
nieki ir aizsargos, bet viņu skaits ir ļoti niecīgs. Un
tie, kas tur ir aizsargos, ir ar izlasi un tie politiski
pilnīgi padoti un noskaņoti zemnieku savienībai un
labā spārna politikai par labu. Par to vajadzēja
runāt un nevis par to, ka ir visu šķiru piederīgie
aizsargos. Mēs vēlreiz nopietni gribam pasacīt, ka
starp aizsargiem ir tikai tādi ļaudis, kas uz ārieni
vai nu galīgi neizrāda savu politisko pārliecību, jeb
ir aktivi noskaņoti par labu labām partijām. Tas ir
tas, kas no aizsargu priekšniekiem tiek izkopts, tas
ir tas gars, kas mūsu aizsargos ir ieviesies un šī po-
litika Latvijas darba tautai nav pieņemama un kamēr
šīpolitika tiks piekopta mūsu aizsargos, ir velti runāt,
ka visas šķiras ir reprezentētas un velti cerēt, ka
Latvijas strādniecība atbalstīs mūsu aizsargu orga-
nizāciju.

Tad Mīlber.ea kungs taisīja ekskursiju pa sociāl-
demokrātiju. Te Mīlberga kungs atklāja mums
«noslēpumu". Līdz šim viņš neatzina, ka sociālde-
mokrāti netiek uzņemti. Vienmēr tika teikts, ka
tiekot uzņemti. Šodien Mīlberga kungs pasacīja, ka
tas netiekot darīts. Par to mēs varam: būt patei-
cīgi Mīlberga kungam (G. Mīlbergs no vietas: «Vai
es to teicu?"). Jūs tagad nemāt savus vārdus at-
pakaļ. Mums visiem kreisā pusē ir diezgan labas
ausis, tā kā mēs dzirdējām,ko runātājs sacīja! Tas
ir taisnība, ko Mīlberga kungs šinī ziņā teica, ka so-
ciāldemokrāti aizsargu organizācijās netiek uzņemti
bez kādas likumīgas tiesības. Nevajaga runāt lietas,
kurām nav pamata — kamēr sociāldemokrāti izvai-
rīšoties no nacionālā karoga. To, Mīlberga kungs,
Jūs varat iestāstīt pirmā gada skolēniem elementārā
skolā, ka sociāldemokrāti izvairoties no nacionālā
karoga. To nevar stāstīt augstā nama deputātiem.
Sociāldemokrāti nav izvairījušies no nacionālā ka-
roga. Sociāldemokrātiskās partijas biedri savā laikā
armijā cīnījušies un krituši zem šī karoga, un tāpēc
velti uzkurināt to pasaciņu, kura jau sen aizmirsta,
un kuru labais spārns arvien no jauna atgādina.
Jums laikam, nepatīk, ka sociāldemokrātiskai partijai
ir savs karogs. Tad aizliedzat ari zemnieku savienī-
bai, lai viņa nenes savu zaļo karogu. Bļodnieka par-
tijai laikam vēl nav sava karoga. Ja jūs līdz tam no-
nāksat, tad ari jums kāda krāsa būs jāizdomā (A.
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Bļodnieks no vietas: «Pelēka!"). Tāpēc ir smieklīgi
runāt par sociāldemokrātu negatīvo izturēšanos pret
nacionālo karogu. Sociāldemokrāti nevar tā rīko-
ties, kā rīkojas viens vai otrs aizsargs un vanags,kuri
nacionālo karogu karina vietā un nevietā. Ja jūs
esat īsti nacionālisti, tad vajaga uzstāties, uz priekšu
par to, lai nacionālo karogu nevalkātu tik bieži vietā
un nevietā. Mums pašlaik ieviesušās tādā kārtība,
ka ultra nacionālisti bieži nevar ne salaulāties, ne
sadzerties bez nacionālā karoga. Un vai tad runā-
tāja kungs nemana, ka viņš paliek neloģisks un ka
viņš apvaino pašu to tautu, uzbrūkot šinī gadījumā
sociāldemokrātiem. Vai tad patiešām runātājs iedo-
mājas,ka tie 242.000 balsotāju, kuri balsojuši par so-
ciāldemokrātiju, ka tie ir noskaņoti pret mūsu tautu
un pret mūsu tautas nacionālo' ideju? Un ja tas tā
nav, kāpēc tad Jūs nākat ar savu filozofiju, Jūs to
varat atstāt savam Lauvam,, kurš ar to burvju lukturi
brauc apkārt un to stāsta; bet ir smieklīgi, jaar tā-
dām lietām nāk šeit priekšā. Ar nacionālo karogu
jumsvajadzētu būt uzmanīgiem. Kā sociālisti izturas
pret nacionālo karogu, to jums vajadzēja redzēt 1.
maija gājienā, kad sociāldemokrātija Liepājā atdeva
kareivisku godu kādam no pulkiem ar šokarogu. Kā
pateicība bija tā, ka viens no nacionālistiem uzbruka
kādam sportistam pie rīkles. Redzat, tā ir tās lietas.

Kas attiecas uz aizsargu cildināšanu, kur te
vaiga sviedros Mīlberga kungs nopūlējās, tad tā bij
ļoti jocīga. Runātājs uzskaitīja, cik kurā apriņķī aiz-
sargi piedalījušies pie dažādu noziedznieku vajāša-
nas, bet.tanī pašā laikā runātājs bij spiests atzīties,
ka atklāti ir 2 slepkavas. Neviens neapšauba, ka
aizsargi tur piedalījušies, bet jums vajadzēja pierādīt,
ka bez aizsargiem uz laukiem nav kārtības, ka aiz-
sargi ir tie, kas novērš zādzības, slepkavības un citās
nekārtības. Uz laukiem 1pret zādzībām, un slepkavī-
bām karo mūsu policija un aizsargi ir tikai kā palīga
spēks un es esmu pārliecināts, ka ar visām tām no-
ziedzībām ari policijā būtu tikusi galā. Un ir jābrī-
nās, ko tad darītu aizsargi, kad viņi te nepiedalītos?

Es gribu pakavēties Mīlberga kunga runā pie
viena gadījuma. Labi, ko aizsargi dara? Apstāsi-
mies pie Jelgavas apriņķa. Jūs uzskaitījāt tur ar
astronomiskiem cipariem, cik aizsargi ķēruši no-
ziedzniekus: bet ir atklāts noslēpums, ka tur blakus
Zemgales galvas pilsētai sistemātiski atkārtojas zā-
dzības, laupīšanas un slepkavības. Es jautāšu jums,
sirdīgais aizsargu aizstāvis, cik no tiem slepkavām ir
aizturēti no Jelgavas apriņķa aizsargiem? Līdz šim
neviens! Tā tad priekš kam tad mums ir tas Jel-
gavas aizsargu pulks tur, ka viņš Zemgales galvas
pilsētas tuvumā nevar nodrošināt pret šāduparādību
notikšanu? Tā tad redzat, nav tā, ka aizsargi būtu
tikai savu uzdevumu augstumos, vai būtu tāda va-
rena parādība mūsu lauku dzīvē; ka viņi varētu visus
noziegumus novērst un likvidēt. Viņi pat ļoti bieži,
kā tas Jelgavas apriņķa gadījumā redzams, nepa-
visam nestāv savu uzdevumu augstumos un nav par
to rūpējušies, jo citādi tas taču ir smieklīgi, ka Jel-
gavas tuvumā var atkārtoties tik bieži dažādas lau-
pīšanas. Tur ir vesels aizsargu pulks un patiešām
nevar tās lietas novērst.

Te runāja vēl par to kultūru bez partijas no-
krāsas, kuru mūsu aizsargi nesot. Tik nu patiešam
jābrīnās ir par to kultūru, ir nokrāsu, ir bezparte-
jiskumu. Ko tad īsti sauc par kultūru Mīlberga
kungs pie mūsu aizsargiem? Vai to, ka viņi viens
otru sašauj, vai ka liels daudzums, no viņiem tiek
pieķerts zādzībās, vai ari to, ka viņi dažādi ālē-
jas savos izrīkojumos, šauj bez vajadzības, terorizē
lauku iedzīvotājus? Kas te ir no kultūras? Mīlberga
kungs domāja laikam tās lekcijas, ko lektori viņiem

nolasa. Jā, es nezinu, kādas kvalitātes ir tas lek-
cijas, kas viņiem tiek lasītas, bet, pieņemot to labāko,
ļoti mazs iespaids ir bijis šim _kultūras darbam uz
jūsu aizsargiem, joviņi ir mazāk klausījušies, ko šie
Rīgas lektori viņiem noskaidro, bet vairāk gan, gai-
dījuši, kad viņu runas beigsies, lai varētu drusku'ie-
baudīt stiprā un apskatīties, vai nav kāds lauku so-
ciālists sameklējams apkar*, lai ar viņu varētu iz-
rēķināties! Redzat, tā ir ta patiesa parādība, kas
norisinājās.

Uz pavisam kļūmīga ceļa nostājas aizsargu aiz-
stāvis tad, kad runāja par aizsardzēm. Es domāju,
ka ari pilsoniskiem deputātiem, nopietni vajadzētu
atsacīties no šīs pavisam: neglābjamās lietas aizstā-
vēšanas. Nu labi, ja, jūs esat tik daudzparliecinati,
ka aizsargi jums ir vajadzīgi, _ka ta ir jūsu politikas
lieta un jūs negribēsat likvidēt paši savu_ politisko
gvardi, kas no jums nodibināta, tad nepārvēršat taču
aizsargu organizācijas par kaut kādu amiziera un
flirta vietu. Ja jūs gribat būt atklāti, tad jums pa-
šiem jāatzīst, ka visi šiepasākumi ar aizsardzēm: ne-
kas cits nav. Tāpēc ir ļoti dīvaini

^
ka te nak depu-

tāti un cenšas no šī katedra šospasākumus aizstāvēt.
Ko jūs runājat, ka vajadzīgi sanitāri un jāsagatavojas
kara apstākļiem? Cik no šīmaizsardzēm gatavojasbut
par sanitāriem un gatavojas kara gadījumam? Tas
viss ir uz papīra tikai tāpēc, ka lai butu ko še teikt.
Uz laukiem katrs zin, kāpēc šīs aizsargu organizāci-
jas dibinājās. Paprasāt paši lauku aizsargiem!, ko
vliņi par to saka, Paprasāt aiz_sargū komandieriem
no labā spārna par šo lietu, jus redzēsat, ka viņi
vīpsnā par šiem pasākumiem. Tapec. ari līdz šim
aizsardžu nodaļas nav paspējušas ieviesties musu
lauku pagastos. Protams, jajusar Bolšteina kunga
gādību sāksat šo lietu kultivēt, jus arvien katra pa-
gastā atradīsat zināmu skaitu saimniekmeitu, kas aiz
saprotamiem iemesliem iestāsies šinīs organizācijas.
(Starpsauciens: «Vecāki nelaiž!") Varbūt viensotrs
prātīgāks vecāks nelaidīs, bet atradīsies ari tādas,
kas vēlēsies tur iestāties. (Balsis pa kreisij «Gluži
tā kā « Jaunākās Ziņas" — nopietnā nolūka'/') Vai
tas nu ir tas nopietnais nolūks.'kāpēc mums jādibina
šīs organizācijas? Skatāties, kā gribat, bet visa šī
lieta ir viena smieklīga lieta, kas nav cienīga, ka kā-
das valsts iekšlietu resors nodarbojas ar šādiempa-
sākumiem.

Mīlberga kungs gribēja būt spēcīgs ari' uz otru
pusi. Bet labais spārns jau vairākas reizes ir pie-
dzīvojis tādu kļūmīgu situāciju, ka tad, kadviņš tai-
sās uzbrukt kreisam spārnam, nāk tūliņ kāds no šī
kreisā spārna un parāda labam spārnam to īsto pusi.
Mīlberga kungs no rīta sēdes līdz pēcpusdienas sē-
dei vairākas stundas bij pūlējies un bij paspējis sa-
vākt, veselus 6 gadījumus par «Strādnieku Sportu
un Sargu" un sociāldemokrātisko partiju. Ar katru
no šiem izcilus gadījumiem viņš gribēja kreisospārnu
pilnīgi kompromitēt. Mēs, Mīlberga kungs, tādās
lietās nelietojam tās garās penteres, ko Jūs. Jūs
nekad nevarat dot skaidru atbildi. Es Jums došu
paskaidrojumus par šiem 6 gadījumiem. Tad, tik
uzklausāties un citu reiz, iekams neesat faktus pār-
baudījuši, nekāpjat uz katedra un nerunājat. (G. Mīl-
bergs no vietas: «Un Jūs?"). Par ko es kāpu,
to es zinu un uz tā ari es pastāvu. Jūs paši labi
atcerēsaties, kā Jums izgāja reiz ar vienu Jūsu cen-
soni Karlsona kungu, kad ari Jūs paši šeit nācāt un
teicāt, ka šim.cilvēkam' patiešām ir jāpazūd. Tā tad
no mūsu puses nekāpj katedrī velti, bet no Jūsu pu-
ses ir par velti kāpts, to es jums tūlīt pierādīšu. Te
tika runāts par kādu sportistu Andreju, kurš esot
izdarījis Tukumā kādus tur pārkāpumus. Starp citu
tā lieta vēl nemaz nav iztiesāta un ko Tukuma laik-
raksts raksta, kuru laikam rediģē Brieža kungs, tas,

»
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varbūt, ir pārliecinošipriekš mums, bet ne priekš Tu-
kuma iedzīvotājiem. Kā ir noskaidrots, tad tas
Andrecs ir sastāvējis «Strādnieku Sportā un Sargā"
tikai vienu mēnesi un tanī laikā, kad viņš šos pārkā-
pumus ir pastrādājis, viņš šos sešus mēnešus nav
vairs bijis «Strādnieku Sportā un Sargā". Ja Jūs,
Mīlberga kungs, gribējāt ar šo izcilus gadījumu kaut
ko pierādīt, tad tas tomēr neko nepierāda. Tālāk
runāja par to, ka Jaunjelgavas nodaļas «Strādnieku
Sports un Sargs" priekšnieks Iesalnieks esot ticis
iesūdzēts par kaut kādām naudas nekārtībām. At-
ļaujat man tuvāki paskaidrot, ka iesūdzēts viņš gan
tika,.bet sūdzība izrādījušās par nepareizu. Tālāk
runāja par nekārtībām Daugavgrīvas ielā Ilgeeiemā
un vispār Ilgeeiemā pie «Strādnieku Sports un
Sargs" telpām:. Ari še es jūs varu informēt par tu-
vākiem lietās apstākļem un tie ir tādi. Tie kungi,
kuri jums tās ziņas snieguši, ir pūlējušies informēt
jūs tādējādi, ka Ilgeeiemā «Strādnieku Sports un
Sargs" biedri traucējot vietējo publiku, aizskarot
garāmgājējus. Bet noskaidrojot apstākļus, iznāca
pavisam citādāki. Apstākļi tikuši noskaidroti no
tādas personas,kura priekš jumisir autoritāte un tas
ir Rīgas pilsētas komendants. Un tas nu ir konstatē-
jis, ka pie šīm nekārtībām: ir vainīgi nevis strādnieki
«Strādnieku Sports un Sargs" biedri, bet gan auto-
tanku un aviācijas diviziona kareivji. Redzat, kungi,
kāda ir patiesība par llgeciemu. (Starpsauciens: „Se-
maško!") Kāds, Semaško ir Padomju Krievijā komi-
sārs. Es nezinu, vai par to Jūs runājat. (Starpsau-
ciens,) Es Jums esmu devis īsu un kategorisku at-
bildi, ja Jūs tam neticat, aizejat uz komendanturu un
ievācat sīkākas ziņas, (Starpsaucieni.) Mani šeit
neinteresēpolicija, es Jūs noraidu, uz komendanturu,
tā Jums kā bijušam karavīram ari daudz tuvāka
nekā policija! Pārejot tālāk, Jūs mīnējat, ka Talsos
esot 3 sportisti nodevuši nepareizu zvērastuMīl-
berga kungs, neaizmirstat, ka tai lietai ir vel otra
puse. Ja Jūs gribat jau apgalvoti, ka nenareilzs zve-
rasts dots no strādnieku puses, tad man Jums jāsaka,
ka tā lieta vēl nav galā, un te -iejaukts ari viens no
kriminālpolicijas atbildīgiem ierēdņiem, kas bijis 28.
septembrī Rīgā un pretkara demonstrācijas laikā
kopā ar citiem nacionālā kluba dauzoņiem apmetajjs
demonstrantus ar akmeņiem. Bet viņam nav duša
atzīties, ko viņš pats darījis. Te nu lietu ievirza
tā, ka šīpersona Rīgā nemaz neesot bijusi tanī diena.
Ja Jūs, Mīlberga kungs, par to lietu nezināt pilnīgi,
tad labāk neķeraties viņu aizstāvēt, kaut gan Jus
esat Talsu atbildīgais avizēs redaktors. Lai tas
kriminālpolicijas aģents pats tiek ar savu lietu gala,
gan jau tad šie 3 strādnieku sportisti ar savu zve-
rastu ari tiks galā. Pavisam jocīgi izklausās talak
Jūsu vārdi par sirsnīgām attiecībām, kādās esot no-
dibinājušās starp strādnieku sportistiem,' un komuni-
stiem. Mīlberga kungs ar lielu interesi lasīja mums
..Cīņu" priekšā. Varētu mēs viņu lūgt. lai viņš no-
lasa ari kādu no tiem, numuriem, kuros_ loti bieži
mūsu latviešu strādnieku sportistus lama ar pēdē-
jiem vārdiem. Mīlberga kungs, ti nekorekti visu
to nenolasīt, bet izķert ārā kaut kādu gadījumu, kur
aiz politiskiem aprēķiniem «Cīņa" sakarā ar sav-
starpējām sacīkstēm starp mūsu sportistiem un Pa-
domju Krievijas sportistiemi grib it kā aizrādīt uz at-
tiecībām, kādas nodibinājušās. Ja jumsar to- nepie-
tiek, informējaties tepat uz vietas mūsu_ presē un
tajoskreiso arodnieku izdevumos, kas iznāk Latvijā,
tur Jūs varat atrast gandrīz veselas slejas, kas vēr-
stas pret strādnieku sportistiem, varat tur atrast, kā
ķengājas un kā viņiem uzbrūk. Pēc tam, runājot
par mūsu sirsnīgām attiecībām1, vai Jūs neuzskatīsat
drusciņ savādi to lietu. Liekas, Jums nevajadzētu
aizmirst, kādā stāvoklī atradās mūsu attiecības tad,
kad mumsvajadzēja paglabāt noslepkavoto Aleksan-

druL Masaku,_kur kreisie' arodnieki un komunisti La-
tvija uzaicināja šinī apbedīšanā nepiedalīties, viņš
uz:skataka šī_ organizācija priekš viņiem ir bīstama
un nu Jus runājat par draudzīgām attiecībām: ar mūs-
māju komunistiem. Un es Jums varēta, Mīlberga
kungs, pateikt vel vienu un visiem tiem, kas meklē
pie strādniekiem un sportistiem komunistus, Pie
mums jūs'komunistus neatradīsat, vispirms tādēļ, ka
viņi netiek uzņemti un ja ari viņi spraucas iekšā un
tas ir ļoti daudzas reizes ticis darīts, tad pie mums
ļoti ātri viņus atmasko viņi tiek izsviesti ārā. Bet
pie jums gan tas nenotiek. Pie jums sēž vēl tagad
iekšlieturesorā un tāpatpolitiskā pārvaldē komunistu
atbildīgas personas un nerunāsim vēl nemaz par to,
ka vesela rinda jūsu nacionālistu, vidū ir tādas per-
sonas, kas komunistu: laikā ir bijuši varas vīri un
redzami darbinieki. Bet lai paliek sportisti. Mūsu
attiecības ar komunistiem ir skaidras. Varētu tikai vē-
lēties, lai paši jūsieturētu lielāku skaidrību savā dzī-
ve. Pie sociāldemokrātu partijas Mīlberga kungs
pie visas sirsnīgās meklēšanas bij atradis tikai vienu
gadījumu, lai' liecinātu, cik mūsu partija ir kompro-
mitējoša. Tas gadījums bija novazātais «Latvijas
Sarga", «Latvī" un ari laikam «Brīvā Zemē" stā-
stiņšpar to. ka trīs Daugavpils pilsētas domes dom-
nieki esot bijušisociāldemokrātupartijas biedri un pēc
tam aizbēguši uz Padomju Krieviju. Var jau «La-
tvijas Sargā" un «Latvī" runāt par tādām lietām, tie
jau_ ir tādi laikraksti, kurus neviens godīgs pilsonis
citādi neuzskata, kā par nepatiesību ņaudošām la-
pām.:. Bet kad kāpj uz šī augstā katedra, tad gan
vajadzētu pieturēties pie patiesības. Bet patiesība
ir ta, ka var apstiprināt politiskā pārvalde, ka ne-
viens no tiem trīs Daugavpils pilsētās domniekiem
nav bijis sociāldemokrātu' partijas biedrs un ka tā-
pēc visa ta brēka un kliegšana, kas tika sacelta no
laba spārna puses, ir bijusi nevietā. (G. Mīlberga
starpsauciens.) Paldies, Mīlberga kungs, pārrunāsim
ari par to. Viņi mūsu sarakstā nav bijuši. Viņi gan
bijuši kreiso arodnieku sarakstā. Iekams jūs taisāt
tādu patētisku starpsaucienu, pārliecināties vispirms.
Es Jums vēl reiz atkārtoju, ka viņi nav bijušine mūsu
partijā, ne mūsu sarakstā, bet gan kreiso arodnieku
sarakstā un kā tādi izgājuši vēlēšanu cīņā.

Redzat, jūs gribat air tādiem nepareiziem! fak-
tiem kompromitēt sociāldemokrātus. Jūs kompro-
mitējat paši sevi, jo jūs pierādāt, ka jūs no augstā
nama katedra runājat nepatiesību. Tas ir viss, ko
mūsu aizsargu aizstāvis te pieveda. Ja nu jautāsim
augstam namam, kas ticis noskaidrots no uzbrukuma
sociāldemokrātiem, tad nekas pāri nepaliek, jo visi
tie gadījumi izrādījušies par nepatiesību. Vairāk ne-
ko aizsargu aizstāvis pret kreiso spārnu nerunāja.
Kas attiecas uz aizsargiem, motivācija bija bēdīga.
Tomēr ir pamatoti iebildumi', kas no sociāldemokrā-
tiem tika taisīti pret aizsargu darbību, un veltas būs
pūles šodarbību attaisnot, iekams nebūs no aizsargu
vienībām izmesti laukā' visi tie, kuri tur ienes ne-
jēdzīgu politisku aizsargu garu, iekams nebūs iz-
mesti ārā visi noziedzīgie elementi, kuri ik mēnešus
tiek pieķerti pie slepkavībām un laupīšanām, iekams
mūsu pilsonība nebūs nākusi pie skaidrības, ka La-
tvija kļuvusi pietiekoši stingra, ka viņa var iztikt ar>
citiem spēkiem bez jūsu 15.000nevajadzīgo aizsargu.
(Sauciens pa kreisi: «Pareizi!")

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Bllmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Pēc plašām de-
batēm man būtu maz ko sacīt pie mūsu iekšējās po-
licijas darbības. Tomēr viena puse palika neapgai-
smota un tā ir mūsu policijas attiecības pret kulturelo
darbu tanīs apgabalos, kur tas ir vājš. Ari «Iekšlietu
ministrijas Vēstnesis" kādā numurā ziņo par Vents-
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pils apriņķi «par vāju kultūras darbību". Ventspilī
sarīkotas 10 teātra izrādes, 12 izrīkojumi ar saviesīgu
dzīvi, 11 priekšnesumi, 2 bazāri un 4 garīgi izrīko-
jumi. Bet uz laukiem 7 izrīkojumi, 2 teātra izrādes,
2 skolnieku izrādes, 1bazārs un viena garīga sapulce.
Izrīkojumi, kuriem seko deja, bija labi apmeklēti, bet
bez dejas, vāji apmeklēti. Šis piemērs, ko
konstatē «Iekšlietu Ministrijas Orgāns", pelna lie-
lāku ievērību, jo viņš attiecināms ne tikai uz Vents-
pils apriņķi, kurš Kurzemē ir viens no klusākiem un
mazāk attīstītiem apriņķiem, bet lielā mērā ari uz
Latgali un citiem' stariem, kuri pelna ievērību. Ja
Iekšlietu ministrija konstatē ārkārtīgi lielu paguru-
mu kultūras dzīvē, ja mēnesī var notikt 7 izrīkojumi
un viens priekšlasījums, tad tas liecina, ka kultūras
dzīve uz laukiem ir izbeigusēs. Un es gribētu iziet
no šī definējuma, no šī konstatējumaun teikt se-
košo1, ka kultūras slāpes un vajadzības izjūti visvai-
rāk tā šķira, kurai nav pieietamas ne grāmatas, ne
atliek laika grāmatas lasīt u. t. t.; bet mazāk izjūti
vajadzību pēc kultūras zemniecība, kuru dēli un
meitas ir apmeklējuši vidusskolas. Kultūra ir vaja-
dzīga vairāk strādnieku šķirai, ne mantīgai šķirai.
Man ir bijis iespējams iepazīties ar diviem, apriņķiem:
— Talsu un Ventspils, un es gribētu sacīt, ka nopiet-
nāku kulturelu darbu var redzēti strādnieku un arod-
nieciskās organizācijās un mazāk var uz to preten-
dēti aizsargu un turīgo aprindu biedrības. Vieniem
it vajadzīga kultūra kā piapildinājums viņu dzīvei un
otriem tā vajadzīga kā bauda, kura daudzos gadī-
jumos noslīkst alkohola reibonī. Nootras puses es gri-
bētu konstatēt, ka mūsu policija nav visā visumā vai-
nojama un mūsu policijas mazākieierēdņi unaizsargi,
kuri nav komandējošā sastāvā, maz uzrāda šādas
parādības, par kurām še runā; bet šīs parādības
saistās savā vairumā ar komandējošo sastāvu pie
aizsargiem un ar policijas augstākiem ierēdņiem; ne
tikai ar viņiem, bet ari to, ka iekšlietiu_ ministrija
daudz reiz sedz un mēdz noklusināt nevēlamās pa-
rādības, lietās nogludināt mājas kārtībā. Te vietē-
jiem pilsoņiem' jāpieliek liela uzupurēšanās, lai kon-
statētu un uzrādītu nozieguma pazīmes, jo ar ti> vi-
ņiem sasietas lielas represijas. Un varonim ir jabut
tam: lauku strādniekam, tam lauku^skol

ot
a jamun

inte-
liģentam1 , kurš uzdrošinājās uzstāties pret tam pat-
varībām, kuras bieži tiek pastrādātas un uzturētas
no policijas ierēdņiem. Lai tas nebūtu tukšs apgal-
vojums, es esmu spiests konstatēt, ka Ventspils ap-
riņķī pirms 3 gadiem apriņķa priekšnieks 18. no-
vembrī valsts svētkos izjauca 2 vai, 3 pagastos izrī-
kojumus, nepareizi tulkodams iekšlietu ministrijas
cirkulāru par sapulču telpām. Tikai tad, kad ar
telegrāfisku sazināšanos ar deputāta palīdzību Rīga
bija iespējams dabūt no iekšlietu ministrijas,rīkojumu
nelikt šķēršļus, apriņķa priekšnieks izpildīja iekš-
lietu ministrijas cirkulāru tā, kā tas bija vajadzīgs
Bet ar to. protams, organizācijas, kuras bij sagata-
vojušās uz teātra izrīkojumiem, un koncertiem', lai
atzīmētu 18. novembra dienu,_cieta zaudējumus, jo
izrīkojumi nevarēja notikt tāpēc, ka tikai paša pē-
dējā izrīkojuma dienā pienāca no apriņķu priekšnieka
pretējs lēmums. Bet šisnav vienīgais tāds gadījums.
Ar analoģisku prasību griezās pie apriņķa priekš-
nieka vairāku pagasta organizāciju _parstavis, inte-
liģenta persona, skolotājs. Viņš runāja 5 vietējo or-
ganizāciju vārdā un lūdza no apriņķa priekšnieka
atļauju izrīkojumam., bet tās saka: ..Ludzu, atnesat
pilnvaras, ka jūs runājat 5 organizāciju vārda." _ Ko
nozīmē prasīt pilnvaras no 5 lauku organizācijām?
Tas nozīmē atlikt izrīkojumu sarīkošanu uz veselu
mēnesī, kas paiet, kamēr šīs organizācijas sanāk
kopā, dabū valdes lēmumus, lai izdotu oficiālas piln-
varas. Es gribētu teikt, ka šeit ir apzinīga ar ie-

,

priekšēju nodomu rīcība, kura grib aizkavēt kultūras
darbību uz laukiem, zināmās organizācijas, kuras ir
zināmas nokrāsas personas, kuras nav klanījušas
vietējās varas priekšā, bijušas pietiekoši patstāvīgas
un pateikušas savus ieskatus, kur beidzas policijas
vara un sākas likuma vara. Esmu spiests to kon-
statēt tāpēc, ka vietējās organizācijas, ar _ kuram
man ir sakari, ir pilnvarojušas mani to aizrādīt, un
par to runāt. Tālāk ejot, analoģiskus piemērus mes
atradīsim citur. Es gribu pastrīpot, ka tiešam: turī-
gās pilsoniskās aprindas uiz laukiem, ari tasaprindas,
ko Mīlberga kungs šeit reprezentē^un kuras grupējās
ap aizsargiem'., tām nekad nebūs jāpazīst tādas divē-
jādas mērauklas, kādas daudz reiz izjuti strādnieku
arodnieciskās organizacijas._ Bieži vien nākas iz-
rādīt lielu varonību, lai aizstāvētu lauku organizāciju
intereses. Negribu agrākos aizrādījumus vel papil-
dināt ar tām bēdīgām ainām, kas tiešam izpaužas
mūsu aizsargos un ari mūsu_ policijas darbība uz
laukiem.. Tomēr man, kā savā ziņa provinces dar-
biniekam, ņemot dzīvāku dalību viena apriņķa dzīve
un darbojoties kā vienas avizēs atbildīgam redakto-
ram, jākonstatē, ka es personīgi nespēju atkratīties
no tiem ļoti daudziem iesniegumiem, kas raksturo
iekšlietu ministrijas ierēdņu, aizsargu vai policijas
ierēdņu darbību:. Domāju, ka, šie ļaudis griežas pie
manis ne bez iemesla, Visam irsavs, pamats, ja
pilsoņi ir spiesti meklēt glābiņu un palīdzību pie de-
putātiem, pie tiem., kuri kaut ko varētu noskaidrot.
Man kā deputātam jāliecina, ka man_ ir bijuši ļoti
nepatīkami gadījumi, kur es_esmu mēģinājis lietas
noskaidrot un kaut kā palīdzēt, bet kur man^

pielie-
kot savu roku, ne vienu reiz vien ir nācies nokļūt
ar iekšlietu ministra kungu diezgan asās attiecības.
Tikai tad, kad deputāti sak runāt un viena otra gadī-
jumā pat piedraudēt, iekšlieta_ ministrija sak_ domāt,
ka šī lieta var nonākt Saeimā. Pec tam, sakas iz-
meklēšana, vēlāk otitreizējia izmeklēšana, tiad kaut
ko atrod un zināmo ierēdni pārceļ. Viens no lielā-
kiem inkriminējumiem pret policijas ierēdņiem —
atkal pastrīpoju, ka ne mazākiem, bet augstākiem ie-
rēdņiem. —, ir tas, ka policiju apvaino žūpības iz-
platīšanā un bieži vien žūpības veicināšana. Ka gan
lai iztulko to, ka sarīkojot kādā provinces pilsēta
pretalkohola dienu, policija radīja piemēru ar to, ka
viņa bij lietojusi visvairāk alkohola. Man liekas, še
jau vairs nevar runāt par to, ka var but kāda ne-
itrāla policija. Kādā mazākā pilsētā policija sarīko
masku balli — priekšzīmīgu masku balli, protams,
ar plašu alkohola lietošanu. Acu liecinieki, personas
10, kas visu redzējušas un_ stāsta un ari pie tiesas
to var apliecināt, ja tas butu vajadzīgs, saka, ka
taisni tanīs izrīkojumos, kurus sarīko policija un aiz-
sargi, beigu efekts nešaubāmi nobeidzas ar neliku-
mībām alkohola patērēšanā. Ari pec atļauta laika
dzeršana gājusi.vaļā i>lašos apmēros. Ne tikai pil-
sētās vien, bet ari uz_ laukiem aizsargu nodaļas tas
notiek. Šī liksta ir ķērusi visus un es gribētu teikt,
ka šo likstu lielā mērā atbalsta un ierosina šopašu
organizāciju augstākās personas, kuras pašas nebūt
nav šinī lietā pietiekoši atturīgas. Protams,_ ja šīs
augstākās personas nav atturīgas, tad ari liela mēra
viss žūpības likums tiek apiets, tas tiek ielikts port-
felī un bieži vien aizmirsts. Es negribu talak pie
šiem faktiem pakavēties, bet konstatēšu tikai attie-
cībā uz to apriņķi, kuru es labi pazīstu, par kuru es
esmu interesējies un ar kuru man ir cieši sakari.
Un man jāsaka, ka tas attiecināms gandrīz uz vi-
siep pagastiem', un tāpēc ari domājams, ka ari citur
tie apstākļi nebūs labāki. Mums nav nekāda iemesla
vainot vienīgi vietējo policiju, bet galvenam' kārtam
augstākos ierēdņus un vainīgs ir ari mūsu iekšlietu
resors, kas vēl līdz šim laikam, varbūt, pateicoties
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ļoti biežai resoru vadītāju maiņai, nav centies iz-
vest noteiktu stingru gribu, nav centies pārveidot
un izveidot mūsu iekšējās aizsardzības aparātu vai-
rāk uz kultureliem un cēlākiem pamatiem, tiklab aiz-
sargos, kā ari pašā policijā. Policijā mazāk, bet
aizsargo s vairāk. Visi šie negatīvie norādījumi pa lie-
lākai daļai krīt uz aizsargu organizācijām. Ari pašā
iekšlietu ministrijā var konstatēt dažas parādības,
kurās pelna ievērību, viens vienīgs piemērs no iekš-
lietu ministrijas, viens vienīgs notikums un man jā-
konstatē, ka mēs, deputātu kungi un ari iekšlietu
ministra kungs, nevarētu pateikt, kas tagad notiek
iekšlietu aparātā un ka mums nākas bieži runāt ti-
kai post factum, pēc gada vai 2 gadiem,, kad at-
klājas zināmas parādības, par kurām mēs nerunā-
jam. Pagājušā gadā atklājās tā sauktā Gulbja afēra
par ziedojumu vākšanu. ŠO' afēru mēs jau skaitām
pagātnē, bet mēs nevarējām par šo afēru runāt tanī
brīdī, kad tā radās. Līdzīgi apstākļi radušies iekš-
lietu ministrijā, izdodot kādu izdevumu, kurš saucas
«Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture."
Šī grāmata deputātu kungiem reti kādam būs pa-
zīstama. Viņa ietver sevī laiku no 1918.—-1925. ga-
dam, tā tad ari Laimiņa kunga laikmetu un šī grā-
mata pelna zināmā mērā ievērību, tāpēc kā viņa ir
unikums mūsu izdevniecībā. Šī izdevniecība pieder
kaut kādam ierēdnim:iekšlietuministrijā, kurš laikam
nav vairāk ierēdnis, bet kurš, laikam, ir viņa pri-
vātais veikals, jo ir dota atļauja izdot iekšlietu mi-
nistrijas albumu līdz ar sarakstu par amatiem, par
apriņķu darbību u. t. t. Kas attiecas uz iekšlietu
ministriju, tad redzam, ka šeit darbojas kāda privāta
persona, redakcija tomēr ir iekšlietu ministrijā, kura
ar Vildes kungu priekšgalā par to atbild. Cirkulārs
izsūtīts visiem iekšlietu ministrijas ierēdņiem, visiem
apriņķu priekšniekiem un tam ir valsts ģerbonis
virsū. Tā nav privāta lieta, jo redakcijas kolēģijā
strādā augstākie ierēdņi, tomēr atļauts privātās or-
ganizācijas peļņai, lai izdevējs varētu savus vairāk
simts tūkstošus ieraut. Mēs komisijā pieprasījām
paskaidrojumus par to lietu, uzstādījām jautājumu,
lai dod norēķinus, jo mēs vēlamies zināt, cik tīras
peļņas devis šis izdevums, bet līdz šim mēs tādu
atbildi neesam saņēmuši. To mēs darījām tāpēc, ka
oficiālā kārtā uzaicināti iesūtīt savas ģīmetnes un
ziņas par sevīm un oficiāli gājusi parakstīšanās uz
grāmatu, kuras cena jau iepriekš bija noteikta, ka
tā maksās 8 latus. Uz šī pamata ari tika vākta
nauda. Šinī grāmatā jūs atrodat ari Valsts Prezi-
dentu, augstā nama prezidiju, savā laikā bēdīgi pa-
zīstamo Ekmani un ari visus tos policijas darbiniekus,
kas sevi inkriminējuši. Starp citu tur redzam ari
upurus, kas piedalījušies brīvības cīņās, visādus ba-
ronus tx t. t, kas krituši. Jūs, varbūt, šo grāmatu
varat uzskatīt par vērtīgu, bet nevajaga aizmirst,
ka pats galvenais redaktors ir pārkāpis preses li-
kumu, jo viņš gan parakstījies kā atbildīgais redak-
tors, bet nav atzīmēta uz grāmatas izdevniecība.
Mēs lasām, ka viņa drukāta Valtera un Rapas dru-
kātavā. Bet pēc preses likuma nepieciešama ari iz-
devniecības atzīmēšana. Ja tas šeit nav, tad šī pa-
rādība pelna ievērību un viņa ir jāuzskatakā tur-
pinājums no Gulbja afēras, tās otrais izdevums. Bet,
domāsim, ka vairāk tas neatkārtosies. Vēl viens
apstāklis, par ko mums nācās komisijā runāt, ir tas,
ka līdz šim pastāvēja «Policijas Vēstnesis", bet nu
mums, deputātu kungi, piesūta to kā «Iekšlietu Mi-
nistrijas Vēstnesi." Mēs esam priecīgi par pārmaiņu,
kas notikusi, varbūt ne visai priecīgi, tāpēc k
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satura ņemot tagadējiem redaktoriem nāksies, ļoti
grūti šo orgānu vadīt tā, ka tas varētu vismaz, cie-
nīgi neitrālu politisku stāvokli ieņemt. Es te negribu
apstāties. Jaunzems jau minēja dažus faktus, bet

pirmie numuri jau norāda, ka tur ir jau daudz ko
iebilst. Šis izdevums taisa notacijas, norādījumus
Saeimas deputātiem, ja tie gribot, tie varot ari labi
strādāt. Mēs varam par to neuztraukties, bet var
priecāties, ka vismaz iekšlietu resors ir atsvabinā-
jies no tās kombinācijas, kas līdz šim:bij viņami ar
privāto uzņēmēju. Stāvoklis bij tāds, Izdeva pri-
vātas sabiedrības šo «Policijas Vēstnesi" un iekš-
lietu ministrija uzspieda abonēt to visām, pašvaldības
iestādēm, skaitā apmēram 1500, pavisam avize no- '
gāja apmēram 5000 eksemplāru. Policijas ierēdņi
bij spiesti stutēt avīzi, vākti sludinājumus un sludinā-
jumu bij tiešām ļoti daudz «Policijas Vēstnesī", sa-
līdzinot vairāk kā tagad. Bet norēķinus par šo avizi,
vai nu ta devusi peļņu vai iztrūkumu, mēs neesam
saņēmuši. Tas bij privātuzņēmēja īpašums. Pro-
tajns, tas bij nenormāls stāvoklis. Ka tas ir no-
vērsts, par to mēs varam priecāties un tas liecina
par to, ka iekšlietu ministrijā nav līdz šim' bijusi
noteikta skaidrība. Ir tādas parādības, kuras dod
iemeslu varām uz vietas izlietot tamlīdzīgus paņē-
mienus, tamlīdzīgas metodes un ja augstā priekšnie-
cība dara to, kādēļ gan zemākā nevar to darīt. Tā-
pēc būtu vēlams, lai iekšlietu ministrija uz priekšu
skatītos nopietni uz saviem uzdevumiem un dotu
labāku priekšzīmi no centra.

Tālāk es atļaušos mazliet pakavēties pie preses
nodalās, par kuru man nācies runāt katru gadu. Ari
šogad nevaru paiet garām, tāpēc ka mani lūgušas
minēt šeit pāris vārdus personas, kuras tirgojas ar
Krievijas drukāto vārdu, izraksta no Krievijas grā-
matas, Viņām ir ļoti nepatīkams stāvoklis. No šī
gada 1. janvāra, kad mainījās, valdības kurss, attie-
cīgās personas, kuras nodarbojas ar sakaru uzturē-
šanu grāmatu tirgū ar Krieviju, saka, ka tikpat kā
nav iespējams no Krievijas grāmatas dabūt. Pēc
pastāvošā likuma mums ar Krieviju grāmatu tirdz-
niecība ir brīva, izņemot tās, kuras aizliedz preses
nodaļas aizliegto grāmatu saraksts. Bet tas netiek
pildīts. Man norāda, ka preses nodaļā grāmatas
tiek aizturētas. Grāmata par dzelzbetona būvēm
aizturēta. Attiecīgie ierēdņi grāmatas ņemot mājās,
turot ilgi mājā, kamēr izskata, ar šo svešo mantu
izpalīdzoties visādi. Paiet ilgs laiks, tomēr galu
galā grāmatas pasūtītājs to dabū. Šis apstāklis ir
nenormāls. Protams, būtu vēlams, lai ari šinī vir-
zienā ko darītu, lai novērstu šīs nevēlamās parā-
dības.

Vēl gribu apstāties pie vienas lietas, kas attiecas
uz iekšlietu ministriju,, t. i. pie garīgām lietām. Mums
zināms, ka valsts budžetā paredzēti pabalsti ari šo-
gad konfesijām. Bet lai varētu runāt par pabalstu
konfesijām, tad iekšlietu ministrijai jānoskaidro', no
kā eksistē mūsu draudzes, kādi ir viņu līdzekļu
avoti un kā tie tiek izlietoti? Visiem deputātu kun-
giem zināms, ka ļoti plaši sludinājumi tiek ievietoti
«Jaunākās Ziņās" no Petilera pret samaksu. Tiek
reklamētas visādas sapulces ar gaismas bildēm.
Mums jāuzstāda jautājums, cik liela ir Fetlera drau-
dze, no kādiem līdzekļiem,tā eksistē un, cik tālu snie-
dzas viņas ārzemju palīdzība, jomēs neesam'tālu notā
laikmeta, kad iekšlietu ministrijai vajadzēja, apturēt
to emigrantu kustību, ko izsauca baptistu draudzes
sludinātāji uz Argentīnu un Brazīliju. Tāpēc,
ja runā par iekšlietu mnlstrijas garīgo- pārvaldi, tad
man šķiet, ka pirmais viņas uzdevums būtu noskai-
drot, no kā eksistētu mūsu draudzes. No ev.-lutie-
raniskās draudzes bīskapa aprēķina, kurš ir manā
priekšā, var izlobīt, ka ev.-lut. baznīcu draudžu
ieņēmumi iztaisa ap 75.000.000 rubļu gadā. Es ne-
gribu acumirklī sīkāki apstāties pie šī paša jautā-
jumapar sevi, kurš pelna ievērību un pie kura mums
būs iespēja atgriezties, bet tagad es iesniegtu tikai
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pārejas formulu: «Uzdot valdībai noskaidrot La-
tvija reģistrēto konfesiju ienākumus un izdevumus,
.ka ari viņu izlietošanas veidus," Tad mēs tiktu
skaidrība par to, cik tālu mūsu draudzes izpilda tos
uzdevumus, kādi viņām 1 ir; piemēram,, kapsētas, lai
dabūtu katrs sev mūža dusas vietu. Lai to varētu
skaidrāki zināt, tad jāzin, no kā sastāv mūsu drau-
džu ienākumi, tāpēc es lieku priekšā nolasīt pārejas
formulu.

-Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram.

K. Būmieisters (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Šodien ap iekšlietu ministra galvu vijas-krāšņs
nezaļu vaiņags. Atļaujat man ari šinī vaiņagā iepīt
dažus krāšņus ziedus no iekšlietu ministrijai pado-
tiem resora darbiniekiem, kas darbojas uz vietām,
sevišķi^ Latgalē. Pie tiem krāšņiem ziediem, kas
jau iepīti šinī vaiņagā, varbūt šie ziedi nebūs no- tiem
bālākiem un jācer, ka mēs nebūt vēl nevarēsim: at-
tēlot visus tos darbus, pareizāki nedarbus, jo mēs
tikai atsegsim vienu daļiņu, jo visu ietvert un visu te
pateikt patiešām nav iespējams. Sāksim vispirms
ar politiskas apsardzes darbiniekiem. Te ļoti daudz
tika minēts par tā saucamo Latgales sarakstu un par
tiem Latgales trīs it kā deputātiem, kas esot gājuši
kopā ar sociāldemokrātu sarakstu u, t. t, u. t. t.
Atļaujat man attēlot visu to ainu, kāda viņa patie-
sībā bij un tad taisīsim slēdzienus un .pacelsim to
aizsegu, kas patiesībā ir norisinājies un norisinājās
Saeimas vēlēšanu laikā, jeb kandidātu sarakstu sa-
stādīšanas laikā Latgalē. Kāda loma te piekrituši
apsardzei, vai nu ar iekšlietu ministra kunga ziņu
jeb bez viņa ziņas, to grūti būs spriest. Kad Lat-
galē tika noraidīta tā saucamā komunistu liste uz
Saeimas vēlēšanām, tad viņas kandidāti tika arestē-
ti, bet kā par lielu brīnumu nepagāja ne pāris die-
nas, kad viņi tika atlaisti brīvībā. Turpretim otra
kandidātu saraksta ļaudis ari tika arestēti un tika
noturēti apmēram pusgadu cietumā. Jūs praslsat,
kāda te ir sakarība un kāda loma te piekrīt politiskai
apsardzei. Kungi, jāsaka, ka pie šo divu sarakstu
sastādīšanas un ari pie viņu turpmākiem likteņiem
politiskai apsardzei bijusi ļoti liela" loma. . Iedomā-
jaties stāvokli, ka ir divi līdzīgi saraksti, kuri tiek
dēvēti par komunistu sarakstiem. Viens tiek no-
raidīts, otrs tiek pieņemts no centrālās vēlēšanas
komitejas, bet politiskā apsardze pret abu sarakstu
kandidātiem izturas ne visai vienlīdzīgi. Vieni tiek
turēti cietumā, bet otri tiek laisti vaļā. Rodas jau-
tājums, kādēļ viss tas tiek darīts. Lai atsegtu pa-
tiesību, tad, kungi, atļaujat man te citēt dažus do-
kumentus, kas nākuši manās rokās. Vai patiešām te
nebūs tā sakne, saite, kas sastādīja šos abus komu-
nistu sarakstus, meklējama kaut kur citur un ne-
vis strādnieku starpā. Kad vēlēšanu laikā 34. nu-
mursgriezās pie tautas, tad šieļaudis, kuri, varbūt, ne-
bija komunisti, bet kreisāki noskaņoti strādnieki, zem
dažu sagrupējumu iespaida mēģināja nostādīt savus
locekļus izcilus stāvoklī, pareizāki sakot, cietēju lo-
mā. Viņi sacīja: «Redzat, mūsu ļaudis sēd cietumā.
Kas šo 34. kandidātu sarakstu ir denuncējis, nodevis?
Nodevuši to sociāldemokrāti: Būmeisters, Rūdzis un
citi." Tie esot bijuši tie nodevēji, kuri denuncējuši
šo sarakstu attiecīgām iestādēm. Tāpēc šīs per-
sonas tagad sēdot cietumā. Mēs tanī reizē visas
darba tautas priekšā atmaskojām šo divkosību un
norādījām, ka galvenais iemesls un patiesā darbī-
ba meklējami kaut kur citur un ka neviens sociāl-
demokrāts nav turējis par savu pienākumu dot no-
rādījumus kādai iestādei vai personai par kāda sa-
raksta raksturu, veidu u. t. t. Tagad pēc 6—7 mē-
nešiem tiešām atklājas visa tā rīcība, atklājas patie-

sība, atklājas, kur īstenībā tas suns bijis aprakts.
Komunistu partijas Daugavpils komiteja izlaidusi
nelegālu uzsaukumu, kurā visi tie vīri, kuri bija uz
tā saucamā komunistu saraksta, izsludināti par pro-
vokatoriem. Jūs nu, varbūt, teiksat, ka komunisti
visu to dara tikai tāpēc, lai slēptu savas pēdas. Es
domāju, kungi, ka lai nu kā mēs skatītos uz komuni-
stiem, cik slikti, tad tomēr nebūtu no viņiem gai-
dāms, ka viņi nodotu savus biedrus. Šisdokuments
skaidri norāda un nosauc vārdā dažus no tiem vī-
riem, kas bijuši uz minētās listes un izsludina tos
par provokatoriem strādnieku starpā. Tālāk, ja nu
viņi tiešām ir bijuši provokatori un nav nākuši no
kreisā virziena, tad ceļas jautājums, kāpēc tad, kad
politiskai apsardzei nāktu zināms, ka tas ir komu-
nistu saraksts, pēc šo ļaužu arestēšanas viņus pa-
laida vaļā un neveda pret viņiem tādu pat izmeklē-
šanu, kā pret, otra kandidāta saraksta, tā saucamā
34. saraksta, kandidātiem. Te, kungi, jānāk pie ne-
pārprotama slēdziena, ka dažas no tām personām,
kas te izsludinātas par provokatoriem, kas bij uz
norādītās komunistu listes, sēd starp politiskās ap-
apsardzes darbiniekiem. Tas ir nepārprotami. Tā-
pēc visa tā tumšā aina, visa tā demoralizējošā rī-
cība, kas tiek vesta starp Latgales darba tautu un
sevišķi Latgales strādniekiem, nāk no cilvēkiem,
kuri ir aicināti gādāt par mūsu mieru un labklājību.
Un tas kungi, nepārprotami norāda, ka ja ir vaja-
dzīgs cīnīties pret strādniecību, tad mūsu politiskā
apsardze, varbūt, ari ar iekšlietu ministrijas ziņu
pieliek visus līdzekļus, lai kaut kādā ceļā mēģinātu
kaitēt, mēģinātu mazināt sociāldemokrātu iespaidu
kā parlamentā, tā ari visā zemē. Šie dokumenti,
šie norādījumi, man liekas, ir nepārprotami skaidri.
Uzmācas jautājums, kamdēļ politiskā apsardze grib
līst visur iekšā. Viņa varbūt domā, kāpēc tā ne-
var būt ari Saeimā. Un tā zem citas flagas, ar kuru
mēģināja tautas masu apmānīt, sastādīja sarakstu —
Latgales strādniecības un darba zemniecības sarak-
stu. Un nu šī Latgales strādniecības un darba zem-
niecības saraksta pirmā vietā tiek uzstādīti visi tie
provokatori, kas ar vienu roku darbojas arodbie-
drībā un ved pārāk kreisu politiku, bet ar otru roku
darbojas politiska apsardzē. Es šodien gribētu dzir-
dēt no iekšlietu ministra Laimiņa kunga skaidrību
šinī lieta. Lai mums nāk un pasaka un es domāju,
ka tas nav amata noslēpums, patiesību. Tā tad
jus redzat, kungi, kā politiskās apsardzes darbinieki
darbojas, kādu politiku viņi veduši svarīgā momentā
Saeimas vēlēšanu laikā. Ar visādiem līdzekļiem
cenšas diskreditēt sociāldemokrātu kustību un to
jau pieradīja_ Saeimas deputāts Rudža kungs. Es
jums pieviedīšu tikai dažus piemērus. Man liekas,
ja cilvēks sastāv sociāldemokrātu organizācijā, tad
par tā cilvēka darbību atbild mūsu partija un nevis
politiska apsardze. Bet pašlaik sociāldemokrātu
partijas biedriem seko uz katra soļa, piesūta pat vi-
ņiem komunistu_ proklamācijas pa pastu un zinot,
kad vēstule nonākusi līdz mājām, izdara pēkšņu kra-
tīšanu. Nupat svētdien man bija tas gods uzstāties
Rēzekne tautas sapulce un tur politiskās apsardzes
aģenti bija visā savā spožumā, visā savā varenībā
ieradušies un apstāja pa 3, pa 4 katru mūsu partijas
biedri, sekoja, vai tikai viņi neteikskādu vārdu par
savu darbību u. t. t. Kādam no mūsu partijas bie-
driem tika iebāzta proklamācija kabatā un kad uz to
norādīja, tad tie kungi par to apvainojās un sastā-
dīja protokolu, bet patiesībā viens no šiem politi-
skās apsardzes darbiniekiem dažus soļus tālāk pa-
teica sekošo: «Tu palūko tikai, šoreiz tevi nepa-
spēju noķert, bet kādreiz jau tevi noķeršu." To var
apliecināt vairāki liecinieki. Tad nav nekāds brī-
nums, kad politiskā apsardze izdara lielas kratīša-
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nas Rēzekne, atrod kādu brošūru vai kādu nelegālu
proklamāciju;, kas legālā ceļā piesūta. Pēc tā nav
nekāds brīnums, ka sociāldemokrātu partija un vi-
ņas darbinieki tiek terorizēti, bet laikam jums nav
jāaizmirst, ka atbildību mēs paši uzņemamies visā
visuma, un tāpēc būtu mums jāgriežas pie iekšlietu
ministra un jāprasa, kad vienreiz pārtrauks mūsu
organizācijas biedru vajāšanu, kad viņus neterorizēs
un ļaus viņiem mierīgi darboties mūsu programas
apmēros. Ja tās lietas tāpat turpināsies, tad neviens
cilvēks nevarēs mierīgimūsu partijā strādāt, ja tas
ik uz soļa tiek terorizēts, ja tam tiek piesūtītas
proklamācijas. Tad jau nav nekāds brīnums, ka tā
terorizējot jus cilvēku varat novest līdz izmisumam.
Ln patiešam jāsaka, ka Latgales organizācijās ir
cilvēki, kurus ļoti bieži politiskās apsardzes darbi-
nieki terorizē. Es jautāšuiekšlietu ministra kungam,
kadeļ tas tā darīts. Lai viņš nāk un pasaka, vai
viņš neuzticas sociāldemokrātu partijai, kā partijai.
Vai jus domājat, ka nevar vienlīdzīgi izturēties pret
visiem partijas biedriem? Nedarāt tādu soli, ka pret
dažiem cilvēkiem jus vedat atsevišķu politiku, kas
iziet uz viņu terorizēšanu un pārējos jūs liekat pil-
nīgi mierā. Esat taču, kungi, konsekventi. Bet vēl-
reiz es pasaku, ka par tiem biedriem, kas ir sociāl-
demokrātu partijā, ka par to darbību sociāldemokrātu
partija uzņemas pilnīgu atbildību. Un tāpēc, ja po-
litiskās apsardzes darbinieki var ko pierādīt par
viņu noziedzīgo darbību, tad man liekas, vislabā-
kais ceļš butu, ja jūs sauktu viņus tiesas atbildības
priekša un tad pierādītu, lūk, kā jūs darbojaties, bet
ar tādiem līdzekļiem, ar slepenu proklamāciju sū-
tīšanu, ar katra soļa uzmanīšanu, ar to, ka ja cilvēks
ierodas tautas sapulcē, tad katru tādu sociāldemo-
krātu partijas _ biedri apstāj 5 vai 6 policijas darbi-
nieki, ar to jūs nekādus panākumus neiegūsat, jūs
tikai ienesīsat vēl lielāku sajukumu un sašutumu dar-
ba tautas aprindās. Tā būtu viena maza aina no
tās darbības, ko politiskās apsardzes darbinieki ved
Latgalē. Tā ir tikai aina, kas notikusi dažās pilsē-
tas — Daugavpilī un Rēzeknē. Bet kas tiek darīts
uz laukiem, kas tiek darīts no politiskās apsardzes
aģentiem pierobežas joslā, par to mums būtu, var-
būt, daudz plašāki jārunā. Patiešām būtu jāsaka
un jānāk vienreiz pie slēdziena, ka ja politiskās ap-
sardzes darbinieki tādu pašu politiku izved lielākos
rūpniecības centros, tad ir jāprasa, kā viņi izturē-
sies tur, kur nav nekāda pretspara, ne kontroles par
viņu darbību,kur policija ir ķeizars un Dievs un vi-
siem jātrīc viņas priekšā. Vai mūsu valsts politika
iziet uz to, lai mēs pierobežas joslā nosūtītu valsts
darbiniekus, kas rādītu sliktu piemēru, kas mūsu kai-
miņiem viņpus robežas dotu iespēju mest uz mums
dubļus un norādīt: «Lūk, kā darbojas demokrātiskā
republika, lūk, zem kādiem apstākļiem darba tautai
jādzīvo demokrātiskā republikā." Man liekas, ka
mums uz pierobežu joslu jāgriež liela vērība. Mums
butu tur jāsūta cilvēki, kas pazīstami ar savu paš-
aizliedzīgo darbību valsts labā, lai tie būtu kā aģitā-
cijas līdzeklis norādīt mūsu kaimiņiem viņpus robe-
žas, kāda liela starpība ir starp demokrātisko repu-
bliku un diktatūru vai nu pa labi, vai pa kreisi. Bet
ko mēs redzam pierobežu joslā? Pierobežu joslā
pēc tiem faktiem, kas nākuši manās rokās, redzam,
ka mūsu policijas ierēdņi neklausa ne uz kādiem no-
rādījumiem, ka policijas ierēdņi ko grib, to izdara.
Šinīs dienās man bija tas gods runāt ar iekšlietu mi-
nistra kungu, ka visos tanīs gadījumos, kur policija
nāk sadursmē vai nu uz personīga rakstura pamata,
vai citādi ar vietējiem iedzīvotājiem, tur policija katr-
reiz mēģina izmantot un nostādīt vietējos iedzīvotā-
jus sliktā gaismā, it kā viņi nodarbotos ar kontra-
bandu un uz tāda pamata mēģina izsūtīt no piero-

bežu joslas uz vairākiem gadiem, pat uz visu mūžu.
Nupat šinīs dienas kādi 3 pilsoņi izsūtīti no Jaunļat-
gales miesta par to, ka viņi it kā nodarbojušies ar
kontrabandu. Divi Saeimas deputāti griezās šinī lie-
ta pie iekšlietu ministra kunga ar lūgumu, vai ne-
var mīkstināt šo sodu, ar lūgumu caurskatīt šo so-
du. Iekšlietu ministra_ kungs bija nelokāms un sa-cīja : «Mana rīcība ir tādi un tādi fakti, ka tie cilvēki
nodarbojušies ar kontrabandu, tapec es savu lēmumu
atcelt nevaru." Varbūt iekšlietu ministra kunga slē-
dziens bija pareizs: reiz tādi un tādi dati nākuši vi-
ņam no ierēdņiem, tad viņam jātic. Bet vai var uz-
ticēties visiem tiem: datiem, kurus jūsu ierēdņi sa-
dabū par vienu vaiotru personu? Es jums nupat
piev_edu_ krasu piemēru par vēlēšanu listēm Latgalē
pagājuša gada rudenī un ja mēs gribēsim vienu cil-
vēku pazudināt, tad patiešam, japolicijas ierēdņi iet
uz vienu roku ar pašvaldību ierēdņiem, vai tad pa-
tiešam nevar sastādīt protokolus, cik tik, lai šos
cilvēkus pazudinātu? Es tomēr nācu pie pārliecī-
bas, ka šie cilvēki, kurpnieki nav vainīgi, ka viss
tas apvainojums, kas uz viņiem tiek vērsts, ka tas
tomēr ir uzbūvēts uz personīga pamata, kur apriņķa
priekšnieka palīgs Jaunļatgales apriņķī Lācis nonā-
cis zināma konflikta ar iedzīvotājiem; un gribēdams
atriebt, gribēdams jzēst šos cilvēkus no Jaunļatga-
les miesta, safabricē pierādījumus, ka šie cilvēki no-
darbojas ar kontrabandu, ar cilvēku pārvešanu pār
robežu. Bet patiesībā, cik man bij iespējams pārlie-
cināties un noklausīties vietējo sabiedrisko darbi-
nieku atsauksmes, tamlīdzīgi gadījumi pie tiem cil-
vekiemnav novēroti. Tā tad par visām tām at-
sauksmēm, par visiem tiem protokoliem, kas tiek
sastādīti, it sevišķi pierobežu joslā, uz tiem gan va-
jadzētu skatīties ar zināmu skepsi, jo cik faktu, cik
iedzīvotāju pie manis ir griezušies šinīs jautājumos,
tad var jau būt, ka viens, otrs noziegums un viena
otra paviršība ir novērota; bet paši tie cilvēki, par
kuriem tiek sastādīts protokols un kuri pa lielākai
daļai tiek izsūtīti no pierobežu joslas, ka viņi siste-
mātiski ar to nodarbotos, tas nebūtu vis par vi-
siem sajtāms. Tā piemēram pagājušā gada rudenī
tika izsūtīta no Indras apkārtnes 60 gadus veca mā-
miņa, kura tika apvainota, ka tānodarbojasar kontra-
bandu. Sakāt, kā 60 gadusveca māmiņa lai nodarbo-
tos ar kontrabandu. Tas liek domāt, ka patiešām
mans apgalvojums, ka ar lielu skepsi jāskatās uz
tiem protokoliem, kas tiek pierobežu joslās sastā-
dīti no policijasdarbiniekiem, visi tie apbalvojumi
ir vieta._ Un tāpēc, ja par šīmpersonām no vietējiem
iedzīvotājiem, no sabiedriskiem darbiniekiem nāk
labvēlīgākas atsauksmes nekā no policijas ierēdņu
puses, man liekas, ka te gan iekšlietu ministra kun-
gam vajadzētu izvēlēties, pa kuru ceļu viņam būtu
jāiet: vai viņam jāklausās savu ierēdņu balss, vai
viņam jāklausās vietējo iedzīvotāju balss. Bez šau-
bām, es domāju, ka pareizi un patiesi būtu, ja vai-
rāk tiktu uzklausītas vietējo iedzīvotāju un vietējo
sabiedrisko darbinieku balss. Lai visām tām ne-
būšanām reiz darītu galu, iekšlietu ministrim būtu
jāved pierobežu joslā tāda politika, kas izietu uz to,
lai vienā vietā par daudz ilgi nesēdētu tie ierēdņi, lai
viņus biežāki mainītu. Patiešām atrodoties piero-
bežu joslā, viens otrs — es negribu teikt to par vi-
siem valsts darbiniekiem — tiek vests kārdināšanā,
sāk nodarboties ar noziedzīgu politiku, un kad šo
noziedzīgo politiku sāk uzdot vietējie iedzīvotāji, tad
ar viņiem sāk izrēķināties. Tāds piemērs man nupat
šodien nāca zināms no Indras, kur atlaisti no darba
divi valsts ierēdņi par to, ka viņi norādījuši, ka taisni
viņu priekšnieks ved noziedzīgu politiku valsts no-
zīmē modarbodamies ar kontrabandu. Tāpēc, kungi,
it sevišķi pierobežu joslai turpmāk jāpiegriež loti
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liela vērība un jāved tāda politika, lai patiešām ar
šim biežam izsūtīšanām un sodu uzlikšanām nete-
rorizētu vietējos iedzīvotājus, bet lai vietējie iedzī-
votāji patiešam justos zem Latvijas demokrātijas kā
savas tēva mājās. Ja viņiem kādreiz tiktu noda-
rīta netaisnība, lai šī netaisnība tiktu izmeklēta vis-
pusīgi un lai atrastu patiesību. Bet pie mums ir tā,
jakādreiz ir nodarīta nepatiesība un to mēģina at-
segt, tad policija, kā to jūs redzēsat no nākošiem pie-
mēriem, nenāk palīgā tam pilsonim, kas cenšas pēc
patiesības meklēšanas, bet gan nostājas bagātākā
puse, kam, varbūt, ir vara. Tāds krass piemērs ir
noticis te Rīgā. Tas ir viens no daudzajiem, kas no-
tiek katru dienu. Kādam pilsonim uzlikts muitas
sods par to, ka viņš it kā būtu nodarbojies ar kontra-
bandu. Patiesībā šo pilsoni izmantojis kāds ebrejs
Kleins, kurš sūtījis viņu uz staciju, uzdodams izņemt
kādu paku. Šiscilvēks neko nav zinājis, jo viņš pie-
ņemts darbā kā ekspresis, izņēmis paku, bet ierēdņi
viņu notvēruši un uzlikuši viņam muitas sodu. Šis
pilsonis tagad mēģina novelt viņam netaisni uzlikto
sodu.' Viņš griežas pie kriminālās pārvaldes ar lū-
gumu, ka tāda un tāda persona uzdevusi viņam iz-
darīt zināmo darbu, bet paka patiesībā pieder tai
personai un ne viņam. Kriminālpolicija guldina šo
lietu pāris mēnešus, Tad šis cilvēks, zinādams, ka
attiecīgā persona atrodas Rīgā, ka šis Kleina kungs
katru dienu novērojams tirgū, griežas pie ārējās po-
licijas un saka, lai nāk viņam palīgā, jo te ir tā per-
sona, kuru viņš meklē, lai palīdz viņam novest to
uz kriminālo pārvaldi. Kad ārējā policija griežas pie
kriminālās pārvaldes, tā pasaka, ka viņa tādu cil-
vēku nemaz nemeklē. Tā nu šo Kleina kungu kri-
minālā pārvalde nevar un nevar sadabūt, neskato-
ties uz to, ka šis cilvēks dzīvo Rīgā un nodarbojas,
varbūt, ar to pašu amatu, ar ko ir nodarbojies agrāk,
bet šim nelaimīgam cilvēkam, uzlikto sodu piedze-
not, izpārdod visu mantu. Tagad ievadīta izziņa
finansu ministrijā. Nerunāsim par to, kādas tai būs
sekas. Tādu gadījumu, kur policija nenāk palīgā
nelaimīgiem pilsoņiem, nebūs viens vien, tādu būs
ļoti daudz. Man šķiet, ka mūsu demokrātiskās
valsts policijai vajadzēta nākt pretim iedzīvotājiem
vairāk, nekā likums viņiem to uzdod, bet ne da-
žādiem spekulantiem, kuri savtīgos nolūkos izman-
to pilsoņus. Tāpēc es domāju, ka iekšlietu ministra
kungam gan vajadzētu rūpēties par to, lai viņam pa-
dotās iestādes un ierēdņi turpmāk nenodarbotos ar
tik partejisku darbību, lai viņi būtu objektivi, lai
viņu darbības simbols būtu tas, ka viņiem jāizpilda
tikai likums, viss viens, pret kuru tas ari negrieztos,
pret strādnieku, pret nama īpašnieku, pret speku-
lantu u. t. t. Bet līdzšinējā darbība rāda, ka pret
bagāto šķiru mūsu policijai ir citi ieroči rokās, bet
kad iet runa par darba cilvēka aizstāvēšanu, tad
pret darba cilvēkiem likuma zobenu piemēro vis-
stingrākā veidā. Turpretim pret valdošo grupu un
šķiru tiek pielietoti pavisam citādi ieroči. Es do-
māju, ka ministra kungs no šiem piemēriem taisīs
vajadzīgo slēdzienu. Bet man tomēr jāsaka, ka die-
zin vai šis slēdziens būs pareizs un vai ministra
kungs varēs dot saviem ierēdņiem attiecīgu rīkoju-
mu, jo pats ministra kungs ari personīgi citādi ne-
rīkojas. Atļaujat man Jums. ministra_ kungs, atgā-
dināt vienu mazu piemēru. Es vienā lietā, es šo
cilvēka vārdu nenosaukšu, jo tas, varbūt, viņam var
kaitēt, viena skolotāja lietā, kurš tika izraidīts, grie-
zos pie Jums ar lūgumu atstāt viņu Latvijas robe-
žās. Šis cilvēks pēc lielām lūgšanām tika atstāts
Latvijā, bet kad šis cilvēks pēc manas aiziešanas
iegāja pie ministra kunga, tad ministra kungs, viņam
uzstādījis jautājumu,kādēļ viņš esot griezies pie Sa-
eimas deputāta Būmeistera kunga. Kad es, ministra

kungs, dabūju to zināt pēc pusgada, es vairs neuz-
drošinājos uzņemties kādas lietas aizstāvēšanu, jo
baidījos, ka ar to varēšu tikai tiem cilvēkiem kaitēt.
Pie mums tās lietas nu ir tādas, ka ja kāds sociāl-
demokrāts aizstāv kādu cilvēku, tad viņš tam cil-
vēkam var tikai kaitēt un sliktu darīt un nevis pa-
līdzēt, jo ja kāds sociāldemokrāts griežas iekšlietu
ministrijā, tad uz viņu skatās tā, it kā viņš kādu no-
ziedznieku aizstāvētu. Šis mans minētais fakts,
ministra kungs, ir patiesība, un ar to es gribēju Jums
atgādināt, ka ja Jūs paši tā izturaties, ko tad var
sagaidīt no Jums padotiem ierēdņiem. Es domāju,
ka ne tikai Jums personīgi, bet visiem Jūsu ierēdņiem
vajaga vienlīdzīgi izturēties pret visiem. Ja mes
aizstāvam kaut kādu lietu un ja ministrs atzīst, ka
tas ir pareizi, tad neskatoties uz to, vai to lietu aiz-
stāv sociāldemokrāts, vai Dubins, vai Veržbickis,
vajaga izturēties pret visiem vienlīdzīgi. Ne viena
vien lietā ir griezušies pie manis mani vēlētāji, bet es
esmu teicis,, ka neuzņemos lūgt, jo es nezinu, vai ar
šo lūgšanu pie iekšlietu ministra es tikai nepadaru
tiem sliktu. Lūk, pie kādas pārliecības ir novedusi
ne tikai Jums padoto ierēdņu, bet Jūsu pašu darbība.
Aina nebūtu pilnīga, ja es būtu aizmirsis pievest
kādu bildīti no tā, kas notiek Latgalē. Man jāsaka,
ka Latgales policija nestāv savu uzdevumu augstu-
mā. Latgales policija atrodas ne zem Jūsu uzrau-
dzības, bet zem baznīckungu vadībasEs Jums mi-
nēšu faktus, ministra kungs. Kad vēlēšanu laika no-
tika sapulces, tad vajadzēja tikai kādarn baznīckun-
gam iepīkstēties, ka sapulces vieta izvelēta baznīcas
tuvumā un jau pietika, lai paklausītu šim baznīcas
kalpam. Dažreiz tika sastādīti no musu puses proto-
koli, bet par visiem gadījumiem protokolu sastādīt
nevar. Viss tas bija sarīkots tā, ka_ baznīckungu
griba vēlēšanās varēja izpausties._ Talak, ministra
kungs, kad viens no Latgalesaugstākiem policijas ie-
rēdņiem bija atvēlējis noturēt telpas, kuras atrodas
pretim baznīcai, sapulci, tad ko Jums prasīja baz-
nīcas kūrija par to lietu? Viņa prasīja ta ierēdņa
pārcelšanu uz citurieni tikai par to, ka tasbija atļā-
vis noturēt publisku sapulci iepretim baznīcai. Tas
notika Daugavpilī un to Jūs ļoti labi zināt. Tikai tad,
kad visa sabiedrība pret to protestēja, Jus bijāt
spiesti savu priekšlikumu ņemt atpakaļ. (Saucieni
pa kreisi: «Melnie kovārņi no tās lietas neko ne-
zina!") Tālāk, kad glabāja mūsu sirmo_ Latgales
darbinieku, tad ko policija darīja. Kad mes ieradā-
mies svētdienas rītā Rēzeknē, tad apriņķa priekš-
nieks priekšsēdētājam noraportēja, ka 24 stundu lai-
kā nekas nav noticis, ka viss ir mierīgi. Bet 24 stun-
du laikā Trasunam izraktais kaps bija aizbērts ciet
un to it kā nezināja policija. To zināja viņa ļoti labi,
bet Rēzeknē dekāna Velkmes roka stāv par visu.
Es jautāšu, vai iekšlietu ministra kungam nevaja-
dzētu dot saviem ierēdņiem zināmu norādījumu, ka
viņiem nav jāatbild baznīcas priekšā, bet gan viņam
personīgi. Ja tādas parādības notiek lielākos centros,
ko tad mēs runāsim par nabadzīgo Latgales sādžu,
kur nav nekādas sabiedriskas kustības. Tur, bez šau-
bām, baznīckungs ir pats Dievs, ķēniņš un ķejzars
un velns ari turklāt. Es domāju, ka uz šo parādību
Latgalē mums visiem, kungi, ir jāgriežvērība. Mums
jāsūta cilvēki un jāsūta ierēdņi, kas zinātu tikai liku-
mību un nezinātu, vai tas ir ksendzs, vai cits kāds,
bet kas tikai likumību ievēro. Bet ko mēs redzam?
Latgalē nupat nesen atpakaļ notikušas tādas parādī-
bas pie policijas ierēdņu pieņemšanas. Piemēram,Rē-
zeknes dzelzceļa policijā bijis kāds godīgs pilsonis,
ne jau sociālists, bet pilsonis un laikam no labā spār-
na. Šis pilsonis ir kārtīgi izpildījis savus pienāku-
mus, jau vecs padzīvojis cilvēks. Bet dzelzceļu po-
licijas priekšniekam Ozoliņam esot bijis kāds jauns
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radinieks un tam esot ievajadzējies vietas. Nu, kur
tad viņu lai liek? Nu, ko tad — izedīs to mazo poli-
cijas darbinieku, kuram laikam nav nekādas aizmu-
gures, no vietas un ieliks tanī vietā šo radinieku. Ta-
gad, kad jūs aizbrauksat uz Rēzekni, tur Rēzekne II.
pa peronu staigā skaisti noaudzis jauneklisjauna uni-
formā — tas ir tas radinieks. Bet iepriekšējais polici-
jas darbinieks, vecs nosirmojis vīrs, ir pārcelts uz-
rauga amatā. Nu, redzat, ja tādas parādības notiek
pie policijas ierēdņu iecelšanas — un tādas lietas no-
tiek viscaur —, tad tur ari baznīckungi spēlē savu
lomu kā kristīgā partija, uzstādīdama uz katru vietu
dučiem kandidātu, par kuriem saka, ka tos vajagot
pieņemt. Jāsaka, ja tāda kārtība ir pie ierēdņu pie-
ņemšanaspolicijas dienestā, tad nav brīnums, ka vie-
nā jaukā dienā viss policijas personāls atradīsies
melnsvārču kalpībā. Tādēļ uz šīm parādībām mums
jāgriež nopietna vērība, ja mēs gribam, lai tiešām
demokrātiska iekārta nostiprinātos uz vietām, un lai
visi mūsu iedzīvotāji sajustu, ka likums pastāv Latvi-
ja, tad mums ir jāved pretēja politika tai, kādu iekš-
lietu ministrijas ierēdņi līdz šim ir veduši. Jānostāda
tā lieta uz daudz stiprākiem pamatiem. Ierēdņiem
jāievēro tikai likumība, bet nav jādara tas, ko vietējie
viri_ grib izvest dzīvē. Man vēl jāapstājas pie dažām
lietām. Es jauteicu, ka ministra kungs neņems ļau-
na, ka es viņam atgādināju vienu otru nepatīkamu
brīdi, bet ko man darīt. Mūsu vēlētājiem visvairāk
jācieš, tāpēc kātiem visvairāk pārestības nodara. Ja

kādreiz iznāk asāka vārdu sadursme, to ministrakungs
neņems ļaunā, bet patiesību vajaga dabūt zināt. Zi-
nāma netaisnība tiek nodarīta, tā saucamā, pasu lietā.
Tas, kam bijusi izdevība būt iekšlietu ministrijā, var
novērot, ka pasu lietās mūsu pilsoņiem jāgaida brie-
smīgi ilgi, kamēr viņus uzņemLatvijas pavalstniecībā.
Latvijas pavalstniecībā uzņem caurmērā katru mēnesi
100 cilvēkus. Ulmaņa koalīcijas laikā vajadzēja uz-

ņemt katru mēnesi 50 poļus, 50—60 ebrejus, kas bija
norunāts koalīcijā. Tad priekš pārējiem nepalika ne-
kas pāri. Ja lasām uzņemto pilsoņu sarakstu, tad re-
dzam, tur ir tikai poļi un ebreji. ? Es neņemu ļau-
nā, ka tos uzņem pavalstniecībā. Es pats esmu stā-
vējis par ļoti daudzu ebreju uzņemšanu pavalstniecībā.
Bet kur paliek lūgumraksti, kas guļ divi gadus un ne-
tiek uz priekšu? Nupat pagājušā nedēļā latvietis Kār-
lis Rūdzis griezās mūsu birojā. Viņš2 gadus atpakaļ
iesniedzis lūgumrakstu, bet tas netiek uz priekšu. Ti-
kai tad, kad aiziet deputāts, tad to lietu izvelk un vir-
za uz priekšu. Vai patiešām mēs pavalstniecībā uz-
ņemam tikai ar deputātu vidutājību? Tāda kārtība
ilgāki turpināties nevar, jo patiešām tie, kas tālu at-
rodas, kuriem nav pieietami deputāti, tie patiešām ilgi
gaidīs. Bet, varbūt, tā ir sistēma, tā ir politika; varbūt
jūs taisni gribat, lai deputāti nodarbojas ar lūgumu
aizstāvēšanu, lai no tiešā darba viņi tiktu atrauti, un
paliktu par «hodatājiem" kā krievi saka. Bet kā tas
ari nebūtu, reiz šaipasu lietai jādara gals un man lie-
kas, ka tas likums, kas tagad atrodas komisijā, jā-
virza visātrākā kārtā uz priekšu, lai ienestu lietā
skaidrību, lai neliktu tiem cilvēkiem ciest un maksāt
tos lielos nodokļus, kādi viņiem tagad jāmaksā. Ja
tas nenotiks, tad es šaubos, vai ari šīs dienas runas
dos gribu iekšlietu ministrim nostādīt Io darbību kaut
cik normālākās sliedēs. Es par to šaubos un tikmēr,
kamēr nebūs, tāsakot, pārbriedis šis jautājums, tikmēr
mēs uz priekšu netiksim. Iedzīvotāji tiks tikai uz
priekšu ar lūgumu pabalstīšanu no deputātu puses,
bet kā vienkāršs mirstīgais tie nevar uz priekšu tikt.
Man ir vēl viena sāpīga lieta, uz ko man tomēr ir jā-
aizrāda. Latvijā ielaiž ar ļoti lielām grūtībām. Savā
laikā iekšlietu ministrijā griezās kāds pilsonis Petren-
ko, kuram ir tomēr saites ar Latviju: viņa sieva ir
latviete. Šinī pilsoņa lietā vairāki sociāldemokrātu

deputāti ir griezušies pie iekšlietu ministra kunga un
pabalstījuši lūgumu, lai šo pilsoni ielaistu. Iekšlietu
ministra rezolūcija: «Nē, nevar ielaist." Kamdēļ ne-
var ielaist? Tamdēļ, ka viņš esot bijis Kronštates
dumpja rīkotājs. Lūk, tas ir tas motivs. Es tagad
prasīšu, ministra kungs, vai Jūs pret visiem lietojat
tādus mērogus; vai pret monarķistiem, kas cīnījās pret
lieliniekiem, Jūs lietojat tādus pašus mērogus? Es
vēl neesmu pārbaudījis, bet vai ar jūsu parakstu nav
atļauts iebraukt vācietim Nollem, kas te rīkojis puču.
Tālāk, ministra kungs, ko Jūs darāt ar visiem tiem
monarķistiem, kas braukdami no Latvijas, uzstājas
monarķistu kongresā Parizē? Vai Jūs pret visiem
tiem, kas grib iebraukt no ārzemēm no labā spārna, no
monarķistiskām aprindām, ar tādu pat mērauklu pie-
ejat, kā pie tā nabaga pilsoņa Petrenko, kuram ir to-
mēr radnieciskas saites ar Latviju, jo viņa sieva ir
dzimusi latviete no Jelgavas apkārtnes. Man liekas,
ka ari attiecībā uz šo jautājumu Jūs lietojat to pašu
mērauklu — jaienāk kāds lūgums no labās puses, pat
no monarķistiskām aprindām, tad Jūs aizsedzat acis,
bet jalūdz kāds no kreisās puses, tad Jūsar visu stin-
grību uzstājaties un nelaižat šo cilvēku iekšā. Vai
patiešām šis Petrenko ir tāds noziedznieks, ka viņu
nevar laist Latvijā? Vai tad Latvijā nedzīvo daudz
lielāki vīri, kas cīnījušies pret lieliniekiem. Uz visu
to jūs skatāties vienaldzīgi, bet, lūk, šo Petrenko at-
balsta sociāldemokrāti un tāpēc viņu nevar laist iekšā.
Patiešām, ministra kungs, ir jāsaka, kā jau es pašā
sākumā teicu, Jums ir bijušas divas mērauklas visā
jūsu darbībā. Tas tomēr ir patiesība. Tālāk es gri-
bētu pāris vārdos pakavēties pie otra departamenta —
pašvaldības departamenta. Es negribu te daudz par
viņu runāt, bet man tomēr jānorāda uz dažiem fak-
tiem, kuri nebūtu ciešami demokrātiskā Latvijā. Paš-
valdības departaments ir uzņēmies ne to lomu, kas
patiešām viņam pienāktos, t. i. kontrolēt, pārraudzīt
pašvaldības, bet gan uzņēmies diktēt savu gribu vie-
tējām pašvaldībām, ne tikai vietējām pašvaldībām,
bet diktē savu gribu un savu vēlēšanos visos jautāju-
mos, kur tik Iet runa par pašvaldību interesēm:. Da-
žus piemērus tikai, kungi. Jums visiem ir zināms, ka
vairākus gadusatpakaļ nodibinājušās pilsētu savienī-
ba, Viņa vēl nav juridiska persona. Pilsētu savienība
darbojas, varbūt, varētu teikt,kā revolucionārā kārtā
organizējušāsiestāde. Pret šopilsētu savienību,kamēr
tur bij iespēja darboties līdzi pašvaldības darbinieku
ierēdņiem un kamēr viņa bija vēlama un atbalstāma
iestāde, izturējās ar ļoti lielu cienību. Bet kad mūsu
pilsētas kongresā notika zināms lūzums, kad pilsētu
kongresa biroja darbība ieņēma citu gultni, tad paš-
valdības departaments krasi mainīja savu pozīciju.
No labvēlīgas izturēšanās pret pilsētu savienību viņš
pārgājis taisni uzbrukumā pret to. Man te ir daži iz-
vilkumi no «Iekšlietu Ministrijas Vēstneša", ko rediģē
tie paši atbildīgie pašvaldības darbinieki. Te kādā
numurā ir raksts par to, ka divas pilsētas nevar segt
savus budžetus, ka viņām ir deficits. «Iekšlietu Mi-
nistrijas Vēstnesis" nu raksta, ka deficītu varētu segt,
tikai pilsētai jāatsakoties no izdevumiem, kas tai ne-
esot obligatoriski. Starp citu šinī rakstā teikts: «Bet
tanī pašā laikā pilsēta atrod par iespējamu piešķirt
500 latus pabalsta pilsētu kongresa biroja uzturēša-
nai." Vai tas ir pabalsts? Vai tiešām dienu no die-
nas rakstīdami šādus artiķeļus «Iekšlietu Ministrijas
Vēstnesī", kura atbildīgais redaktors ir pašvaldības
darbinieks, jūs sekmējat šīs organizācijas attīstību?
Vai jūs nesaprotat, ka jūs to traucējat. Tiešām jānāk
pie slēdziena, ka pēc tam, kad pašvaldības darbinie-
ki pateica, ka viņiem nav iespējams iet vienu ceļu ar
pašvaldības departamenta kungiem, iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamentā sākušipūst citi vēji.
Jūs, ministra kungs, taču laikam lasāt «Iekšlietu Mi-
nistrijas Vēstnesi". Paskatāties, kas tur rakstīts. Do-
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māju, ka tādu izturēšanos nevar pielaist. Tālāk man
ir vēl kāds izvilkums no dokumentiem,kuros pašval-
dības departaments griežas pie pilsētu kongresa un
liek priekšā izdarīt strīpojumus tanīs statūtos, ko pil-
sētu savienība iesniegusi iekšlietu ministrijai reģistrē-
šanai. Pašvaldības departaments liek priekšā pie-
ņemt tādas lietas, kas no lietderības viedokļa nepavi-
sam nav pieņemamas, bet ar kurām pašvaldības de-
partaments grib uzspiest savu zīmogu nākošai pilsētu
savienībai. Bet vai mūsu likumi to prasa? Tā pie-
mēram grib uzspiest tādu punktu, ka pašvaldības de-
partamentam piekrīt par pilsētu un miestu savienībai
padotiem darbiniekiem likumā paredzētā uzraudzība.

Talak tādi sīkumi, kur pašvaldības departaments,
neuzticēdamies pašvaldību objektivitātei, grib nodro-
šināt sev lidzrunāšanu Saeimā ar likumu. Pašvaldī-
bas departaments grib uzspiest, lai statūtos ievestu
tādu pantu, ka kongresos pašvaldības departaments
piedalās ar padomdevēja balsstiesībām. Ja patiešām
pašvaldības departaments būtu pašvaldību draugs,
būtupašvaldibu tēvsun aizgādnis, vai tad viņam va-
jadzētu censties visādā ziņā šo savu zīmogu, savu
gribu uzspiest pilsētu savienībai. Bet viņa darbība
rada uz to, ka pašvaldības departaments neuzticas
vietējam pašvaldībām, varbūt, tāpēc, ka zin, ko pats
darījis, un pašvaldības, kurām ir cieņa un gods, iztu-
ras ar_ šaubām pret pašvaldības departamentu. Tā-
pēc butu vēlams, lai pašvaldības turpmāk darbotos
objektivitātes robežās, lai pašvaldības turpmāk nebūtu
tik cieši padotas šai uzraudzībai. Man šķiet, ka paš-
valdības departamentam vajadzētu krasi mainīt savu
izturēšanospret vietējām pašvaldībām. Ņemsim tādu
gadījumu, kur pašvaldības departaments mēģina vi-
sur uzspiest savu darbību un baidās, kad tik kāds to
darbību viņam neatņem. Man liekas,ka attiecībā pret
pilsētu savienību, pašvaldības departamentam ir tā-
das pat bažas un bēdas, kad tik tā neizvēršas par ie-
stādi, kura stātos pašvaldības departamenta vietā.
Man_ šķiet, ka no ta nevajaga baidīties. Ja būs tādi
apstākļi un vieta, tad tas nāks pats no sevis. Es pie-
vedīšu vienu piemēru. Pie sociālās apgādības likuma
izstrādāšanas nāk pašvaldības departamenta darbi-
nieki un iekšlietu ministrijas vārdā aizstāv tādu uz-
skatu, ka uzraudzību par sociāli apgādājamiem un
strīdu izšķiršanu vajaga nodot pašvaldības departa-
mentam. Sakāt, priekš kā tad ir tautas labklājības
ministrija. Bet tas jau ir, lūk, tāpēc, ka pašvaldības
departaments bīstas, kad tik viņam neatņem darbu.
Viņš baidās, ka tautas labklājības ministrija varētu
daudz lielākas sekmes uzrādīt šinī lietā. Šī pašval-
dības departamenta darbība iziet nevis uz pašvaldību
interešu aizstāvēšanu, bet gan uz pašvaldību interešu
pazemināšanu, uz viņu autonomijas interešu sagrau-
šanu. Turpmāk tāda rīcība nav pielaižama. Galu ga-
la_ gribu ienest pārējas formulu, kura attiecas galvenā
kārta uz policijas ierēdņiem un ari uz iekšlietu mini-
strijas atbildīgiem darbiniekiem. Mums ir zināms, ja
kāds atbildīgs ierēdnis iet prom, tad it sevišķi iekš-
lietu ministrija viņam par godu tiek rīkotas viesības,
tiek vakti ziedojumi, tiek balvas dāvātas. Ja tās nāktu
labprātīgi, mums pret to nebūtu iebildumu, bet visi
mes labi zinām, ka tie-ziedojumi nāk piespiedu kārtā,
jokatru menesi _ tiek atvilkts tik un tik. Tā mēs ne-
sen zinām uzradīt piemēru, ka par godu Kēmanim
tika savākti 120.000 rubļu, un no visiem vietējiem dar-
biniekiem uz vietām piespiedu kārtā tika no viņu al-
gām atvilkts. Bet, kungi, irļoti parasta parādība, ka
policijas kārtībnieki iet apkārt pa mājam un pasaka:
«Luk, tādam un tādam gadījumam tik un tik jāziedo
un ar to beigas." Neviens, protams, negribēs preto-
ties policijas kārtībnieka uzaicinājumam un tie ziedo-
jumļtiek doti. Tāda rīcība ir pilnīgi nosodāma. Ja
cilvēks ir patiešam labs un viņa darbība ir paliekoša

Krājumā Saeimas Sleno^rafiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

atmiņā visiem, tad piespiedu kārtā ziedojumus vākt
nevajadzēs, viņi paši nāk. Tāda piespiedu vākšana
tomēr nav pateicības izrādīšana, tā ir falsificēta pa-
teicība un tāpēc es domāju, ka turpmāk tas būtu aiz-
liedzams. Mēs iesniedzam pārejas formulu, ar kuru
šāda ziedojumu vākšana tiek kategoriski noliegta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pommeram.

J. Pommers (pareizticīgo vēlētāju un krievu ap-
vienoto organizāciju bloks): Es ieņemu šokatedri un
jūsulaiku, deputātu kungi, neilgi. Runāšu tās konfe-
sionālās minoritātes vārdā, kura mani šurp sūtījusi.
(Sauciens pa kreisi.) Mēs vienmēr esam mier-
mīlīgi, iecietīgi un panesīgi, bet tomēr apstākļi
spiež mani šodien celt dažus iebildumus pret
to stāvokli, kādā mūs nostādījusi valdība un
ne tikai tagadējā, bet vesela virkne valdību. (Sau-
ciens pa kreisi: „Jūs paši to atbalstāt!") Es jausaku,
ne tikai tagadējā, bet vesela virkne. Tā tad ari tā
valdība, kuru jūs, kreisie, atbalstījāt. (Saucieni pa
kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu tos starpsau-
cienus izdarīt vienbalsīgi, ne daudzbalsīgi!

J.Pommers (turpina): To stāvokli, kādā pareiz-
ticīga baznīca un pareizticīgie pilsoņi nostādīti ta-
gad un ari iepriekšējos gados Latvijā, droši var no-
saukt par neciešamu. Viņu varētu nosaukt par vajā-
šanas stāvokli, pat vairāk, par spīdzināšanas stāvokli.
Lai tas butu gaišāki, es uzrādīšu dažus spilgtus fak-
tus. Vispirms es griezīšu jūsu vērību uz to juridisko
stāvokli, kāda atrodas_ pareizticīgo baznīca Latvijā.
Musu likumu gars, mūsu konstitūcijas gars sludina
baznīcu vienlīdzību Latvijā, bet faktiski tas tā nav.
Jau vairākas reizes mēs esam griezušiespie valdības,
lai tiktu noskaidrots mūsu juridiskais stāvoklis valstī,
tāpat ka viņš ir noskaidrots priekš luterāņu baznīcas,
priekš katoļu baznīcas un priekš baptistu baznīcas.
Visi šie musu lūgumi atstāti bez atbildes un jautā-
jums uz priekšu netiek virzīts. Cik daudz sarežģī-
jumu rodas caur to, ka baznīcai kā organizācijai, vi-
ņas augstākiem orgāniem un viņas draudžu orgāniem
nav dots noteikts juridisks stāvoklis valstī, tas sapro-
tams pats par sevi. īpašuma jautājumos,skolu jautā-
jumos, katra draudzes jautājumā mēs atduramies uz
šo juridisko nenoteiktību. Vairākas reizes mēs valdī-
bas priekšstāvjiem esam aizrādījuši uz šīm nenormā-
lam pamdībam, kas rodas no juridiskās nenoteiktības
valsti, kāda mes esam nostādīti. Ievērības nav. Daž-
brīd izliekas, ka juridiska stāvokļa jautājumu noskai-
drošana tiek vilcinata_ apzinīgi, ar kādu mūsu baznī-
cai ļoti nelabvēlīgu mērķi. Viens no redzamiem poli-
tiķiem, kura vardu es neminēšu, tāpēc ka viņš vairs
nav, izteicas par mums tā: «Šī austrumu sēkla būtu
jāizravē Latvija." Man liekas, ja šāda vilcināšanās
tiek pielaista juridisko stāvokļu jautājumos, tad šī
instrukcija ir ņemta vērā. Latvijā pareizticīgo ir
vairāk par 97o. Liekas, priekš mūsu valsts tas nav
mazs skaitlis. Mūsu valstī pastāv 133 pareizticīgo
draudzes. (Sauciens pa kreisi: «Tik daudz?") Ja
gribat, to var parbaud.it, tās ziņas es jums sniegšu.
Katra draudzē, cik liela vai maza tā ari nebūtu, va-
jadzīgs

^
draudzes gans. Vecie draudžu gani daži iet

atvaļinājumā slimības dēļ, daži vecuma dēļ, daži iz-
mirst. _ Draudžu ganu kadri jāpapildina, aizgājušo
vietā jāliek jauni draudžu gani. Saprotams, būtu jā-
sagatavo kandidāti. Tas ir tautas un valsts goda jau-
tājums, jo šie draudžu gani dara dziļu iespaidu uz
tautas dzīvi. Saprotams, tas iespaids būs labāks,
tautai un valstij labvēlīgāks, ja šie draudžu gani tiks
audzināti še pat Latvijā, latviskā garā. Saprotama
lieta, mums vajadzīga mācības iestāde šo jauno
draudžu ganu audzēšanai. Mums tādas mācības ie-
stādes bija. Uz baznīcas rēķina tika nodibināta un

22
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celta šeit garīgā skola un garīgais seminārs. Šis
skolas ilgus gadus nesa nabadzīgiem latviešiemprāta
un gara gaismu. (Sauciens pa kreisi: « Tumsību!")
Mēs tādu parādību nezinām, bet mās gan zinām, ka
tādi darbinieki, kā pirmais kara ministrs Zālītis, kurš
strādājis vairākus gadus par šī starpsauciena autoru
Radziņu, un kuram lielāki nopelni kā Radziņam, ir
garīga semināra audzēknis, iagad, kad Latvijas in-
teliģences starpā ir atrasti neuzticīgi pilsoņi, pat no-
devēji (starpsauciens pa kreisi), es konstatēju, ka tās
inteliģences starpā, kas nākusi no garīgā semināra,
nav neviena nodevēja. Ls jau minēju Zālīša kungu,
kas Latvijas tapšanas laikā bija viens no spilgtākiem
darbiniekiem. Ari ģenerālis Apins, kas savā laikā
cīnījās par mūsu valsti un mūsu tautu ar ieročiem
rokā, ari viņš savu izglītību sāka seminārā. Vēl es
varētu minēt jums citus, jo-daudz ir tādu darbinieku
no musu vidus. Jūs še runājat dažbrīd par tautas
nodevējiem. (Starpsauciens.) Bet es prasīšu jums,
vai ir to starpā jel viens no pareizticīgās garīdznie-
cības uninteliģences? Nosaucat man viņu. Es sa-
cīšu vairāk: vai ir jel viens no pareizticīgā inteliģen-
ces apvainots šinī ziņā? Nosaucat man viņu. Es
sacīšu vairāk: to komunistu starpā, kas grauj Latvi-
jas valsti, kas ari tagad ir tie spilgtākie Latvijas su-
verenas varas, gravēji, nav neviena pareizticīga in-
teliģenta. (Saucieni: „Nav?") (Starpsauciens.)
Saucat man vārdus! (V. Bastjānis no vietas: «Visi
krievu mācītāji, kas bija semināros, bija vislielākie
latviešu ienaidnieki!") Tagad tiek daudzkārt runāts
par panamām visādas valsts iestādēs. Es prasīšu,vai
šo panamistu vidu ir jel viens pareizticīgs inteliģents.
Nav neviena. Bastjāņa kungam, kurš tikko sacīja, ka
visi pareizticīgie mācītāji bija un ir Latvijas ienaid-
nieki,man jākonstatē,ka viņšaizmirsis vēsturi. Tāpēc
es viņam došu vienu stundu vēsturē. (Starpsauciens.)
Ari divas došu, ja bus vajadzīgs. Atceraties, kā pa-
reizticība ienāca Latvija._ Tas bija zemnieku nemieru
laika. Zemniekus slaktēja visās Latvijas malās,
šos nabaga zemniekus — Bastjāņa kungs, klausāties,
šos nabaga vergus spīdzināja un viņiem nebij itin
neviena aizstāvja Latvijā; par viņu aizstāvi uzstājās
nelatvietis, pareizticīgais biskaps Irinarchs—te Rīgā.
Viņš uzstājas augstākās valdības priekšā, tā paša
ķeizara priekša, aizstāvēdams latvju zemniekus pret
viņu spīdzinātajiem. Un kāds bija viņa liktenis? Viņu
spīdzinātāji izsūtīja no Rīgas žandarmu pavadībā.
Tas bija domāts, lai viņa pēcnācēji stātos uz cita vie-
dokļa, bet ari viņa pēcnācējs bīskaps Filarets ir da-
rījis tieši to pašu darbu. Varbūt dažiem no jums nav
zināms

^ — tāpēc, ka jūs par baznīcas vēsturi maz
interesējaties — tas fakts, ka pirmā latviskā organi-
zacija,_kāda ir radušās pēc 600 verdzības gadiem
Latvijā, ir pareizticīgā organizācija. (Sauciens pa
kreisi: «Vecais Trasuns sacīja, ka katoļi!") Pagai-
dāt, es nestrīdēšos par veco Trasunu, bet es jums ta-
gad stāstīšu (saucieni pa kreisi), kā tas bija.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš (zvana): Es lūgtu sa-
runas pārtraukt. Kārtības ruļļa 66. pants tās nepie-
laiž.

J. Pommers (turpina): Pēc 600 verdzības ga-
diem, kad latviešiem nebija ļauts ne latviski domāt,
ne latviski organizēties, ne latviski apzināties, pirmo
reizi viņiem atļāva organizēties tīri latviskās orga-
nizacijas

^
— Ļaudonā, Lazdonā, Bērzones un citās

pareizticīgās draudzēs. Te tika iecelti pareizticīgie
mācītāji un draudžu padomju locekļi no latviešiem.
Tās bija tīri latviskas organizācijas. Redzat, kādu
draudzīgu lomu spēlējuši pareizticīgie mācītāji jau
toreiz latvju tautas dzīvē. Vēlāk tie vadīja latviešu
zemniecības dēlus uz skolām, pie tam visnabadzīgā-
kos zemnieku dēlus. Pareizticīgie mācītāji vadīja

zemnieku zēnus uz garīgām skolām, uz skolotāju se-
mināriem, uz zemkopības skolām u. t. t. Visa taga-
dēja pareizticīgo inteliģence ir vadīta no šiem mācī-
tajiem pie izglītības. Griežat vērību vēl uz vienu ap-
stākli. Līoz riiaretam, līdz Irinarcham mums nepa-
stāvēja latviešu inteliģences. Mūsu latviešu zemnieku
deii netikapielaisti ne vidusskolās, ne augstskolā. 11-
kai no viņu laika tika šeit nodibināta speciāla vidus-
skola — garīgais seminārs un tanī uz kroņa rēķina
tika audzināti latviešu visnabadzīgāko zemnieku dēli.
Pec semināra visiem mums bij atklāta pieeja augst-
skolas. Daudzi no mums beidza cauri augstskolu.
Minētie pirmie pareizticības darbinieki ieveda prin-
cipu, ka par latviešu mācītājiem un latviešu skolotā-
jiem vajadzīgs būt latviešiem. Vai daudzi latviešu
skolotāju un garīdznieku un vispār inteliģentu jūs
nosauksat līdz Irinarcham un Filaretam? Ari tagad
garīgas skolas un garīgais seminārs pareizticīgiem ir
nepieciešami. Vispirms mēs domājam atjaunot to
pasu garīgo_ skolu un to pašu garīgo semināru, kurā
mēs šeRīga jau strādājām, bet par nožēlošanu, visi
mūsu lūgumi'atļaut šādu atjaunošanu atstāti bez jeb-
kādas ievērības un pat atbildes. Ari mūsu lūgumi,
ieradīt_ citus ceļus mūsu garīgo ganu sagatavošanai,
ir atstati bez jebkādas atbildes. Sis apstāklis ir se-
višķi pārsteidzošs, ja ņemam vērā, ka tanī pašā laikā
citām konfesijām tiek dota pilnīga iespēja sagatavot
sev draudžu ganus. Luterticīgiem — universitāte,
katoļticīgiem — seminārs un vajadzības gadījumā
stipendijas augstākas izglītības iegūšanai ārzemēs,
iikai mes, pareizticīgie, laigan ari mēs esam piln-
tiesīgi pilsoņi, lai gan ari mes maksājam valstij visus
nodokļus, esam nospiesti tādā stāvoklī, ka mums nav
tādas draudžu ganu sagatavošanas iespējamības. Šis
apstāklis atstāj tādu iespaidu, it kā mūs, pareizticī-gos, še Latvija gribētu nomākt, nospiest ar garīgu
tumsu. Domāju, ka tas neizdosies. Bet uz spilgto
netaisnības parādību es tomērjums, augstais nams,
aizrādu. _ Tādas netaisnas parādības Latvijas neilgā
mūža mes esam novērojuši lielā daudzumā. Ja es
gribētu tas visas pārskaitīt, tad man būtu jāaizņem
loti daudz no jūsu laika. Tāpēc neuzskaitīšu jums
visas, bet uzradīšu tikai dažas, lai jūs sajustu, cik
liela netaisnība ir nodarīta un top darīta vēl tālāk pa-
reizticībai. Jus zināt visi, ka viena no pareizticīgo
dzīves formām ir klostera dzīve. Visās tanīs zemēs,
kur ir pareizticīgie, ir ari klosteri. Pat jaunās val-
stīs — Igaunija, Somija, Polijā, Rumānijā un citur
mes redzam klosterus, jo ta ir nepieciešama, neizbē-
gama pareizticīgas reliģijas dzīves parādība. Še
Latvija mums bij viens vienīgs vīriešu klosteris, tas
tika nomākts, viņa īpašumi tika atņemti un tie klo-
stera iemītnieki, kas atradās Latvijā, tika atstāti lik-
teņa vara uz ielas. Tie, kuri atradās Krievijā, netika
ielaisti Latvija aiz visādiem iemesliem. Vai tā nav
atkal spīdzināšana un nomākšana? Sakāt, vai tās
nav parādības, kuras Latviju nostāda zemāk par pā-
rejarn valstīm^ kur visas šīs reliģiskās brīvības ne-
traucēti eksistē. Ņemsim vēl dažus piemērus. Dau-
dzi dievnami ir mums atņemti, lai gan viņi ir celti ar
privāto pareizticīgo baznīcu līdzekļiem vai ari baznī-
cas līdzekļiem. (Sauciens pa kreisi: «Valsts līdze-
kļiem!") Nē, kungi, ar privātiem un baznīcas līdze-
kļiem. Es nosaukšu dažus. Tepat Rīgā mēs redzam
bijušo katedrāli Petera-Pāvila baznīcu, kur aprakti
musu bīskapi. Viņa celta ar privātiem līdzekļiem.
Tāpat Alekseja baznīca celta ar kņaza Dolgorukova
līdzekļiem, tur viņš ari apbedīts. (Sauciens pa krei-
si: «Un katedrāle?") Tā ari ir celta ar baznīcai at-
vēlētiem līdzekļiem. Es to lietu labāki pārzinu un, ja
jūs vēlaties, es varu jūs iepazīstināt ar šīs katedrāles
celšanas vēsturi. Tāpat ari provincē mums ir vairāki
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dievnami atņemti. Mēs sevišķi neuzbudināmies, ja
tie dievnami ir nodoti priekš Dievu lūgšanas, bet mēs
zinām tādus dievnamus, kuri ir pārvērsti par laicī-
gām iestādēm,kurām nav nekā kopēja ar ticību.Viens
dievnams ir pārvērsts par muzeju, tas ir mūsu garīga
semināra dievnams, viens dievnams pārvērst par ģim-
nastikas zāli, tas ir mūsu garīgās skolas dievnams,
viens dievnams par koncertu un danču zāli. (Sau-
cieni pa kreisi: «Kur tas ir?") Tā ir tagadējā kon-
servatorija, kur bij agrāk ģimnāzijas baznīca. Kun-
gi, ari šīs baznīcas ir celtas ar baznīcas līdzekļiem.
(Sauciens pa kreisi. F. Cielēns no vietas: «Bet tā
taču ir konservatorija un ne danču zāle!") Daži no
mūsu dievnamiem izvāktie priekšmeti, nelūkojoties uz
to, ka viņi ornamentēti tīri kristīgā un reliģijas garā,
tagad pušķo dažas jautras iestādes ar valstisku pie-
garšu. Tā piemēram Liepājas katedrāles lustra at-
rodas kara klubā. Ari vēl citi priekšmeti no baznī-
camatrodas laicīgās iestādēs. Vēl tomēr ir kāds
saprāts, ja mēs redzam, ka šādas lietas un nams top
vērtīgiem mērķiem izlietots. Bet jūs zināt, ka. atse-
višķos gadījumos mums ēkas atņemtas, viņas pār-
vērstas gruvežos, mēslu čupā, vai nekam netiek iz-
lietotas._ (Starpsaucieni.) Jūs paši tos gadījumus
zināt, kādi ir notikuši, kur rriums piederoši priekšmeti
izlietoti pavisam laicīgiem mērķiem. Piemēram, tas
ir ar Liepājas katedrāli, kur noņemts granits. (Starp-
saucieni.) Jūs paši zināt, ka tie granita apšuvumi ir
noņemti un no šiembaznīcas apšuvumiem ir celts pie-
mineklis Latvijas brīvības cīnītājiem. (Sauciens pa
kreisi: «Vai tas ir slikti?") Tas nav slikti, bet varo-
ņiem vajadzēja no godīgi ievākta materiāla celt pie-
minekli, bet nevis ņemt otram piederošu materiālu,
desakretu materiālu. (Saucieni pa kreisi: «Monar-
ķijas saule vairs neuzlēks!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu sarunas pār-
traukt. Jūs varat pieteikties pie vārda.

J. Pommers (turpina): Man ļoti labi patīk tas,
ko Radziņa kungs sacīja. Ari es domāju tā, ka mo-
narķijas saule vairs neuzlēks, ka Latvijā monarķijas
nebūs, jo mums nav pat dinastijas priekš tādas mo-
narķijas. Ari es domāju,ka ceļš uz monarķiju Latvi-
jā ir ciet. Tāpēc mēs nevaram runāt vairs par to, ka
monarķijas saule kādreiz ausīs, jūs šeit atkārtojat no
jauna to izteicienu,ka es vēl sēžot pagrabā un gaidot
monarķijas sauli uzlecam. Es jautoreiz oficiālā jūsu
orgānā šomaldu ziņu apgāzu. Kāpēc es sēžu pagrabā,
to jūs zināt. Tāpēc, ka man, kā mūkam un bīskapam
nav Latvijā piemērota dzīvokļa. Kas dzīvo manā
dzīvoklī, jūs zināt. Es sevīm neprasu jaunu dzīvokli
un ari nedomāju runāt par viņa celšanu. Es zinu, ka
mani karā izpostītie tautas brāļi ne viens vien, bet
10.000 vēl dzīvo dobēs, blindažās un pagrabos. Ka-
mēr mani tautas brāļi ir nabadzīgi, es nedomāju pra-
sīt no tautas neviena santima priekš savām ērtībām
un ari neprasu. Es nākšu no pagraba laukā, kad
Latvijas tautai uzausīs tiešām labklājības saule, tā
iznāks visa laukā no saviem pagrabiem, no savām
blindažām. Tad ari es celšos laukā no sava pagraba.
Tas ir mana pagraba mērķis un vairāk nekas. Un ja
ne tikai es, ja ari citi mūsu tautas darbinieki būtu
vadījušies no tādiem principiem, tad ticat, mīļie drau-
gi, ka jau sen mūsu tauta būtu no pagrabiem, no blin-
dažām, no bedrēm izgājusi. Tas tulkojums, ko jūs
manam pagrabam pierakstāt, ir jūsu tulkojums. Lū-
dzu tagad ņemt vērā šo manu tulkojumu, Jo savus
darbus un soļus es apzinos labāk- kā citi tulkotāji.Lai
par daudz nepagarinātu mūsu šīs dienas sēdi, es vai-
rāk faktu, kas liecina par pareizticīgās baznīcas no-
spiešanu šeit Latvijā, nepievedīšu. Tikai tādēļ, lai
iekšlietu ministri nepadarītu grūtsirdīgu par to,ka vi-
ņam vienam tiek aizrādīts uz nepareiziem soļiem, es

aizrādīšu vēl uz dažām ministrijām.
^

Par_ piemēru
zemkopības resorā ari mums tiek darītas pārsteidzo-
šas netaisnības. Nesen atpakaļ vienā no nabadzīgā-
kām draudzēm, kura savā laikā bij nopirkusi par savu
pašu naudu vietējā muižnieka 3 pūrvietas zemes un
uz tām3pūrvietām uzcēlusi lūgšanas namu, ministrija
ieskaitījusi šo zemi fondā, (saucieni pa kreisi: „Un
to namu?") Namu ar. Un nodevuši šo zemi ar visu
dievnamu, kam? Grūti izšķirt: ir divi brāļi, viens
fotogrāfs, otrs — policijas ierēdnis. Nodots it ka fo-
togrāfam, bet apmeties baznīcā par iemītnieku poli-
cijas ierēdnis un uzteicis mācītājam, lai tas iziet no
baznīcas, bet draudzei, lai maksā renti par dievvār-
diem ... Otrs gadījums ir Latgalē, Borovkā. Tur
zemes fondā ierēķināta pareizticīgo kopsēta un ari
nodota jaunzemniekam, kurš jau sācis cirst kokus
kapsētā. Lai neaprobežotos ar šiem diviem mini-
striem vien, pieminēšu ari izglītības ministri. Lai
gan es viņu ļoti cienu, tomēr jāsaka, ka ar mūsu ti-
cības skolotājiem apietas nepielaižami. Nesen at-
pakaļ bez kāda iemesla padzīts no skolām ticības pa-
sniedzējs Višgorodā-Augšpilī. Kad tika celti protesti
šeit pilsētā, tad noskaidrojās, ka padzīšana nav pa-
matota. Ministrs deva rīkojumu, lai mācītājs tiktu
no jauna iecelts savā skolotāja amatā. Uz vietas ne-
paklausīja. Sūtīja veselu izmeklēšanaskomisiju, kura
ari neatrada neko tādu, par ko mācītājs jāpadzen no
skolas. Atkal jaunsrīkojums un atkal neklausa. Ta,
varbūt, ir dezorganizacijas pazīme, ka centrālai val-
dībai nepaklausa, bet mums no tā nav vieglāk. Es
varētu uzskaitīt vēl citus gadījumus, bet lai pietiek.
Beidzot, vēl viens fakts. Kādā .draudze ar_ iekšlietu
ministrijas palīdzību Izbīdīts neciešams cilvēks drau-
dzes priekšgalā. Radziņš ari par to zin, tas ir Val-
mierā. Mēs viņu zinodē atcēlām, vairāk reizes pro-
testējām pret viņu, bet attiecīgais departaments pie
iekšlietu ministrijas izdeva paskaidrojumu, ka viņš ir
pilntiesīgs draudzes priekšnieks. Tikai tagad, kad
noskaidrojās, ka šis cilvēks nodots prokuratūrai par
kapličas aplaupīšanu un draudzes mantas izšķērdē-
šanu, draudze tika no viņa vaļā. Visus šos faktus es
atļāvos paziņot augstam namam, lai jūs zinātu, kāda
spilgta netaisnība tiek praktizēta attiecībā uz pareiz-
ticīgo baznīcu. Mums rodas iespaids, ka mūs grib
nospiest gan ar juridiskiem, gan ar ekonomiskiem
spaidiem, gan ar tumsību. Bet kā jau es sacīju, mes
esam iecietīgi, mēs esam pacietīgi, mēs esam miera
ļaudis. Un tāpēc ari šimbrīžam, nelūkojoties uz visu
to, kas ir bijis, mēs balsosim par šovaldību un par šo
budžetu, cerēdami, ka viņa uz priekšu, kad sabiedrī-
bai tas ir pasludināts, labosies attiecībā pret mums un
nepielaidīs vairs uz priekšu to, ko viņa līdz šim ir
pielaidusi. (A. Veckalns no vietas: «Cerība ir laba
lieta. Bet ja nu Dubins prasīs, lai dod viņam ka-
tedrāli?") Neprasīs! Viņš ir ticīgs cilvēks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds iekšlietu mi-
nistrim Laimiņam.

Iekšlietu ministrs E. Laimiņš: Augsti godātie
deputātu kungi! Noklausoties šīs dienas daudzas
runās, bija jādzird daudzi pārmetumi gan atsevišķiem
iekšlietu resora ierēdņiem, gan iestādēm; galvenā
kārtā tie tika vērsti pret zemākiem ierēdņiem. Man
nebūs iespējams atbildēt uz visiem tiem atsevišķiem
gadījumiem,kurus cēla priekšā runātāji, jo tas, pirm-
kārt, aizņemtu ļoti daudz laika un, otrkārt, ne par
visiem man šinī īsā laikā bija iespējams ievākt ziņas;
tāpēc es apstāšos tikai pie svarīgākiem faktiem, kuri
te tika celti priekšā. Vispirms es apstāšos vispār pie
policijas ierēdņu darbības. Tika uzskaitīti no vairā-
kiem runātājiem gadījumi, ierēdņu pārkāpumi dažās
provinces pilsētās, uz laukiem u. t. t; galvenam kār-
tām no Kalniņa kunga, kurš no tā taisīja slēdzienu, it

22*
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kā policijā pastāvot zināma sistēma, izdarot nelikumī-
bas! Ja ierēdņi zināmus pārkāpumus ir izdarījuši
Cēsīs, vai kādā citā pilsētā vai pagastā, no tā vel
taisīt slēdzienu par kaut kādu- sistēmu nevar. Bū-
dams iekšlietu resorā vairāk kā gadu, esmu stādījis
kā vienu no galveniem uzdevumiem uzlabot ierēdņu
sastāvu, lai tas patiesām būtu bijis spējīgs veikt sa-
vu uzdevumu,Tai tas būtu tāds, kas nemazinātu ad-
ministrācijas cieņu un autoritāti. Par to liecina fakti,
ka pagājušā un šinī gadā atlaisti vairāki apriņķu un
iecirkņu priekšnieki, gan par svarīgākiem pārkāpu-
miem, gan dažreiz par to, ka viņi nav bijuši piemēroti
savam amatam, lālāk es apstāšos pie tiem atsevi-
šķiem gadījumiem,par kuriem runāja Kalniņa kungs.
Par_ policijas rīcību Jelgavā, Smiltenē, Ventspilī, Tri-
kātā, Aizputē nav nekādas sūdzības ienākušas ne no
cietušiem, par kuriem runāja Kalniņa kungs, ne ari
no citam personām. Tādēļ uz šiem jautājumiem es
nevaru atbildēt. Ja Kalniņa kungs būtu iepriekš grie-
zies pie manis ar šiem jautājumiem, tad viņš atbildi
butu dabūjis. Jaunjelgavas lietā, par kuru ieminējās
Kalniņa kungs, ir bijušas četras sūdzības. Divas sū-
dzības ir izmeklētas. Viena atrasta par pilnīgi nepa-
matotu, otra policijas kārtībnieka rīcība atrasta par ne
visai lietderīgu, bet par kaut kādu pārkāpumu nevar
runāt. Pārējos divus gadījumus izmeklē un ja tur
kaut ko atradīs, bez šaubām, speršu vajadzīgos soļus.
Tālāk attiecībā uz Latgali aizrādīja, ka uz turieni sū-
tot tādus ierēdņus, kuri pārējā Latvijā nav derīgi. Uz
to aizrādīja, ja nemaldos, deputāts Rudža kungs.
Konkrētus gadījumus gan šeit nenosauca. Es gribē-
tu tomēr lūgt, lai tādus nosauktu. Viens gadījums,
par kuru runāja, ir ierēdnis Škurovskis, kurš iecelts
parkontrolieri Latgalē vairākus gadusatpakaļ. Taisni
mana laika viņštika no šī amata atcelts un pārvie-
tots uz citu zemāku amatu uz Ilūkstes apriņķi, ja ne-
maldos, par uzraugu vai par kontroliera palīgu. Ci-
tus gadījumus neminēja un man tādi nav zināmi. Vi-
suma Latgale apriņķu un iecirkņu priekšnieki lielākā
daļa ir vietejieTikai robežas policijā nav tik daudz
no vietējiem, tādēļ ka. starp latgaliešiem nevar atrast
tik daudz, cik vajadzīgs robežas apsardzībai. Tāpēc
tur pieņem tos,kas dienestam piemēroti un uz šīmvie-
tām pieteicas. Runājot par kriminālpoliciju, aizrā-
dīja, ka tur ieviesušās zināma sistēma — apcietināto
spīdzināšana va[sišana. Šo jautājumu jau pārrunāja
budžeta komisija, apspriežot budžeta projektu. Pēc
tam es mēģināju noskaidrot, vai tādi gadījumi ir bi-
juši un kur tie notikuši. Cik ari nepūlējos to noskai-
drot, pat no tiem, kuri runāja par šiem gadījumiem,
man neizdevās dabūt nekādas skaidrības. Sacīja, ka
pazīstami to runājuši, viens vai otrs to dzirdējis, bet
vairāk neko man neviens nevarēja pateikt. Tādi ga-
dījumi ir bijuši divi, cik man zināms. Pie tam tiklīdz
bij ienākušas par to ziņas, kriminālpolicijas priekš-
nieks spēra nekavējoties soļus, izdarot izziņu un no-

(

dodot šīs lietas prokuroram. Šie gadījumi ir bijuši,
cik atminos, mazāk svarīgi. Neviens laikam nevarēs
apgalvot, ka ja ir ienākusi par tādiem gadījumiem
sūdzība, ka tad lietai nebūtu dots likumīgs virziens.
Tādus gadījumus nekad neatstāj bez ievērības un iz-
meklēšanas. Runājot par politisko pārvaldi, plašās

(

debatēs attēloja dažādus gadījumus un ierēdņu rīcību.
Uz daudziem no šiem gadījumiem man ir gatavi ma-
teriāli, bet ja es tos visus gribētu jums nolasīt, tad tas
atkal aizņemtu ļoti daudz laika. Tikai īsumā minēšu
par svarīgākiem gadījumiem, par kuriem šeit runāja.
Valmierā 1. maijā it kā politiskās pārvaldes aģenti
kopā ar nacionālā kluba cilvēkiem būtu jaukuši strād-
nieku sapulces, gribējuši uzvilkt sarkano karogu, vai
jau uzvilkusi un prasījuši biedrības ekonomam sar-
kanu drēbi. Šo gadījumu atstāsta ari laikraksts «So-
ciāldemokrāts". Šo leitu izmeklējot nopratināti ari

Valmieras «Strādnieku Sporta un Sarga" biedri un
tie liecinājuši, ka nekas tamlīdzīgs nav bijis. Tādi ir
izziņas materiāli. Vēl aizrādīja, itin kā Valmieras
politiskās pārvaldes ierēdņi būtu izdarījuši 1. maijā
arestus. Šogad tas nav noticis, bet laikam gan gadu
vai divus gadus atpakaļ, lāpāt runāja par kādu Ge-
orgijevski, kurš esot bijis politiskās pārvaldes darbi-
nieks. Politiskai pārvaldei ir bijušas darīšanas ar
šādupersonu apmēram divus gadus atpakaļ, tikai po-
litiskā pārvalde viņu nodevusi tiesai, bet viņš nav
strādājis tur kā ierēdnis. Tālāk minēja politiskās
pārvaldes uzrauga Dzeņa lietu. Ari šinī lietā ir iz-
darīta izziņa un izziņas dati ir citādāki, nekā Jūs,
Kalniņa kungs, pieveaāt un attēlojāt šeit. Šī lieta ir
nodota prokuroram un pēc tam būs redzams, kuram
nu ir bijusi taisnība, vai tiem,kas Jums liecinājuši vie-
nu, vai tiem, kas liecinājuši citu pie izziņas izdarīša-
nas. Tālāk minēja, ka Liepājā no politiskās pārval-
des ierēdņiem pie apcietināšanas izdarītas piekauša-
nas un spīdzināšanas. Pagājušā gadā tika apcietinā-
tas kādas 40 personas, kuras zināmu laiku turētas
politiskas pārvaldes rīcībā, kamēr izdara iepriekšējo
izziņu. Visaugstākais,_ šīs personas drīkst turēt ap-
cietinajuma_ politiska pārvaldē 14 dienas. Ja šinī lai-
ka ienāk kāda sūdzība, tad tā tūlīt tiek nosūtīta pro-
kuroram, kurš pārliecinājās, yai sūdzība ir pamatota
vai nav. Apmēram divus mēnešus pēc tam, kad šīs
40 personas bija atradušās ^jau prokurora rīcībā, t. i.
nodotas pavisam citai iestādei, bija iesniegtas no da-
žiem

^
apcietinātiem sūdzības, ka viņi piekauti un spī-

dzināti, atrodoties politiskās pārvaldes rīcībā. Šī lie-
ta nodota prokuroram untiesa noskaidros, vai tas ir
bijis pareizi vai nē. Ja sūdzības būs pamatotas, tad,
bez šaubam,_ vainīgie saņems savu sodu; bet izliekas
diezgan savadi, ka šīs personas tikai apmēram pēc 2
mēnešiem iedomājušās iesniegt sūdzību par to, ka vi-
ņas piekautas. Sūdzību viņas varēja iesniegt daudz
agrāki, kura katra laika, kad atradās apcietinājumā un
šī sūdzība tad būtu tūliņ izmeklēta. Bet to šīs per-
sonas nav darījušas, lālāk par politiskās pārvaldes
citam lietam, kuras_ itin kā notikušas Latgalē un uz
kuram sevišķi aizrādīja Būmeistera kungs. Būmei-
stera kungs savā runā aizgāja pat tik tālu, ka apvai-
noja politisko pārvaldi, it kā ar_ viņas ziņu būtu no-
ticis tas, ka liste, kas bija vēlēšanu laikā iesniegta
Latgale, Latgales darba strādniecības liste, iesniegta
no politiskām aprindām, kuras stāv kreisāki par so-
ciāldemokrātiem, ka šī liste sastādīta no politiskās
pārvaldes ierēdņiem vai uz viņu pamudinājumu, ar
nolūku, lai nāktu Saeimā kāds no politiskās pārvaldes
cilvēkiem. Man uz to jāatbild,ka tā ir pilnīga Būmei-
stera kunga fantāzija un es brīnos, ka šeit varēja nākt
ar tādiem apgalvojumiem. Ja tam pamats bija kāda
no komunistiem izlaista proklamācija, tad tas ir par
daudz nepietiekošs pierādījums. Tālāk Jūs nācāt un
apgalvojāt, ka nevarot uzticēties ierēdņiem, kuri iz-
darot izziņas, bet ka vajagot uzticēties vairāk vietē-
jām personām, kas to lietu labāki pārzinot, jo ierēdņi
stāvot zem dažu personu iespaida. Uz to es Jums
gribētu atbildēt, ka tam piekrist gan nevarētu. Kā
piemēru minēšu sekošu faktu. Trīs personas bija ap-
cietinātas Daugavpilī pagājušā gadā par pretvalstisku
rīcību. Jūs, Būmeistera kungs, nācāt un vairākas
reizes apgalvojāt, ka šīm personām nevar būt nekā
kopīga ar komunistu darbību. Kad es nevarēju tam
piekrist, tāpēc ka izziņa vēl nebija izbeigta, tad Jus
uz to iebildāt: „Jā tie ir komunistu darbinieki, tad mes
vairāk nevienam no saviem cilvēkiem,^ pat saviem
brāļiem nevaram ticēt." Tomēr vēlāk, kā jūs paši
ziniet, šie cilvēki pārgājuši uz Padomju Krieviju. Tā-
lāk šeit runāja par vairākiem ierēdņiem, kuri kalpo
politiskā pārvaldē, tāpat, kuri kalpo citās ministrijas
iestādēs un norādīja, ka viņiem tur nav vietas, jo viņi
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dienējuši agrāk padomju valdības iestādēs. Paskai-
drošu, kā es skatos uz darbiniekiem, kuri atrodas re-
sorā un kuri agrāk ieņēmuši kaut kādu vietu Pa-
domju Krievijā vai ari padomju iestādēs Latvijā
1918.—1919. gadā. Visiem ir zināms, ka lielākā daļa

no tiem ierēdņiem, kuri 1918. gada beigās atradās
Padomju Krievijā, centās pārnākt uz Latviju, lai būtu
tuvāk tām vietām, kur viņi dzimuši un auguši. Un
lielāka daļa šo ierēdņu bija spiesta iestāties padomju
dienestā, lai nenomirtu badā, sevišķi tas jāsaka par
ģimenes cilvēkiem, kuriem nebija iespējams citādi ek-
sistēt. Ja viņi nebūtu to darījuši, tad tos sagaidītu
mīkstākā gadījumā cietums vai sabiedriski darbi, bet
dažreiz ari daudz bargāks sods. Tāpat 1918. gada
beigās, kad nodibinājās Pagaidu valdība,kad Pagaidu
valdība aizbrauca uz Liepāju, daudziem iestāžu dar-
biniekiem nebija iespējams aizbraukt līdz un kad ie-
nāca padomju valdība, tad tā izdeva stingru rīkoju-
mu, ka visiem tierm kas ir bijuši kaut kādās iestādēs,
jāpaliek sava darbā, piedraudot ar nāves sodu. Un
daudzi no tagadējiem ierēdņiem, ne tikai vienīgi no
iekšlietu ministrijas, ari bijuši spiesti iestāties padomju
valdības dienesta. Bet es domāju, ka neviens neņem-
sies apgalvot,_ka visiem tiem, kas bijuši padomju val-
dības dienesta, ka tiem ir kāds sakars ar komunistupartiju, ar komunistu idejām, ka tie būtu komunistu
idejas aizstāvējuši, ka būtu komunistu partijas aktivi
darbinieki. _ Tādēļ man šķiet, ka ja kāds ierēdnis iragrāk dienējis padomju valdības iestādēs, tas vēl nav
iemesls apvainot viņu_ par komunistu piekritēju, vai
teikt, ka viņam resorā nav vietas. Nav saprotams,
kādēļ Kalniņā kungs runā tikai par ierēdņiem iekšlietu
resora, jo tas pats ir ari citos resoros. Laikam gan
tamdēļ, ka tie nav pieņemami runātājam pavisam aiz
citiem politiskiem iemesliem. Ja Jūs pierādīsat, ka
kāds no šiem darbiniekiem ir bijis komunistu partijas
biedrs, aizstāvējis komunistu partijas ideju vai pabal-
stījis aktivi komunistus, tad es Jums piekritīšu un sa-
cīšu, ka tiem valdības iestādēs nav vietas. Kamēr tas
nav pierādīts, tikmēr es nevaru nekādus soļus spert,
jo zinu, ka viņi nav nekad un nedomā ari tagad pa-
balstīt komunistu idejas, bet ir vislielākie šo ideju pre-
tinieki un pie tam labi ierēdni. Es šeit varētu uzskai-
tīt visus tos ierēdņus, par kuriem bija runa. Viena
daļa no tiem dienējuši nacionālā armijā, un ilgus ga-
dus kalpo iekšlietu resorā, ir pierādījuši sevi par la-
biem un centīgiem ierēdņiem. (Sauciens pa kreisi:
-Kad tikai ēd sociālistus, tad jau labi!") Ne tamdēļ.
Tad par aizsargu organizācijām. Tas jautājums iz-
debatēts ne tikai, šinī, bet pagājušā un aizpāgājušā
gada. No šīkatedra daudzi apskatīja tikai negatīvās
parādības un negribēja atzīt tos pakalpojumus, kurus
aizsargi izdara policijas iestādēm. Es negribu šeit
nolasīt visus tos datus par aizsargu darbību, cik viņi
atklājuši noziegumus, cik reizes nākuši palīgā poli-
cijai. Tas aizņemtu daudz laika un neienestu neko
jaunu, io tie dati zināmi. Es tos cēlu priekšā jau bu-
džeta komisijā. Liekas, ka ir nepareizi sacīt, ka aiz-
sargi nav vajadzīgi, ka viņi nekādu pakalpojumu val-
stii neizdarot. Tas būtu nepareizs apgalvojums. At-
tiecībā uz norādītiem pārkāpumiem jāsaka, ka starp
aizsargiem par nožēlošanu ir vēl tādi elementi, kuri,
izdarīdami pārkāpumus, nav cienīgi aizsargu nosau-
kuma un ar savu noziedzīgo darbību met traipu uz
visu aizsargu organizāciju. Tiek sperti visi soļi, lai
tādus pārkāpumus izskaustu. To norāda izslēgto
aizsargu skaits un sodi, kas uzlikti aizsargiem. Šinī
zinā ir manāms zināms uzlabojums. Pārkāpumu
skaits pagājušā gadā ir mazāks nekā agrākos. Lin-
diņa kungs plaši izrunājās par žūpības apkarošanas
likumu, uzbruka policijai, ka tā nesper nekādus soļus
žūpības apkarošanai,bet pat pabalsta. Es gribētu no-

lasīt to protokolu skaitu, kas ir sastādīti par žūpības
apkarošanas likuma pārkāpšanu no policijas ierēd-
ņiem. Pirmos 6 mēnešospēc likuma spēkā stāšanās
sastādīts pāri par 5000 protokolu. Šī gada janvāra
mēnesī — 870 protokoli, februārī — 932 un marta
mēnesī — 947. Policija vairāk nevar darīt, jo viņai
ar žūpības apkarošanas likumu ir piešķirtas tiesības
tikai konstatēt pašu likuma pārkāpšanas faktu, t. i.
sastādīt protokolu un nodot to tālāk tiesu iestādēm.
Ar to izbeidzas viņas vara un šī policijas darbība, kā
redzat, ir bijusi diezgan sekmīga un policija ir savu
uzdevumu pildījusi, cik spējusi. Un ja tiek pārkāpts
žūpības apkarošanas likums, tad šeit liela vaina, liels
iemesls slēpjas tanī apstāklī, ka likums ir tā sastā-
dīts, ka tie, kas ar visādiem līdzekļiem cenšas to pār-
kāpt, to var izdarīt. Ir daudz neskaidrību likumā,
policija to nevar novērst un daudzos gadījumos, kur
protokoli ir sastādīti, vainīgie no tiesu iestādēm ir
attaisnoti. Vēl gribētu aizrādīt, ka grūti ir cīnīties
pret šo parādību, kad policija nejūt un neredz — es
domāju, ka es to varu teikt —, nevienā iedzīvotāju un
sabiedrības šķirā sevišķi stipru pabalstu, ka pati sa-
biedrība nenāk pretim policijai, lai sekmētu viņas dar-
bību un pabalstītu to tur, kur jāapkaro šī likuma pār-
kāpšana. Un tādēļ ari policijai ir ārkārtīgi grūti strā-
dāt un šis darbs policijai aizņem ļoti daudz laika, ne-
tikai meklējot likuma pārkāpējus, bet ari piedaloties
tiesu iestādēs piešo lietu iztiesāšanas. Ka ar šo pa-
rādību ir grūti cīnīties, to pierāda tādas zemes, kur
laikam nevar uzbrukt policijas darbībai — Somija un
Ziemeļamerika, kur ir tikpat grūti cīnīties kā pie mums
te Latvijā. Tālāk norādīja, ka mums pastāvot ieroču
izsniegšanas un _ velosipēdu izsniegšanas atļaujas si-
stēma. Attiecībā uz velosipēdiem tas jau sen ir anu-
lēts, tā kā velosipēdus ir visiem brīv turēt pieteikša-
nas kartībā. Kas attiecas uz ieročiem, tad nevaru
piekrist tam,_ka tos izsniegtu visiem, kas vēlas. Te,
man šķiet, būtu paturama līdzšinējā atļaujas kārtība.
Atceļot šo kārtību, īsā laikā ar ieročiem, kā medības
bisēm, tā revolveriem būtu apbruņota liela Latvijas
iedzīvotāju daļa, un tas varētu radīt sekās, ka dažādi
noziedzīgi vai nelaimes gadījumi no ieroču lietoša-
nas stiprā mērā var vairoties. Tagad jau ieroči tiek
izsniegti gandrīz visiem, kam viņi vajadzīgi pašaiz-
sardzības nolūkā. To norāda tas apstāklis, ka ieroču
atļaujas ir izsniegtas pāri par 10.000. Tālāk Jaun-
zemja kungs cēla priekšā vienu rīkojumu, kas sakro-
pļojot likumu par sapulcēm. Man liekas, ka te nav
nekāds likuma sakropļojums, bet tikai ienesta skaidrī-
ba, norādot, kā policijai rīkoties tanī gadījumā, ja sa-
pulces vadītājs neizpilda pienākumus, kādi viņam ar
likumu paredzēti. Bīlmaņa kungs norādīja uz faktu
līdzīgu Gulbja afērai, uz izdevumu par «Latviias
iekšējās aizsardzības organizēšanu". Atļauja izdot
šogrāmatu dota 1923. gadā, un man ar to bija jārēķi-
nājas. kā ar notikušu faktu. Grozīt es neko nevarēju.
Kādi bijuši ienākumi no šī izdevuma, tas man nav zi-
nāms, jo tas ir privāts izdevums. Daži runātāji aiz-
rādīja uz pašvaldības departamenta rīcību, ka tias ti-
kai bremzējot un nebūt nepabalstot pašvaldību darbī-
bu. Pie šī jautājuma tuvāk neapstāšos, jo pagājušā
gadā par to jau ir plaši runāts. Apstāšos tikai uz mi-
nēto šeit faktu, proti, uz pārmetumu, ka pašvaldības
departaments uzspiežot pilsētu un miestu kongresa
biroja statūtos zināmus izlabojumus. Likums nosaka,
ka pašvaldības departamentam ir uzlikta uzraudzība
par pašvaldību darbību, un vai tad viņam nav pilna
tiesība prasīt, lai ari par pašvaldību apvienībām tam
piekristu uzraudzība, ja reiz iekšlietu ministrija uzņe-
mas atbildību par šāduapvienību un to reģistrē. Tādi,
augsti godātie deputātu kungi, īsos vārdos būtu mani
paskaidrojumi, atbildot uz tiem jautājumiem, kurus
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še pārrunāja. Ja neatbildēju uz visiem, bet apstājos
tikai pie dažiem, tad tādēļ, lai neaizņemtu pārak
daudz laika un ari tādēļ, ka lielāka daļa no šiem g _a-
dījumiem jau iztirzāti gan budžeta komisijas sēdes,
gan ari pagājušā gadā pie iekšlietu ministrijas bu-
džeta caurskatīšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde
piektdien, pīkst. 10 no rīta. Turpināsies budžeta ap-
spriešana. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.15 vakara.)

III. sesijas 19. sēde 1926. gada 21. maija.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)

Saturs.
1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem . ..... 699
2. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:

K. Dēķens (sociāldemokrāts) 699
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 709
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 711
N. Maizels (žīdu „Bunds") 713
B. Kublinskis (katoļu un kristīgo zemnieku

partija) 713
K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 721
3. Nākošā sēde 724

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926,127. gadam. Iebildumu nav? Dienas
kārtība skaitās par pieņemtu.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu
— p r e zi di j a ziņojumi. Deputāts Kublinskis lūdz
piešķirt viņam atvaļinājumu ārzemju ceļojumam
no 22. maija līdz 1. jūnijam. Prezidijs iebildumus ne-
ceļ. Vai augstam namam butu kādi iebildumi? Tā-
du nav. Atvaļinājums piešķirts. Līdz ar to pir-
mais dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
budžeta apspriešana. Referents Aug. Kal-
niņš. Turpināsies debates pie kārtējo izdevumu
VII. daļas. Vārds deputātam Dēķenam.

K. Dēkems (sociāldemokrāts): Cienījarnie tau-
tas vietnieki! Iekšlietu ministrijas pārziņa atro-
das ari baznīcas. Par musu _baznīcam jau viens
otrs garām _ejot šo to_ aizrādījis, daži runātāji
jau dažus vārdus par tam teikuši, ka piemēram
Lindiņš, Rūdzis, Būmeisters, ar īpašu runu par
pareizticību uzstājās Pommers. Bet visa vi-
sumā baznīcas loma mūsu valsts dzīve nav vel pie-
tiekoši raksturota. Tāpēc atļausiet, ka es drusku pie
tās pakavējos.

Ieskatoties budžetā, redzam, ka kartēja budže-
tā garīgo lietu pārvaldei uzņemti 9.645 lati, ārkārtējā
budžetā baznīcu pabalstiem 212.500 latu. Tas kopā
iztaisa 222.145 lati, t. i. vairāk par 11.000.000 rubļu.

Apspriežot izdevumus, arvien raugāmies uz to,
lai tie tiktu lietderīgi izlietoti. Budžeta komisija par
nedaudz latiem ir izcēlušās garu garās debates par
to, vai viņu izlietošana būs lietderīga vai nē. Attie-
cībā uz izdevumiem, kas zīmēti baznīcu pabalstiem,
jāsaka, ka tie visi ir nelietderīgi, vēl vairāk, tie ir
pat kaitīgi izdevumi valstij, jo baznīcas visa visuma
nav tautas labklājības veicinātājas, viņam nav de-

mokrātisku republiku atbalstošas, bet gan ārdošas
tendences. Apskatāmies ārzemes: Ungārija liela
naudas viltotāju prāva un bīskaps dod naudas vilto-
tājiem savu svētību, bīskaps pats šinī uzņēmuma pie-
dalās, nozvērina viltotājus neizpaust noslēpumu. Pa-
skatāmies Vācijā: tur iet tagad runa par to, vai bi-
jušiem valdniekiem atdot viņu īpašumus, vai maksāt
tiem tās sumas, ko tie pieprasa, unbīskapiatkal no-
stājās ne tautas, bet bijušo varmāku puse un pie-
draud lāstus visiem tiem, kas uzstāsies pret to, ka
bijušiem valdniekiem atdod atpakaļ tos īpašumus,
ko viņi tautai atrāvuši._ Parize notiek krievu emi-
grantu kongress, sanāk kopa visi ^ bijušie cara
valsts varas vīri, lai apspriestos, ka atjaunot veco
Krieviju. Viņiem izraudzīts pat jaunscars. Priekšē-
jāsrindās kongresā sēž metropolīts un biskaps. Dā-
nijā biskaps apvainots krāpšana, naudas piesavinā-
šanā. Tas viss liecina par korupciju baznīca.

Man teiks, nu ja, tas viss citās_ zemēs.pie mums
tā lieta tā nav, mūsu baznīcas visa visuma ir Latvi-
jas tautai labvēlīgas, tās visas demokrātiskas valsts
piekritējas, tās pat padziļina valsts ideju, ievilkdp-
mas to reliģiskā sfērā, padarīdamas to par sirdsap-
ziņas, par ticības lietu. Teikt tā var un mes tādus
vārdus esam jau dzirdējuši, varbūt ari dzirdēsim vel,
bet ir teorija, ir mūsu praktiska dzīve runa tam pre-
tim. Ikkatra baznīca jutas ka internacionāla orga-
nizācija ar imperalistiskām tieksmēm, ikkatra baznī-
ca tiecas tapt par valdošu ne tikai kāda atsevišķa
valstī, bet visā pasaulē; jo cieši sakari ir atsevišķo
valstu baznīcām savā starpa. Ikkatra baznīca par
sevi visās dažādās valstīs ir viens viengabalains or-
ganisms. Ja vienā vietā tam parādās kāda slimība,
tad tā ir zīme, ka viss organisms sabojājies. Jo vai-
rāk vēl mūsu pašu dzīve, mūsu pašu piedzīvojumi
rāda, ka tas tā ir, ka šīs organizācijas,baznīcas, tie-
šām ir izveidojušās nevis par tautas cēlējiem, nevis
par tautas dziedinātājiem un ganiem, betpar tru-
miem tautas un valsts miesa, pie kuriem jāstājas ar
asu operatora nazi klāt.

Lielākā mūsu baznīca ir evaņģeliski-luteriskā
baznīca. Tā aptver pēc tautas skaitīšanas datiem
pavisam 57% no visiem Latvijas iedzīvotajiem.
Tautas skaitīšanas konfesiju piederības dati apšau-
bāmi. Tie doti uz jautājumu,kāda ticība tu esi kri-
stīts, un ikviens pieskaitīts tai konfesijai, kurā tas
kristīts. Neprasīja vis, vai tu turies pie_ kādas kon-
krētas draudzes. Ja loksne_butu ta sastādīta, ka tur
būtu divi jautājumi, viens: kāda ticība kristīts, otrs —
pie kuras draudzes piederi, tad pedeja jautajuma_ at-
bildes dotu-stipri zemākus skaitļus. To pieradīs
baznīcas locekļu reģistrācija, kura bij jaizve_d līdz _ 1.
janvārim š. g. Šīs reģistrācijas datu nav vel garīgo
lietu pārvaldē. Katrā ziņā reģistrēto skaits būs
stipri mazs. Neticu, ka visi no tiem kungiem, kuri
balsos par baznīcu kredītiem, būs pie kādas noteiktas
draudzes reģistrējušies.

Kāda ir šī lielā garīgā organizācija, kas aptver
vairāk kā pusi no Latvijas iedzīvotajiem? Par viņas
tipisko priekšstāvi, viņas domu raksturīgāko izpau-
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dēju var minēt Kalsnavas un Vietalvas mācītāju An-
drievu Niedru. Tiesa viņu atzinusi par valsts no-
devēju. Par tādu viņu skaita ari tauta, it īpaši Latvi-
jas atbrīvotāji, bet baznīca savu agrāko stāvokli pret
viņu nav mainījusi. Baznīcai Andrievs Niedra pa-
liek joprojām Kalsnavas un Vietalvas mācītājs.
Baznīca vīkša viņam ceļu no centrālcietuma uz
Māras baznīcu, lai viņš no cietuma ārā ticis, tūliņ
kāpj kancelē un tur pauž savas idejas draudzei.
Baznīcai viņš ir vairāk vēl nekā Kalsnavas un Vietal-
vas draudzes mācītājs vien — viņš tai ir moceklis.
Jau tas vien raksturo mūsu ev.-lut. baznīcu. Jau tas
vien ikkuram apzinīgam demokrātiskam Latvijas pil-
sonim, kas nelakstojas ap Andrievu Niedru, neļautu
lakstoties ari ap šo baznīcu, ne ari piešķirt tai pa-
balstus. Niedra savu kara gaitu pret demokrātisko
Latviju nav nobeidzis. Viņš ir pārmainījis tikai ie-
ročus, pārgrozījis cīņas veidu: zobena vietā ķeries pie*
spalvas un savu ofensīvi atklājis „Latvī". No cen-
trālcietuma kā ,,.Ieška Udensvaguls" tas_ iesūtījis vai-
rākus stāstus „Latvī". Kāds ir šo stāstu saturs?
Divas lietas tos raksturo: seksualitāte _ un ierēdņu
blēdības. Ikkurā katrā stāstā viss grozās ap netiklī-
bu un visos figurē valsts ierēdņi, kas blēdī, zog,
krāpj, ņem kukuļus. Tie stāsti nav rakstīti nejauši.
Te ir zināma tendence. Varbūt pirmais moments iz-
skaidrojams dabiski: vēl diezgan stiprs vīrietis ar
stiprām seksuālām dziņām divus gadus noturēts cie-
tumā, viņam var rādīties visādi netiklības rēgi un
tie pieņem veidu stāstos. Bet tam, ka visi Latvijas
tagadējie darbinieki raksturoti kā bieži, kukuļu ņemeji,
noziedznieki, ir cita nozīme. Ar to gribēts teikt: re-
dzat, kur noveduši valsti tagadējie Latvijas vadītāji,
dzeniet tos visus projām, lieciet citus viņu vieta. Ko
tad? Saprotams, Andrievu Niedru un viņa piekri-
tējus. Tikai pie tāda slēdziena var nākt, ja šos stā-
stus sāk analizēt Tagad no ārzemēm viņš piesūta
rakstu: „Mana bērnība" tam pašam „Latvim". Lie-
lāku jēlību es neesmu sastapis nekur latviešu litera-
tūrā; lielāku necieņu pret to pašu kristīgo ticību, ku-
ras mācītājs viņš skaitās, ne ari lielāku necieņu pret
vecākiem. Viņa nolūks, graut, ārdīt, lai tad celtu
savu uz vecām drupām.

Citi mazāki gari noteļkti seko Niedras paraugam.
Kad pērngad atiklāja Glūdas dzelzceļa darbus, tad
Valsts Prezidenta, Saeimas un valdības pārstāvju
klātbūtnē turēja runu Dobeles mācītājs Straumanis.
Ko viņš tanī izveda? Viņš zīlēja, ka Latvijas val-
stij jāiet bojā. Saprotams, runāju to,_ no ka viņa
sirds pilna, un viņa sirds ir pilna no veješanas, lai
Latvijas valsts ietu bojā. Kad atklājas redakciju
spridzinātāju banda, tad izrādījās, ka ta rekrutejas
no kādas organizācijas locekļiem, kuras priekšgala
vtāv I. Saeimas loceklis mācītājs Visvaldis Sanders.
Šie nepilngadīgie zēni_ir tā

^
tad uzskatami par viņa

mācekļiem. Ja kur jāiesvētī kāds nacionālistu ka-
rogs un kaut tas ari būtu vērsts tieši pret Latvijas
demokrātisko republiku, ja aktivo nacionālistu orga-
nizācijām ir kādas svinības, viņu vidu ka karoga
iesvētītāju, kā svinību vadītāju redz bīskapu Irbi un
ari citus redzamākus mācītājus Rīga un province.
Bet kad jaunsaimnieks, ticīgs cilvēks būdams, lūdz
savu mācītāju, lai iesvēta viņa jaunuzcelto

^
māju, tad

mācītājs liedzas to darīt, sacīdams: „ne, ta nedarīšu,
jo tava māja celta uz laupītas zemes,_ tai es Dieva
svētības dot nevaru". Tāpat kad mācītāju aicina_ ie-
svētīt skolu, kura pārvesta uz muižas pili, tad mācī-
tājs iesāk savu runu: „mēs še esam_ iekāpuši sveša
ligzdā", un tad pats pārlabo: „nē, ne, mes še esam
iesēdināti svešā ligzdā".

Vai tas jau pietiekoši neraksturo _evaņģeliski-lu-
terisko baznīcu? Vai tas jau nenorāda, kā viņa
valda politiskā ziņā Niedras gars? To pierada ari

šīs baznīcas attiecības pret kreiso daļu musu Saei-
mā, pret to Ķ daļu no visas tautas, kas par sociālde-
mokrātiem balsojuši. Evaņģeliski-luteriska baznīca
aicina apgriezt sociālistiem kaklu! Ta mača, ka so-
ciālistus nevar pārliecināt, tos vajagot iznīcināt.
..Svētdienas Rītā" nodrukāta _„Lugšana par Latvi-
ju" teikts: „Rasargi mus no visāda veida internaciona-
listiem". Laikam taču ne no Kublinska veida inter-
nacionalistiem, ne no Irbes veida internacionalistiem
un ari ne no Pommera veida internacionalistiem, bet
te ir domāti sociālisti. Pat Dievu baznīca jau aicina
palīgā, lai tas palīdz iznīcināt sociālistus. Paši ne-
var apgriezt kaklus trešajai daļai no visas tautas.
Aicina Dievu palīgā, lai tas uzsūta kaut merr „Musu
spēciņš ļoti vājš" — viņiem jagaužas. Tapec aicina
citu varenāku, lai tas nak un izpilda viņu gribu. Lai
augstākā vara, pats Dievs top par viņu* tiesas pri-
stavu. Viņi spriedīs tiesu un Dievs lai izpilda viņu
spriedumu pret sociāldemokrātiem (B. Kublinskis no
vietas: „Dieva jau nav!"). Jums viņa nav! Labi,
to iegaumēsim. Kad sociālisti, kas ņēmuši nopietnu
dalību Latvijas atbrīvošana un Latvijas brīvības aiz-
stāvēšanā, grib apmeklēt savu kritušo biedru kapus,
tad baznīca uzstāias pret to. Jau agrāk ir bijuši in-
cidenti Rīgā pie Brāļu kapiem, kad sociālistus negri-
bēja laist uz kapiem parādīt godu saviem kritušiem
biedriem. Pilsoņi mīl aizmirst to. kas noticis 1905.
un 1917. gados; bet ari pēdēja laika cīņas sociālisti,
strādnieki galvenā kārta bija tie.kasjzcīnīia Latviiai
neatkarību, to taču apmirst nedrīkstētu. Satversmes
Sapulces vēlēšanās lielum liela daļa no karavīriem,
brīvības cīnītājiem nobalsoja par sociāldemokrātu
listi. ' Tagad sociāldemokrātiem grib liegt apmeklēt
savu kritušo biedru kapus, nolikt uz tiem piemiņas
un atzinības ziedus. Talsosš. g. 1. maija strādnieki
tiešām nav laisti kapos iekša. Zaļeniekos strādniek
kapos ean iegājuši, bet tagad vietejabaznīcas draudze
aicinot biskanu Irbi. lai tas kapus parsvetitu. Vai var
būt vēl lielāka liekulība, vai var iedomāties kaut ko
bezkaunīeāku? Vēl atliek tikai viena konzekvence._ un
proti, tā konzekvence. uz kuru vedina dažos vācu
baznīckungu rakstos izpaustais uzskats, ka visi 1905.
un 1917. gadu brīvības cīnītāji ir bandīti. Tālākais ai-
cināiums nu būtu. ka šiem bandītiem nevar ļaut gu-
lēt blakus ..godīgiem cilvēkiem", ka to_ kauli būtu
jāizrok un jāpārved uz citurieni, varbūt, ari pec vidus-
laiku paraduma pat jāsadedzina. Ta butu vistālākā
konzekvence. Varbūt ta nekaunība, kādu baznīca
līdz šim ir izrādījusi, to var uzmudināt spert ari šo
pēdēio soli.

Tomēr pie visa tā baznīcai pašai ļoti _ patīk gau-
sties, ka tā atrodas vajātā, spīdzinātā, mocīta stāvoklī!
Biskaps Irbe ..Svētdienas Rītā" raksta: ,.Baznīcu
vajā, Kristus cīnās ar antikristu, izvests ļaunais no-
doms — atņemta baznīcai zeme". Loti vērtīgs salī-
dzinājums! Par ko cinās Kristus ar antikristu? Par
baznīcas īpašumiem. Tie ir baznīcai visgalvenais.
Ja tu baznīcai atņem zemi, tūliņ tu palieci par anti-
kristu. Visa likumdevēja iestāde — antikristi, visa
valdībā — antikristi. Pret visiem šiem antikristiem
jācīnās, protams, jācīnās ar tiem līdzekļiem, kurus
uzrāda baznīcas idejiskais vadonis Niedra. Evaņģē-
liski luteriskās baznīcas politika ir viscaur tīrais nie-
drisms, aktivais nacionālisms.

Bet baznīcu ir pārņēmis ari Niedras veikalnie-
ciskais gars. Ari šinī ziņā baznīca turpina jmīt tas
tekas, kuras ieminis Niedra. Paklausāties svētdienas
mācītāju aizlūgšanās! Jau vecos laikos varēja un
tagad vēl drošāk var noteikt, cik par katru aizlugša-
nu ir samaksāts. Paklausāties kapu runas. Bagāt-
niekiem garas, spožas, dzejiskas runas, paradīzes
vārti tiem plaši vaļā. Nabadziņiem tik tikko izpilda
funeralijas, un diezgan ar to. Jo spilgtāki to redzam
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pie pašnāvniekiem. Ja kāds veikalnieks bankrotējis
vai iekļuvis kādos citos kļūmīgos apstākļos, ja kāds
augstāks ierēdnis vai virsnieks nagus palaidis vai
citādi ka pret kriminālkodeksu noziedzies, un sev galu
padarījis, tad baznīca savu mācītāju personā viņu
cildina par gaišu personu, pat par varoni. Bet ja
kāds no nabadzīgajām šķirām aiz dzīves grūtībām,
apstākļu nomākts, nespēj vairs savu pārāk smago
nastu ilgāk nest un pats paīsinājis savu mūžu, tad tā
ir kauna pilna nāve. Viena kapa kopiņu pārvērš par
puķu dobi, puķu kaudzi, otru aprok aiz sētas vai sē-
tas malā.

Pati piederība pie baznīcas neatkarājas no pār-
liecības, no ticības, bet tikai no nodokļu samaksas.
Līdz 1. janvārim varēja reģistrēties ikkatrs bez kaut
kādām ceremonijām; vajadzēja tikai samaksāt no-
teiktu nodokli. Tikai tas, kas samaksājis nodokli,
var skaitīties par draudzes locekli. Nodoklis nav vi-
sai zems, pat minimālais tādā saimniecībā, kur ap

»

250 pūrvietu zemes un kādi 8 pieauguši cilvēki, snie-
dzas gandrīz līdz 1000 rubļiem. Es nezinu, vai pro-
gresīvais ienākuma nodoklis šādām saimniecībām
būs daudz lielāks. Bet tas jau ir minimums, par kuru
mazāk neņem. Te jau Lindiņš aizrādīja, ka pats
Dievs iecelts par nodokļu inspektoru. Bet viņš ie-
celts ari par kontrolieri, jo biskaps raksta: „cik liela
tava vienas dienas peļņa, to zini tu un tavs Dievs".
Vai ar to Dievs nav iecelts par nodokļu kontrolieri?
Nevis pēc sava aprēķina tu maksā, bet tik, cik' tavs
Dievs zina. Nodokļu lieta ir pārvērsta par sirdsap-
ziņas lietu. Dievs paliek par ierēdni, kas tevi kon-
trolē ... Ja tu nebūsi samaksājis, cik nākas, jabūsi
noslēpis kaut tikai vienu santimu, tad par to tevi sa-
gaida Ananba un Sapfiras liktenis. Un tu zini, cik
baznīca tādās lietās nežēlīga.

Kas līdz 1. janvārim nav reģistrējies, tam pie-
rakstīšanās pie draudzes padarīta stipri grūtāka.
Vaiaga samaksāt pilnu nodokli nar pērno gadu un
vēl parakstīt stingru solījumu. Biskaps raksta: ..Ja
mūsu draudzēs atrastos tādi draudzes locekli, kuri
liedzas baznīcas nodokli maksāt, tad tie uzskatāmi
nar baznīcas atkritēiiem un tiem nav tiesības prasīt,
lai baznīca viņus garīgi apkoptu." Tā tad tas, vai tu
piederi pie baznīcas vai nē. atkarājas no tā. vai tu
esi nomaksājis baznīcas nodokļus vai nē. Kas izgā-
jušāgadā ir reģistrēiies. bet 1926. gadā nebūs nodokli
samaksāiis, tas ir strīpojams no draudzes sarakstiem.
Viņš vairs nepieder pie baznīcas, lai ari būtu visti-
cīgākais cilvēks. Pie tiem vairs neizdara garīgas
apkopšanas darbus. Ar to baznīca iegūst, gribētos
teikt, izspiešanas līdzekļus. Ja ir nomiris tāds, kas
nav samaksāiis baznīcas nodokļus un tāpēc neskai-
tās par draudzes locekli, tad to neapglabās ari tādā
gadījumā, ja viņa piederīgie ir pilntiesīgi draudzes
locekli, kas nodokļus samaksājuši. Ja piederīgie grib
viņu kārtīgi apglabāt kapsētā, tad jāsamaksā ne _ti-
kai viņa nodokļu parāds, bet ari divi, trīs un četrkār-
tēias nodevas par kapa vietu. Iekams to nesamaksā,
tikmēr nekas netiks darīts. Tas pats ar jaunekļu iesvē-
tīšanu. Tā ir tapusi par tautas parašu. Bet javecāki nav
pasteigušies reģistrēties vai aizmirsuši nodokli, tad
maksā, cik mācītājs par iesvētīšanu prasa. Un maksa
nebūs maza. Man ir zināms gadījums, ka mācītājs
prasa trīs simts rubļus no ikkatra konfirmanda. Bez
tā nekust. Ja būtu savākti tikai 30 iesvētāmie, jau
tad iznāk 9.000 rubļu vienā pašā svētdienā. Bet ja
iesvētāmo starpā ir tādi, kuru vecāki nepieder -pie
baznīcas draudzes, tad ienākums būs vēl lielāks. Ti-
cība nav galvenā lieta piederībā pie draudzes, bet
samaksāšana. Bet ko teica tas, kuru baznīckungi
labprāt dēvē par savu galvu: ..bez maksas jūs esat
saņēmuši, bez maksas to ari dodiet". Bet bez maksas
baznīckungi nedod nevienu vārdu, nevienu aizlūgša-

nu, neizdara nevienu kristību, ne apbedīšanu; tikai
nabagmājas iemītniekus garīgi apkopj bez maksas.

Kā labā visi šie nodokļi? Lai nodrošinātu mācī-
tāju dzīvi. Kādas viņu prasības? Alga tāda, kādu
saņem vidusskolas skolotāji, bez tam brīvs dzīvoklis
ar apkurināšanu, apgaismošanu un dārzu, vismaz
vienu, labāk jau 2 zirgus un vienu strādnieku uz
draudzes

^
rēķina. Tādas prasības uzstādītas „Svēt-

dienas Rīta". Varbūt tās nav pārspīlētas, bet ja sa-
līdzina atkal ar to, kādas_ instrukcijas apustuļiem de-
vis viņu mācītājs, tad tās nav attaisnojamas. „Pa
diviem ejiet, bez kules, spieķi rokā, no mājas uz māju,
nekur nepalieciet ilgāk kā divas dienas, ne no kurienes
neņemiet ari maizes līdz." Salīdziniet šīs prasības ar
Kristus dotajām. Bet Kristus gara baznīcā nav. Viņā
ir Andrieva Niedras veikaliskais gars.

Šāda baznīca, kas izturas tik veikalnieciski
pret savu uzdevumu, nevar izturēties labvēlīgi ari
pret progresu un pret zinātni. Lielas domu starpī-
bas pastāv starp mūsu universitātes teoloģisko fa-
kultāti un baznīcas virsvaldi. Virsvalde, nebūdama
miera ar to, ka teoloģiskā fakultāte ari reliģijas un
baznīcas lietas apskata zinātniski, dibina savu teo-
loģisko institūtu, kurā ari tos, kas beiguši universi-
tāti, vel pārpotēun pārveido tai garā, kas valda pat-
laban oficiālajā baznīcā. Igaunijas luteriskā baznī-
ca ir sašķēlusies 4 virzienos. Pie mums tādas ofi-
ciālas sašķelšanās vēl nav. Bet ja lasām sakopotus
vairāku mācītāju sprediķus, tad redzam, ka gandrīz
ikkatram no viņiem ir savs virziens, kas spilgti at-
šķiras cits no cita; ir ne tikai 4, bet vairāk virzieni,
sākot no visortodoksālākā līdz pat visradikālākajam.
Kā oficiālā baznīca izturas pret progresīvo virzienu?
Vecais Sanders doktorēdams iesniedzis universitātei
disertāciju par trīsvienību, kurā atsakās saprast
trīsvienību tā, kā ortodoksālā baznīca māca. Par to
viņam draud padzīšana no mācītāja vietas. ..Svēt-
dienas Rītā" ievietoti gari raksti, kuros viņam jo sīvi
uzbrūk. Zinātni, pat teoloģisku, progresam naidīgā
luteriskā baznīca neatzīst. Ja viņa nepielaiž zinātni
baznīcas lietās, tad ari visur citur izrādās par zi-
nātnes apkarotāiu. Šādiem progresa pretniekiem,
šādiem saimnieciskiem veikalniekiem, šādiem demo-
krātiskās Latvijas pamatu ārdītājiem mēs pabalstu
sniegt nevaram. Lakstojaties, ja patīk ap šādu baz-
nīcu, bet darāt to pilnā apziņā, ko darāt. Pabalstāt
tautas nelabvēļus un mūsu valsts pamatu ārdītājus;
mēs tā nedarīsim!

Otrā mūsu lielākā konfesija ir katoļu (B. Kub-
linskis no vietas: „Nu nāks!"). Tā aptver ap 22%
no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Iekšēji sevī stipra,
ne tāda irstoša, kāda ir luteriskā baznīca, viņa nevar
uzrādīt cilvēkus, kas būtu tādi tautas un valsts node-
vēji, kā Andrievs Niedra. Visā visumā tā tomēr ari
iziet uz demokrātijas ārdīšanu, ne veicināšanu. Pēdē-
jā laikā visā pasaulē un ari pie mums katoļu baznīca
nonākusi zesuitu iespaidā. Jesuiti spēlē galveno lomu
Romā un Roma diriģē katoļu baznīckungu darbību
visā pasaulē. Nav nejaušs gadījums, ka šurp atsū-
tītais pāvesta nunciis ir aktivs jesuitu ordeņa loceklis.
Iepriekšējā sēdē tika jau minēti daži gadījumi, kur
izdarīti pārkāpumi, kuri tuvoias noziegumiem, no
katoļu baznīckungu puses. Vai tiem ir gadījuma
raksturs? Nē, tā ir sistēma. Lai to saprastu, mums
drusku jāpakavējas pie jautājumiem, kas jesuiti ir, ko
viņi laba darījuši, kāda ir viņu vēsture.

Jesuiti — stiprs militariski organizēts ordenis ar
savu ģenerāļi priekšgalā. Šis ordenis dibināts 16.
gadu simteni. Cīņa. kura toreiz norisinājās galvenā
kārta uz samnieciskiem un sabiedriskiem pamatiem,
pieņēma reliģijas kustības veidu. Pret liberālo lu-
terismu un radikālo kalvinismu jesuiti tad orgāni-
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zeja reakcionāro katolicismu. Kā militāra veida sa-
vienībai, jesuitu ordenim pirmā vietā paklausība,
un nevis kaut kāda paklausība,bet kadavera paklau-
sība, spragoņas paklausība. Kā sprāgoņu var likt
kur grib, nostādīt ka grib, viņš tur stāv, kur un kā
nolikts, nekustēdamies, tā jesuits ir akls ierocis Sa-
va priekšnieka rokās, pats nekā nedomādams, ne ari
par ko atbildēdams. Viņam ir jāsarauj visas asins-
radniecības, ģimenes un draudzības saites, kā ari vi-
sas tas saites, kas viņu sien pie valsts, pie tautas un
tēvijas; viņš pieder tikai savam ordenim.

Kāds šim ordenim mērķis? Katoļu baznīcas uz-
vara visa pasaulē, pāvesta varas pacelšana; visa pa-
saule jānodod Romas iespaidam. Lai to sasniegtu,
jesuiti attīstīja un attīsta jo rosīgu darbību, ikkatrai
darba nozarei izmeklēdami visnoderīgākos cilvēkus.
Kancele laiž tikai visizveicīgākos runātājus, skolās
tikai tādus, kuriem ir spīdošas pedagoga dāvanas,
par diplomātiem predestinētus diplomātus, par tirgo-
tajiem tikai ar šim arodam piemērotām spējām u. t. t.

Savā darbībā viņi par vadoni sev pieņēmuši Ma-
kiavellija mācību, to vēl tālāk izveidodami. Perso-
nīga sirdsapziņa nespēlē nekādu lomu; starp labu un
ļaunu rauga visas pretešķības izdzēst. Te jāmin viņu
mācība, tā saucamais intencionalisms. Ja nolūks
labs, tad šī nolūka dēļ var padarīt ari grēka darbu
un noziegumu. Ja tas nāk katoļu baznīcai, pāvesta
uzvarai par labu, tad var ne tikai blēdīt, krāpt, vekse-
ļus viltot, vēlēšanās balsis uzpirkt, bet var ari ģime-
nes dzīvi ārdīt, jaunavas pavest, sievas apmeklēt, vī-
riem mājā neesot, — var ari nozāļot un citā ceļā kapā
novest. Darītājs, kā darba rīks neatbild par pada-
rīto. Atbild tas, kas viņu rīkojis — viņš ir tikai ie-
rocis augstākās rokās. Kā duncis nav vainīgs, kad
tas ir kāda cilvēka ribās iesprūdis, tā jesuits nav vai-
nīgs pie tā nozieguma, ko viņš padarījis. Par viņu
atbild cits.

Sirdsapziņas apklusināšanai izveidota sarežģīta
sofistiska dialektika. Te minēsim tā saucamo reser-
vatio mentalis. Svinīgos gadījumos, zvērastos jesuits
domāssev patur kaut ko tādu, ko viņš vārdos neiz-
teic. Viņa paša sirdsapziņai no svara un Dievam zi-
nāmstas, ko viņš domā, bet pasaulīgā valdība gan
klausās tikai uz to, ko viņš izteicis. Laicīgās tiesas
priekšā uz reservatio mentalis atsaukties
nevar, bet sirdsapziņu ar to apmierina. Ar šo jesuiti
nonāk pie tā, ka viņu svinīgiem solījumiem, viņu zvē-
rastiem ticēt nevar, jo nevar zināt, ko viņš pats ir
paturējis sev prātā.

Vēl bīstamāks var būt probabilisms. Katrs darbs
ir attaisnojams, ja tam var pievest kaut kādu pieņe-
mamu iemeslu. Par pieņemamu iemeslu var būt kā-
das autoritātes izteiciens, kāda baznīcas tēva domas.
Tās var brīžiem viena otrai runāt pretim. Tad ir tie-
sība izvēlēties to, kas pašlaik visizdevīgāk. Ir sastā-
dīti veseli katalogi par to, kādus darījumus un kādos
apstākļos var aiz probabliem iemesliem attaisnot.
Piemēram, ņemšu tikai vienu jautājumu. Vai es
drīkstu aizraidīt uz viņu pasauli to, kas draud celt
pret mani kaut ari dibinātu sūdzību, no kuras man
var celties nopietnas nepatikšanas? Atbilde aiz pro-
babliem iemesliem: jā! Tā tad, ja jesuits zin: tam
cilvēkam ir rokā mani stipri kompromitējoši doku-
menti, viņš patlaban grasās tos dokumentus publicēt
vai tiesai nodot un man no tam var iznākt ļoti lielas
nepatikšanas, — tad tas ir pietiekošs iemesls, lai viņu
aizraidītu uz viņpasauli.

Ar tādiem sofistiskiem līdzekļiem iznīcina star-
pību starp labu un ļaunu. Sirdsapziņa tiek nobīdīta
pilnīgi malā un grēki ļoti viegli un ātri piedoti. Ne-
viens cits katoļu garīdznieks nepiedod grēkus tik
viegli un ātri kā jesuits. Pēc jesuitu uzskata nāves

grēks ir tikai tad, ja cilvēks pilnīgi apzinās visas
sava ļaunā darba sekas un šo ļauno darbu izdara
pilnīgi mierīgā prātā, bez kautkādas kaislības. Tā
kā šo abu faktoru kopā gandrīz itin nekad nav, tad
jesuitam ari nav neviena asinsgrēka, ko viņš ne-
varētu citiem piedot. Arvienu būs šāds vai tāds at-
taisnojums un par katru vissmagāko noziegumu būs
dabūjama piedošana ar ļoti viegliem baznīcas so-
diem. Ir paruna, ka jesuitspiedod grēku ātrāk, nekā
šis grēks padarīts. Ir tikai viena lieta, par Kuru
grēku piedošanas nav, tā ir — pretošanās subordi-
nacijai, ietiepīga nepaklausība. Tas ir tas grēks,
par ko tā bij jāciešmūsu kolēģim. (Balsis pa kreisi:
„Vecam Trasu.nam!")

Tā organizēti, ar tādu ieroču arsenālu jesuitiuz-
sāka jo rosīgu darbību. Mēs. pazīstam no vēstures
viņu sarīkotos asinsplūdus Francijā, Nīderlan-
des, zinām, ka viņi ar savu rīcību panāca 30 gadu
karu Vācijā, zinām ari, ka viņi pārņēma savās rokās
inkvizīciju, zinām, ka viņi sārtā sadedzināja Džor-
danu Bruņu, zinām, ka vajāja Galileju un citas zi-
nātniekus. Jesuiti darbojās tik uzcītīgi, ka pat ka-
toļu zemēs vairs neturēja par iespējamu atļauti vi-
ņiem tālāk rīkoties. Francijā, jesuitu māceklis iz-
darīja atentātu uz karali Indriķi IV. Portugālē bij
tāds pats atentāts. No vairākām katoļu zemēm vi-
ņus izraidīja, viņu organizācijas slēdza. Portugālē
visus pāterus salika kuģī'un nosūtīja uz Itāliju svē-
tajam Pēterim, par dāvanu". Tāpat Spānijā salika
kuģos 5000 jesuitus un aizsūtīja uz Itāliju. Beidzot
1773. gadā pats pāvests bija spiests slēgt jesuitu or-
deni pārāk svētīgas un rosīgas darbības dēļ. Tām
atļāva atklāti pastāvēt tikai pie Krievijas pievieno-
tajā Polijas daļā; Katrina II. viņiem atļāva tur dar-
boties. Bet XIX. gadu simteņa sākumā, lielās reak-
cijas laikmetā viņu darbība atkal atjaunojās uz visas
linijas. Spānijā tika atjaunota inkvizīcija, visur tika
ievesta grāmatu cenzūra, uz indeksa liekot pat Era-
sma jauno derību, par pārlabojamiem atrada ne tikai
Petrarkas un Bokačija darbus, bet ari Augustīna un
Atanazija rakstus. Tad tālāk iet atkal tas pats, kas
bijis agrāk. Dienvidus Francijā sarīko asiņainas pro-
testantu vajāšanas, Šveicē katoļu kantonus saceļ uz
karu pret protestantiskiem kantoniem. Visur visa
tā pati vecā darbība.

Krievijā jesuitiem vēlāk neļāva darboties. Ari
no vienas otras katoliskas valsts viņi izraidīti. Uz
cariskās Krievijas drupām celtās jaunajās valstis vi-
ņu Svētīgā darbība nav aizliegta. Šo „svētīgo" dar-
bību It sevišķi piedzīvojusi Lietuva. Tur tagad ari
pati tauta ir atjēgusies un šinīs vēlēšanās ir parādī-
jusi, ka viņa nav ar jesuitiem, nav ar viņu vadītiem
katoļu baznīcas kungiem. Pie mums ari tauta pa-
mazām sāk atjēgties; ari viņa redz, ka viss tas,
ko teica mani priekšrunātāji, ir ietilpināms jesuitu
sistēmā. Nedomājat, ka jesuituvadītā katoļu baznīca
ir latviešu tautas draugs. Nedomājat, ka viņa ir
Latvijas republikas atbalstītāja. Viņa ir Latvijas Re-
publikas draugs tikai tik daudz,cik daudz var izman-
tot to Romas katoļu baznīcas un katoļu ticības labā.
Kur redzama kāda nesaskaņa ar katoļu baznīcas
interesēm, tur tas pats baznīcas kungs, kas te sakās
esam Latvijas republikas draugs, runā citu valodu
tautas sapulcēs, kūda ar rungām rokā iet pret poli-
tiskajiem pretiniekiem, kuri pret baznīcu uzstājas.
Mes labi atminam, ka baznīcu vizitacijās sacīts, jūs
niedrīkstiet tādu un tādu Latvijas likumu pildīt. Ro-
ma sež katoļu augstākais pavēlētājs; tā pavēles ir
katoļiem augstākais likums; izpildāms tas. bet nevis
Latvijas galvas pilsētā izdotie likumi. (R. Lindiņš
no vietas: „Atceļ Saeimas likumus!"). Tāda ir ka-
toļu baznīcas svētība Latvijai. Apdomājiet un no-
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vērtējiet to lietu un tad pilnīgi apzinīgi balsojiet par
pabalstiem katoļu baznīcai.

Divas minētās konfesijas aptver vairāk kā 3U
gandrīz *U no visiem Latvijas iedzīvotājiem, rēķinot
pec tautas_ skaitīšanas datiem. Citas visas ir ma-
zākas. Prāvākā starp mazākām konfesijām ir grie-

ļ

ķu-katoļu baznīca. Tā pie mums parādījusies krievu
baznīcas veida un līdz šim ir paturējusi krievu baz-
nīcas raksturu. Krievu tautības iedzīvotāji ir viņas
galvenie piekritēji. Latviešu tautības draudzes lo-
cekļu maz: ar visiem bērniem kopā mēs saskaitām
ap 50.000 pareizticīgu latviešu. Par šo baznīcu jūs
dzirdējāt lielu runu no deputāta Pommera. „Segodņā"
ta bija nodrukāts, bet citādā veidā, nekā mēs to te
dzirdējām. Laikam viņš iepriekš bij uzrakstījis to,
ko gribējis šeit sacīt, un to nodevis „Segodņai". Es
pie šī sagrozītā atreferējuma nepakavēšos, es ņemšu
vērā tikai to, ko dzirdēju no šīs augstās vietas.

Deputāts Pommers nostādīja krievu baznīcu par
latviešu tautas vislielāko labdari. Pirmkārt, viņš
aizrādīja uz_ to, ka krievu baznīca ir bijusi tā, kas
devusi iespēju latviešiem pašiem vispirmāk organi-
zēties, ka krievu baznīca ir bijusi pirmā latviešu tau-

ļ

tiskā organizācija. Te deputātam Pommeram jāaiz-
rāda, k.a viņš stipri maldās. Ja reliģiskās draudzes
var saukt par tautisku organizēšanos, tad tā te ie-
sākas jau simts gadu agrāk, iekams, Pommera kungs,
Jūsu priekšteči šeit uz laukiem sāka nodibināt savas
pareizticīgo draudzes. Tie bija Hernhutēs brāļi, kas
te radīja pirmo demokrātisko baznīcas organizāciju
ar tautisku nokrāsu. Veselus simts gadus agrāk la-
tviešiem uznāca pirmā tautiskā atmoda reliģiskas
kustības veidā. Jūsu pirmās draudzes uz laukiem
lielāko tiesu sastādījās no šīm organizācijām, no
tām nāca jūsu draudzes locekļi un ari garīdznieki.

.Tāpat ari man vēl dažas citas korektūras jāiz-
dara biskāpa runā. Pareizticīgo biskaps esot bijis
latviešu tautas zemnieku pirmais aizstāvis. Pret ko
aizstāvis? Pret vācu muižniekiem? Vai spēja aiz-
stāvēt zemniekus pret vācu muižniekiem un krievu
valdību?

Vai aiz labvēlības jūs nācāt šurp. lai Latvijas
tautai padarītu kādu labumu? Aiz politikas jūs na-

I

cāt šurp. (Sauciens pa kreisi: „Pareizi!") . Un
jūsu politika bij — apkarot vietējo vācietibu, ugunī
pašiem neejot, bet kūdot latviešu zemniekus pret
vāciem. Ar meliem un vilta jūs atnācāt: pieņe-
miet ķeizara ticību, tad jūs tiksiet vaļā no muižnie-
kiem, dabūsim zemi. (R. Lindiņa starpsauciens:
,.Dabūsiet maizi un miltus!") dabūsiet maizi un
miltus" . Zemes nedeva, kā ar miltiem bij, to_ liecina
vēl tagad tautā dzirdamā paruna „ieķ .eries kā kroņa
miltos". Cik nebiia miltu saņēmēju, bet tie visi to
rūgti nožēloja. Viņi bija piekrāpti, likušies pievil-
ties no jums: — nu ir pats ķeizars aiz mums, kas
var būt pret mums. Muižnieks parādīja savu varu.
Uz viņa ierosinājumu jūsu pašu ticības biedri aici-
nāja jūsu pašu ticības biedrus, krievu zaldātus_ un
dzina latviešu zemniekus caur stroju nepaklausības
dēļ pret muižniekiem. Tāda bija jūsu aizstāvēšana.
Kur jūs esiet zemniekus aizstāvējuši? Ko jūs esiet

(
aizstāvējuši pirmlaikos, kad pareizticīgo baznīcas te
nodibinājās?

Jūs esot nesuši gaismu tautai? Gaismu gai-
smas dēļ? Gaismu tautas labā? Es ari drusciņ šo
gaismas lietu pazīstu. Jūs par savu gaismu prasījāt
loti dārgu samaksu. Ir taisnība, jūs raidījāt uz se-
mināriem vienu otru. Bet es zinu cilvēkus, kuri jūsu
skolās iestājās, piederēdami pie citas ticības. Vi-
ņiem jūs sacījāt: „nu, mīļais, tu esi labi apdāvināts,
mēs tevi sūtīsim uz skolotāju semināru, mēs tev tur
izgādāsim kroņa uzturu, tikai pret vienu noteikumu

— pieņem pareizticību. Vairāk nevajaga nekā, ti-
kai to." Diemžēl, jums izdevās vienu otru jaunekli
arto sev pievilkt. Zinu, ka daži no tiem zināmā
mēra taisījuši karjeru. Kāds no tādiem tapa par
tautskolu inspektoru, bet atsvešinājās pilnīgi savai
ģimenei, jo tā nesekoja viņam pareizticībā un īsti
laimīgs viņš nebija savā mūžā. Otrs gadījums: viens
no maniem biedriem, kalpa dēls, luterānis, nevar tā-
lāk apmeklēt semināru līdzekļu trūkuma dēļ. Vi-
ņam nav ari ko samaksāt par uzturu, viņš nevar ie-
gādāties mācības piederumus, nevar iegūt drēbes.
Tad jūsu amata brāļi prata viņu apstrādāt: „nu,
pieņem pareizticību, kas tev ko nepieņemt? Tāda
viena ticība, tāda otra. Dabūsi drēbes, tevi uz-
ņemskroņa uzturā, visu tūlīt tev dosim." Līdz tam
šis zēns ar visu savu trūkumu bija jautrs, dzīves
priecīgs, bet tad, pirms tās svarīgās ceremonijas viņš
vairākas naktis pie savas gultas gulēja uz ceļiem.
Tagad mes abi esam veci, bet es viņu neesmu vairs
redzējis no sirds smejamies. Maksa, kuru jūs toreiz
no viņa par skolu prasījāt, to pārvērtusi.

Tās izglītības saturs, kuru devāt savās skolās,
bija slavenā trijādība: cara patvaldība, pareizti-
cība, un krievu tautība. Jūsu priekšgājēji un ari viņu
līdzdarbinieki jūsu ticības biedri nevarēja vien sagai-
dīt, kad latviešu mātes sāks saviem bērniem krievu
šūpuļa dziesmas dziedāt. Latviešiem 25 gadus neko
vairāk nevajagot mācīties, kā tikai krievu valodu.
Tā bija pārkrievošana, ko jūs nesāt. Ja jūs tagad
bez kādām ierunām apgalvojat, ka jūs esat nesuši
gara gaismu latviešiem, tad jūs solidarizējaties ar šo
trijādību un par gara gaismu saucat — patvaldības,
pārkrievošanas un pareizticības propagandu. Ja
iznākuši no jūsu skolām krietni darbinieki, tad ne
jūsu priekšteču nopelnu dēļ, bet par spīti viņiem.
Jūs gribējāt ļaunu darīt, bet liktens pārvērtis to par
labu. Latviešu puišu iekšējais stiprais kodols un
Eiropas idejas, no kurām jūs gribējāt latviešus no-
griezt, kurām taisījāt mūri priekšā, ievadīja viņus
citā virzienā. Tas nav jūsu nopelns. Ari no tiem
latviešiem, kas kopā ar jums apmeklējuši Rīgas ga-
rīgo semināru, retais būs jūsu domu biedrs, retais
jūsu krievu baznīcas piekritējs. Daudzi no tiem ir
uzstājušies pret jums, daudzi no jums pieprasījuši,
lai jūs latviskojat krievu baznīcu. Jūs to liedzaties
darīt, jums mīļa tā pati vecā krievu ticība.

Tāda ir jūsu gara gaisma, bet pretenzijas jums
ir ļoti lielas. (Sauciens pa kreisi: „Lieldienas pa
vecam!"). Visā jūsu „lielajā" runā bij tik daudz
žults, tik daudz naida pret Latviju. Sliktas bijušas
visas valdības, slikti likumi, slikti budžeti. Taga-
dējais budžets neesot tas sliktākais, jo te ir ari pa-
balsti jums iekšā; tagadējā valdība neesot visslik-
tākā, jo to jūs ari atbalstāt. Bet viss tomēr slikts,
jūs esat aplaupīti, spīdzināti jūs tiekot. Kas jūs spī-
dzina? Jūs paši gan spīdzinājāt, kad jūs bijāt pie
varas, bet jūs tagad neviens nespīdzina. (Aplausi pa
kreisi.) Jūs esot aplaupīti - - kas jums nodarīts? Jūs
uzskaitāt baznīcas, kas jums atņemtas. Deputāt
Pommer, Jūs uzskaitījāt tikai pāra īstu baznīcu un
bez tam vēl minējāt garīgo skolu, garīgo semināru un
konservatoriju, bet ari Nikolaja ģimnāzijā, pilsētas
ģimnāzijā, visās reālskolās bija baznīcas, visās krievu
magnātu pilīs bija savas mājas baznīcas. Ja jums
pretenzijas uz visām ēkām, kur bijušas krievu baz-
nīcas iekšā, tad prasāt, lai jums atdod visas bijušās
kroņa skolu ēkas, visas krievu magnātu pilis, kur
kādreiz bijušas baznīcas, lai atdod Rīgas pili, kur
mūsu Valsts Prezidents dzīvo, joari tur bija kādreiz
baznīca. Tik lielas pieaug jūsu pretenzijas.

Nav ko brīnīties par jūsu lielām pretenzijām:
Jūs atnācāt šurp, varbūt, atbēgāt, kā varenās krie-
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vu baznīcas valdnieks. Te nokļuvāt demokrātiskajā
Latvijā. Te jūs nesaņēma kā valdnieku, te jums ne-
bija izdevības valdīt. Bet pretenzijas jums palikušas
tādas pašas, kādas ir krievu emigrantiem, bijuša-
jiem krievu bagātniekiem un kņaziem, par kuriem
jūs man stāstījāt kādreiz privātā sarunā. Jūs gribat
to pašu sev te, kas jums bijis Krievijā. Jūs nevarat
iedzīvoties demokrātiskā valstī un jūs domājat, ka
jums liela netaisnība notikusi, ja jums neļauj valdīt
tā, kā valdījuši jūsu priekšteči. Jūs Latvijai piemē-
roties nevarat, jūs negribat Latvijas tautas garam
pielāgoties, negribat vērā ņemt Latvijas tautas pa-
rašas. Spilgts piemērs tam ir Lieldienu svētīšana.
Kad pareizticīgie latvieši gribēja kopā ar visiem ci-
tiem svinēt Lieldienas un aizgāja uz katedrāli, tad
katedrāles durvis bija cieti; bet kad emigranti Liel-
dienas svētīja pēc vecā cara laika kalendāra, tad ar
tiem jūs kopā jutāties viena saime.

Saprotama lieta, lielās krievu ba.znīcas jvaldj-
niekam Latvijā ir par šauru. Viņam jāapskatās pec
plašāka darba lauka. Un to viņš ari izteic. Viņš
saka: „mēs esam miermīlīgi, iecietīgi, pacietīgi". Ar
šiem vārdiem viņš laikam tulko krievu vardu „smi-
rennij", ko vienā vārdā latviski nevar izteikt. Mier-
mīlīgi, iecietīgi, pacietīgi mēs dzīvojam katedrāles
pagrabā. (Balsis pa kreisi: „Vai!") _ „Pagaidām ne-
nākšu ārā no pagraba, iekams nebūs uzlēkusi sau-
līte, kas man nogājusi". Saule lec austrumosNo
turienes jūs viņu laikam ari tagad gaidāt uzlecam.
„Tad nākšu pats ārā, tad vedīšu ari citus no pagra-
biem ārā". Kā jūsu priekšgājēji nav gribējuši un
nav varējuši vest mūsu tautu gaismā un pie labklā-
jības, bet ir gribējuši vest viņu uz tumsu, — kas pal-
dies Dievam, viņiem nav izdevies — tā ari jūs gri-
bat latviešus vest atpakaļ uz tumsu un verdzību. Bet
tas jums tāpat neizdosies, ka nav izdevies jūsu
priekštečiem. Jūsu lielajām pretenzijām pretim mēs
varētu uzstādīt jautājumu:_ cik ilgi Latvijas galvas
pilsētas centrā rēgosies vēl vecās varmācības, pat-
vaļas, verdzināšanas, mulsināšanas un tumsības sim-
bols, kurā tagad mitinājās krievu baznīcas galva?
Vai nebūtu laiks šī simbola pastāvēšanai darīt galu?
Tā ir vienīgā mūsu atbilde uz jūsu pretenzijām! (Ap-
plausi pa kreisi.)

Visā visumā mūsu oficiālās baznīcas neuztaisa
Latvijas valsti, nebalsta to, bet gan cenšas tās pa-
matus ārdīt. Ne tautas labklājību viņas grib veicināt,
bet tiecas tautu vest atpakaļ pie tumsības un verdzī-
bas. Tāpēc mums nebūs neviena santima no tautas
grašiem baznīcas pabalstiem. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Visā īsuma gribu
atbildēt uz Bruno Kalniņa taisnošanos, ar ko viņš
uzstājās pagājušā sēdē. Lieta tā, ka ari ,.Stradnie-
ku Sports un Sargs" prasa no' valsts budžeta līdze-
kļus un budžeta komisija ir pat uzņēmusi šim nolū-
kam diezgan prāvu sumu. Ja tomēr paraugāmies
šīs organizācijas darbībā, tad redzam, ka viņa ne
katru reizi izpilda paredzētos uzdevumus un rīkojas
tā. kā tas paredzēts viņas statūtos. Notiek vēl lie-
lākas noziedzības nekā aizsargos. Ja mes, pilsoņi,
nosodām noziedzības — vienalga no kādas puses,
vai organizācijas tās ari nenāktu, tad šieBruno Kal-
niņa mēģinājumi attaisnot savus sportsmeņus, ir
bez kādiem pamatiem. Ja krāpnieks Andrecs iz-
slēgts no „Strādnieku Sports un Sargs", tad tomēr
fakts ir un paliek, ka vēl 1925. gada 10. aprilī viņam
izdota sportista apliecība. Tāpat fakts ir un paliek,
ka Rēzeknē šī gada 21, aprilī miertiesnesis sodījis
sportsmeni Kudrjavcevu par ķengāšanos ar 5 die-

nām aresta. Tāpat Bruno Kalniņš nevarēja apgāzt
to, ka Liepājā 3 sportsmeni ielauzušies kāda fab-
rikā, izdarījuši varmācības un nav rimusies pat vē-
lāk policijas iecirknī. (Bruno Kalniņš no vietas:
„Jā, kā viņus sauc?") Pagājuša runa par to jau mi-
nēju sīkāk ... Bruno Kalniņš nespēja ari apgāzt to
faktu, ka šī gada 11. aprilī Ilģeciema nodaļas biedri
piekāvuši Latvijas aizsardzības biedrības militāras
apmācības grupas audzēknļ Boļeslavu Semaško, par
ko izdarīta izziņa un piesūtīta Rīgas prefektam 24.
aprilī zem Nr. 2455. Lieta, par kuru minēja Bruno
Kalniņš attiecībā uz kareivju un sportsmeņu sadur-
smi Dzegužkalnā, uz šo gadījumu neattiecas. Par
to es nemaz neesmu runājis. Kas attiecas uz tiem
3 sportsmeņiem, par kuru nodošanu apgabaltiesai
minēju pagājušā reize un kuri itin ka velak butu at-
taisnoti, tad izrādās, ka viņi nav attaisnoti, bet vi-
ņiem, kā mazgadīgiem, piespriesti 3 mēneši cietuma
par nepatiesas liecības došanu pie tiesas. Ja viņi
būtu pieauguši cilvēki. tad dabūtu vismazākais 3
gadus pārmācības namā. Tagad tiesu palāta šo ap-
gabaltiesas spriedumu ir apstiprinājusi. Ja par šā-
diem nopelniem grib dabūt no valsts pabalsta, tad
jājautā, ar kādu mērauklu šeit kreisais s_parns pie-
iet un mēro savus ļaudis un ar kādu mēro aizsar-
gus? To lai viņi apdoma. Man liekas, ka butu pa-
reizāki, ja viņi tās sumas, kuras budžeta komisija
domātas sportsmeņiem, atvēlētu labāk bezdarbnieku
algošanai, jo aizsargiem viņi tik un ta neko neno-
vēla. Visbeidzot, aizsargiem tika pārmesta žūpo-
šana. Tas bija viens no lielākiem uzbrukuma ie-
mesliem. Es pievedīšu vienu piemēru, ka rīkojas
iūsu pašu ļaudis. Proti: Talsu pilsētas galva ir so-
ciāldemokrāts: pilsētas valde_ — sociāldemokrā-
tiska; ari pilsētas padomē vairākums ir sociāldemo-
krātu. Viņi, itin kā žūpības apkarošanas nolūkam,
pieprasīiuši no iekšlietu ministrijas 500 latu; laikam
ari minēto sumu iau dabūjuši. Neraugoties uz to,
šī pati pilsētas valde atvērusi 3 reibinošu dzērienu
pārdotavas! Te nu atkal rodas jautājums, ka sa-
skan jūsu vārdi ar darbiem? Kas attiecas uz uzbru-
kumiem citām nacionālam organizācijām, tad es at-
gādināšu tikai vienu ļoti kuriozu gadījumu. Mes,
demokrātiskā Latvijas pilsonība, sava. ziņa neatzī-
stam diktatūru ne no kreisas, ne labas puses; re-
dzam tomēr, ka notiek kaut kas dīvains, ko nespē-
jam izprast. Tā nupat pirms dažam dienam

^
La-

tvijas Sarga" 109. numurā un tanī paša laika ari
..Sociāldemokrātā", ari tanī paša numura, ievietots
kāds ziņojums. „Latvijas Sargs" raksta par latvju
nacionālistu kluba tautieša Viktora Liepiņa apbedī-
šanu un pavadīšanu viņa pedeja gaita_ Sniķeru ka-
pos. Šinī rakstā izpaužas liela cildināšana un sla-
vēšana u. t. t. ..Sociāldemokrāta" parādījies sludi-
nāiums ari par to pašu Lieņjņu, ka viņš m_iris_ š. g.
9. maiiā un apbedīts 16. maija un ka viņu dārga pie-
miņā paturēšot ..Strādnieku Sports un Sargs" mili-
tārā sekcija un štābs. Tas nozīme, ka galu gala,
abas organizācijas, lai gan viena pret otru ķengājas,
savā starpā saprotas ļoti labi. Šādas lietas (M.
Rozentāls no vietas: „,Iums jāpaliek ar garu degu-
nu!"), rada grūtas, drūmas pārdomas; gribot negri-
bot jāatceras jūsu pašu izlaista proklamācija uz
pirmo maiju, kurā teikts, ka jūs cenšaties ne tikai
par politiskas varas iekarošanu_ strādnieku šķirai un
sociālisma ievešanu visas zemes, un uz visiem lai-
kiem atņemt buržujiem varu, apķīlāt kapitālu u. t. t.
(Saucieni: „Pareizi!"_) Teluk, ir tie īstie draudi
un kļūst saprotams, kāpēc jus izejat uz aizsargu iz-
nīcināšanu, uz līdzekļu atņemšanu viņiem, un par
naudas līdzekļu atvēlēšanu caur valsts budžetu sa-
vām organizācijām. Jūs no vienas puses diktatūru
apkarojat, bet no otras puses — diktatūru sludināt.
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Jusu proklamācijā teikts, ka jūs uzskatāt par šīs die-
nas_ uzdevumu — būt demokrātijā. Bet jūsu īstais
nolūks patiesībā ir — apkarot nacionālo varu un cen-
sties pēc internacionālās varas, pēc diktatoriskās
varas. Tā tad, ja tā nāk no labās puses, tā ir slikta,
bet ja no jūsu puses — tā attaisnojama. Es vēlreiz
gribu pastrīpot, ka mēs neatzīstam nekādas dikta-
tūras, bet atzīstam tikai demokrātiju. Mēs būsim
pret jūsu diktatoriskiem paņēmieniem, tāpat kā no-
stājamies pret labās puses diktatoriskiem centie-
niem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Pēc tām garām debatēm pie iekšlietu
ministrijas budžeta, kas jau velkas trīs sēdes, man
jāaprobežojas tikai ar dažām ļoti īsām piezīmēm pie
iekšlietu ministra kunga sniegtiem paskaidrojumiem.
Starp citu iekšlietu ministra kungs izteicās attiecībā
uz atļauju izdošanu pilsoņiem ieroču turēšanai, ka
šādas atļaujas esot nepieciešamas un izdodamas ar
zināmu izlasi un ka, pirmkārt, atļaujas izdodamas
tiem pilsoņiem, kuriem ieroči vajadzīgi pašaizsar-
dzībai. Pret šo deklarāciju man personīgi nebūtu
ko sevišķi iebilst. Bet kā šī izlase tiek izvesta dzī-
vē? Atkal manā rīcībā ir ļoti spilgts un jauns pie-
mērs. Vēl nepilnas 7 dienas atpakaļ Valmieras ko-
pējās slimo kases priekšsēdētājs un pilnvarotais fi-
nansu lietās, kura rīcībā un glabāšanā atrodas lie-
lākas valsts naudas sumas (jo valsts izdara savas
piemaksas slimo kasēm) un kuram pēc sava sabie-
driskā stāvokļa un amata nepieciešams ierocis paš-
aizsardzībai, saņēmis atbildi, ka, ievērojot nelabvē-
līgās atsauksmes, viņa lūgums noraidīts. Bet mums
ir skaidrs, ka faktiskais nelabvēlīgās atsauksmes
iemesls ir tas, ka šis cilvēks, kuru sauc Bernhards,
Breicis, ir sabiedrisks darbinieks, skolotājs un tur-
klāt sociāldemokrāts. Šis cilvēks, kura lūgums no-
raidīts, nav nekāds komunists, ne ari kāds apvēr-
suma vai diktatūras sludinātājs, bet gan ir bijis vai-
rākus gadus sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
Valmieras organizācijas priekšsēdētājs. Tagad pēc
ministra kunga deklarācijas no šīs vietas, šis pilso-
nis iesniedzis lūgumu uz ministra kunga vārdu.'Es
sagaidu, ka šinī lietā ministra kunga lēmums saska-
nēs ar viņa deklarāciju pagājušā sēdē. Tas tā no-
tiek pilsētās. Uz laukiem ieroču atļaujas izdabū-
šana, pat medību bises atļaujas izdabūšana ir lielā
mērā atkarīga no lūdzēja attiecībām pret vietējo
policijaskārtībnieku. Vecsalaces pagastākādam jaun-
saimniekam Jukumam pēc ilgākas meklēšanas no
centrālās zemes ierīcības komitejas piešķirts nekul-
tivētas zemes gabals meža izcirtumos. Šis uz ne-
kultivētās zemes, mežu izcirtumos nometinātais,
amatnieks uzcēlis vienkāršu būdu, kuru apklājis ar
egļu kokam noplēstām skaidām. Viņam dzīve mežā
nedroša. Viņš griežas pie apriņķa priekšnieka dēļ
medības bises atļaujas. Viņa lūgums ticis noraidīts,
jo viņš neatradies labās attiecībās ar vietējo polici-
jas kārtībnieku. Kādu dienu, dienas laikā, ieradies
vilks, paņēmis vienu no trijām aitām un aiznesis. Ta-
gad šis cilvēks sūdzas, iet pie frakcijām, pie juri-
stiem, vai nevarētu celt sūdzību pret apriņķa priekš-
nieku. Protams, nav tāda jurista un tiesas, kas vi-
ņam šos zaudējumus atzītu, jo pret apriņķa priekš-
nieka rīcību formāli nevar sūdzību celt. Un tā nu
šis cilvēks atrod, ka tagadējā kārtība ir sliktāka ne-
kā agrākā. Tā iet ar ieroču atļauju izdošanas iz-
lasi."' Es teicu, ka būšu ļoti īss. Man mazliet jāpa-
kavējas pie tās parādības, ka ļoti daudzos iedzīvo-
tājos, sevišķi Ziemeļlatvijā, pilnīgi pamatoti nodibi-
nājies uzskats ka Latvijā atrodas personas, kuras,
ja viņas izdara noziedzības, netiek sodītas. Tā ir.

Ar to, ka politiskās apsardzes Valmieras rajona
priekšnieksEižens Lācis ir atstādināts no amata vai
pārcelts, stāvoklis attiecībā uz provokācijas piekop-
šanu ir uzlabojies, tas jāatzīst Bet tomēr tā si-
stēma tiek turpināta. Pagājušā gada maijā, apmē-
ram, 50 cilvēki tika arestēti vienā naktī, un tas ne-
pielaižamakais ir tas, ka priekš šo cilvēku arestēša-
nas un iedzīvotāju terorizēšanas izsauktas kara-
spēka daļas. Bet galu galā, kad izziņas mate-
riāli tika nodoti tiesai, prokurors nodevis tiesai ne-
vis apsūdzētos, bet pašus apsūdzētājus. Es konsta-
tēju, ka_minētais Georgijevskis nav nodots tiesai no
politiskās apsardzes, bet no purokaraturas. Proku-
rors atradis, ka apvainotie cilvēki ir nevainīgi, ka tie
denuncēti. Uz prokurora ierosinājumu Georgijev-
skis notiesāts uz 6 mēnešiem cietumā, pie kam šinī
lietā kā liecinieks ticis izsaukts Eižens Lācis. Bet
viņš nav ticis atrasts. Pēc manām ziņām tas atro-
das Rīgā politiskās apsardzības dienestā, bet poli-
cija nevar dabūt viņu rokā. \M. Rozentāls no vie-
tas: „Kā nu viņam tiks klāt?") Es negribu paka-
vēties pie nesenās pagātnes, kad tas pats Eižens
Lācis Jaunburtnieku pagastā kādu aizsardzībnieku,
Zeltiņu pārkrustījis par Kociņu un uzaicinājis to di-
bināt komunistu šūniņas. Šis cilvēks — provoka-
tors pats izplatījis proklamācijas, pats pierunā-
j i s ņemt dalību nelegālā pulciņā, bijis pulciņa
„Spars" priekšnieks, piegādājis proklamācijas no Rī-
gas un sarkano drēbi. Tiesā viņš figurēja kā lie-
cinieks, izrādījās, ka nav atrodams, jo tiesa meklē-
jusi Zeltiņu, un, protams, neatradusi, jo Zeltiņš taču
pārkrustīts par Kociņu. Tā tad sistemātiski notiek
lietas, kuras robežo ar noziegumu, sodāmu noziegu-
mu. Bet tas ir noticis nesenā pagātnē. Š. g. 1.
maija notikumi atkal liecina par to, ka šī provokā-
cijas sistēma vēl nav izbeigušās. Š. g. 1. maijā tā-
pat kā kurā katrā 1. maijā, Valmierā tika savilkti
iekšā i politiskās apsardzes aģenti, i aizsargi. Ari
šogad nakti uz 1. maiju, uz sestdienu, viņi izgājuši
atkal, lai tvertu komunistu proklamāciju kaisītājus
un karogu vilcējus. Bet visu nakti vaktējuši, samir-
kuši mitrā aukstā laikā, kāds bija maija naktī, un
neko nav atraduši. 1. maija demonstrācijas pagāja
kārtīgi, pateicoties strādnieku disciplīnai un ari ārē-
jās policijas gādībai. Valmierā pastāv asas attiecī-
bas, bet no mums nav bijušas sūdzības pret ārējās
policijas kārtībniekiem, jo tie vienmēr ir stāvējuši
par likumību. Ir pat bijuši gadījumi, kur viņi are-
stējuši sapulču traucētājus un dauzoņas, nezinādami
nemaz, ka pēdējie ir politiskās apsardzības aģenti.
Tāpēc mums nav iebildumu pret ārējo policiju Val-
mierā. Mēs ari nekad neprasām privilēģijas, bet
tikai to, lai likums tiek aizsargāts un izpildīts. Šī
gada 1. maijā daži aģenti uzplījušies latviešu biedrī-
bas ekonomam, lai tas gādājot viņiem sarkanu drēbi,
jo viņiem vajadzīgs uzvilkt sarkano karogu. Tas
bijis naktī uz 2. maiju, kad 1. maijs jau bij pagājis.
Aģentiem kaut ko vajadzēja atrast, lai pierādītu, ka
viņi darbojas, lai valsts budžetā viņiem atvēlētu zi-
nāmas sumas. Biedrības ekonoms atbildējis, ka vi-
ņam tādas drēbes nav, ka viņš to nevar dot. To-
mēr pīkst. 2 naktī pa Valmieras galveno ielu un ci-
tām ielām notika skraidīšana, šaušana, trokšņoša-
na ļoti plašos apmēros. Ir konstatēts, ka tie bijuši
apsardzībnieki un nacionālā kluba cilvēki, tie paši,
kas bijuši biedrībā. Tūliņ otrā dienā noskaidrojās,
ka izdarīta provokācija. Jūs sakāt, ka ekonoms to
noliedzot. Var jau būt, ka ekonoms to tagad no-
liedz. Bet nav jāaizmirst, ka šis ekonoms ir atka-
rīgs no policistiem, kuriem jāraugās uz žūpības ap-
karošanas likuma izpildīšanu. Bez šī ekonoma ir tir-
gotāju un namu īpašnieku liecības. Kāpēc tie nav no-
pratināti pie izmeklēšanas? Ne Krastiņam, ne ārstam
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Rozenbergam nav ļauts runāt. Viņiem uzstādīts ti-
kai jautājums: ko jūs zināt par 1. maija demonstra-,
ciju? Tagad nāk un saka, ka ar izdarīto izmeklē-
šanu nekas tamlīdzīgs nav pierādījies. Redzams, ka
šie aģenti nekautrējas maldināt pat ministra kungu,
izdarīd_ami izziņu par citu lietu un stādīdami to
priekša šim lietā. Man būtu vēl jāaizrāda, ka spī-
dzināšanas tiek piekoptas netik vien no politiskās
apsardzes ierēdņiem, bet ari no kriminālpolicijas
ierēdņiem. Par to sabiedrībā un tiesu darbiniekos
divu domu nav. Protams, par visiem krimināl-
policijas darbiniekiem to nevar teikt, bet ir. piemē-
ram, kriminālpolicijas uzraugs Valmierā, Šķilters.
Raksturīgi, ka lietas, kurās viņš izdarījis izziņu, ap-
sūdzētie pie tiesas paskaidro, ka viņu atzīšanās iz-
dabūta ar spīdzināšanu. Kāpēc tā nenotiek pie ci-
tiem kriminālpolicijas uzraugiem, pie Auziņa kunga
un citiem? Šādas parādības ir. Mēs zinām, ka kat-
rai parādībai taču ir savi cēloņi. Tādi gadījumi nā-
kuši priekšānetikai apgabaltiesā, bet ari kara tiesā,
kur ari apsūdzētie norāda, ka viņu atzīšanās bijusi
piespiesta. Spīdzināšana nogājusi pat līdz cilvēka sa-
kropļošanai. Šādi fakti ir un uz tiem vajadzētu griezt
vajadzīgo vērību. Beidzot man vēl būtu brīdi jāpa-
kavējas pie tām attiecībām, kādas pastāv šobrīd starp
pašvaldības departamentu, pareizāki sakot, starp
pašvaldības departamenta direktora kungu un Latvi-
jas pilsētu un miestu pārstāvniecības orgānu. Ja šeit
aizvakar ministra kungs aizstāvēja pašvaldības de-
partamenta 10priekšlikumus, kurus pašvaldības de-
partaments iesniedzis pie pilsētu un miestu savienī-
bas statūtiem, tad man jāsaka,ka šie 10priekšlikumi
ir caurskatīti beidzamā pilsētu un miestu kongresa
biroja sēdē un tur viņi atzīti par pieņemamiem. Sēdē
klāt nebija tikai Būmeisters. Ja par viņiem var ru-
nāt, tad tikai tālab, ka viņi ir raksturīgi tanī ziņā,kā
pašvaldības departaments skatās uz pilsētu un mie-
stu pārstāvniecību. Pašvaldības departaments prasa,
lai likumā ievestu noteikumu, ka pilsētu un miestu
kongresos katrā ziņā pašvaldības departamenta pār-
stāvim jādod padomdevēja balsstiesību. Sakāt,
kā var iedomāties citādu stāvokli. Tas raksturo, ar
kādu neuzticību jūs skatāties uz pilsētu un miestu
pārstāvjiem. Nav iedomājams un pielaižams, ka
pārraudzības orgāns, pašvaldības departaments un
pilsētu un miestu pārstāvniecība atrastos kara stā-
vokli. Visa pilsētu un miestu kongresa biroja vārdā
man jāizsaka vēlēšanās, lai tie uzbrukumi, kādi pa-
rādījušies, „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī" nekorektā
veidā pilsētu un miestu savienībai, mitētos. Ja viena
pilsēta, kura nav apmierināta ar pabalstu sadalīša-
nu, izstājušās no šīs pilsētu un miestu savienības, tad
šinī orgānā tūliņ ievietots raksts ar virsrakstu „Sa-
vienība jūk". Ja patiešām savienība sāktu jukt, tad
par to nav ko priecāties, jo pilsētu pašvaldības taču
ir tās iestādes, kurās izpaužas sabiedriskā pašdar-
bība. Tālab vien gribēju izteikt vēlēšanos, lai šādas
parādības mitētos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Maizelim.

N. Maizels (žīdu „Bunds", runā krieviski)
(Runas atreferējums nav iesniegts).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kublinskim.

B. Kublinskis (katoļu un kristīgo zemnieku par-
tija): Es nāku, lai atbildētu uz tiem pārmetumiem,
kurus sociāldemokrātu frakcijas biedrs šeit daudz-
kārtīgi izteica. Patiesi, mūsu budžeta debates pie
iekšlietu ministrijas ik gadus mēdz pārvērsties savā
beigu cēlienā tiesā par baznīcu un kā prokurori pa
lielākai daļai arvienu uzstājas runātāji no kreisā
spārna, baznīcas idejiskie pretinieki. Motivē viņi
savu uzbrukumu ar to, ka baznīca prasa pabalstus no

valsts. Visas runas beidzas ar to, ka pabalstus ne-
vajaga dot, jo baznīca nestāv savu uzdevumu aug-
stumos un nav tos pelnījusi. Šo mēģina pierādīt ar
faktiem, nepārbaudītiem, vienpusīgi savāktiem, ku-
ros dažreiz, varbūt, ir daļa patiesības, bet par kuru
patiesību visā visumā un pilnumā, es domāju, ari
paši runātāji ne arvienu ir pārliecināti. Bet es gri-
bētu uzstādīt jautājumu, ja baznīca patiesi pabalstus
no valsts neprasītu, vai tad jūs ari nenāktu šeit un
tāpat neuzstātos pret baznīcu pie iekšlietu ministri-
jas budžeta. Vai ja ari nebūtu nemaz tādu faktu, ku-
rus jūs varētu baznīcai pārmest, vai ari tad jūs to-
mēr, ja baznīca būtu arvienu savu uzdevumu aug-
stumos, vai jūs tomēr nenāktu uz šī augstā katedra
un neprotestētu pret baznīcu, nerunātu pret viņas pa-
stāvēšanu vispāri. Es domāju, jūs nāktu, jo galve-
nais nav šie fakti, galvenais nav šie pabalsti, ko
valsts baznīcai dod, bet galvenais ir, ka baznīca ne-
stāv par tām idejām,kuras jumsir pieņemamas. Jums
idejiski ar baznīcu jāvetikarš, kā ļaudīm ar citu pa-
saules uzskatu. Jūsu uzdevums un jūsu tieksmes ir,
lai tikai jūsu pasaules uzskats būtu tas valdošais visā
cilvēku sabiedrībā, lai visa valsts iekārta pieslietos
jūsu pasaules uzskatam. Citu pasaules uzskatu jūs
negribat pielaist. Jūs negribat pielaist nevienu or-
ganizāciju, kura gribētu iekārtot dzīvi uz reliģiskiem
pamatiem. Šeit ir īstais jūsu ikgadīgās uzstāšanās
cēlonis, īstais motivs un dzinējspēks, kāpēc jūs cen-
šaties pievest visādas nepārbaudītas teorijas-un fak-
tus, kurus jūs sludināt no šī katedra, lai savu idejisko
pretinieku apmētātu ar dubļiem. Šeit nesen Dēķena
kungs pārmeta, ka baznīca esot organizācija ar im-
periālistiskām tieksmēm. Vai taisni sociālisms nav
ta organizācija, kurai ir vislielākā mērā inperialisti-
skas tieksmes, jo viņa ir pilnīgi neiecietīga pret vi-
sām organizācijām, kuras turas pie citāda pasaules
uzskata, un grib viņas novākt. Baznīca pārdzīvo to
laiku, kad viņas pretinieki Eiropā grib uzspiest savu
ieskatu citiem. Baznīca mūsu laikos rēķinās ar to
faktu, ka daudzi no viņas atšķēlušies, ka daudzi pie-
der pie citāda pasaules uzskata, viņa mēģina šofaktu
saprast un tam piemēroties. Mēs redzam, ka taisni
reliģiozi cilvēki šinīs laikos sludina mieru, sludina
tuvāku mīlestību un savstarpēju saprašanos un iecie-
tību. Uz to mēs izejam. Turpretim no mūsu ideji-
skiem pretiniekiem, no jums, mēs arvienu tikai dzir-
dam naidu, tikai uzbrukumus un taisni vislielāko ne-
iecietību pret mums. (Sauciens pa kreisi: „Vēlē-
šanu sapulcēs!") Es negribu noliegt, ka jums ir ie-
spēja

^
atrast dažus faktus, kuri ir nožēlojami, kuri,

varbūt, pierāda, ka viens otrs garīdznieks nestāv
savu uzdevumu augstumos. Lieta ir tāda, ka baz-
nīca

^
var teikt, sastāv no diviem elementiem: no

svēta, dievišķīgā elementa, jeb reliģiozā elementa un
no_ cilvēciska elementa. Baznīca kā institūts ir
svēts. Svēta ir tā mācība,ko viņa dod, tas pasaules
uzskats, ko viņa sludina. Bet cilvēcisko elementu
ņem_ no tās pašas sabiedrības, no tās pašas tautas,
no tas pašas zemes, kurā baznīca darbojas. Un var
gadīties, ka starp garīdzniekiem var rasties cilvēks,
kurš izgājis no tās pašassabiedrības, nes visas sava
laika ļaunuma pazīmes. Un mēs zinām, ka tagad
pēckara laikmetā taču nenoliedzami tikumiskā puse
visur, visas valstīs un visās tautās ir noslīdējusi. Mēs
redzam, ka karš vislielākā mērā izmaitājis cilvēci-
skuma atziņas cilvēkos. Nav taču brīnums, ka tas
var atspoguļoties vienā otrā gadījumā pie garīdznie-
cības. Ar tiem nožēlojamiem faktiem, kur garīdz-
niecība nestāv savu uzdevumu augstumā, ir jācīnās
vispirms baznīcai un viņa to cenšas darīt. Jācenšas
cīnīties ar to ari sabiedrībai, jo sabiedrība lielā mērā
ieinteresēta, lai tikumības sludinātāji būtu tīri un
šķīsti un stāvētu patiesi savā vietā. Bet ko vajaga?
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Vajaga pie visiem tiem faktiem pieiet nevis ar zinā-
mu jau iepriekš pieņemtu nosodošu lēmumu, b^pie-
iet ar tiesneša skatu un nosvērt visus apstākļus —
tikai tad spriedums būs taisns un pareizs. Bet ja jūs
ņemat tos neizpētījuši, neizdibinājuši, tikai pēc bau-
mām, tad jūs bieži vien taisīsat pārmetumus un ap-
vainosat cilvēkus nepatiesi. Un tas taču nekādā zi-
ņā nevar saskanēt ar ētikas prasībām, jo etiķa prasa,
lai katrā vienā individuālā gadījumā pieietu ar vaja-
dzīgo objektivitāti pie fakta un tad pareizi un taisnīgi
spriestu tiesu. Bieži vien mēs tomēr no saviem
pretiniekiem to neredzam; bieži vien mūsu pretinieki
taisa nejēdzīgus un netaisnīgus pārmetumus, kuri
nepamatojas ne uz kādiem faktiem. Un viņi to pil-
nīgi ari apzinās, ka nekad nevar savus pievestos fak-
tus pierādīt. Bet viņi izmanto to apstākli, ka ne ar-
vienu viņus aicina tiesas priekšā dot atbildību par
saviem vārdiem un ne arvienu ari baznīca grib ielai-
sties, lai uz katru vienu no šiem pārmetumiem atbil-
dētu, jo bieži vien tie pārmetami ir tādas dabas, ka
baznīca pazemotos, ja viņa uz tiem dotu atbildi. Bet
galvenais iemesls, cēlonis visam tam taču nav tie
fakti. Ja jūs, kungi, pārmestu mums tikai dažas ne-
pareizības, netaisnības, nosodošus faktus, tad mēs ar
jums saprastos, būtu vienis pratis par to iznīcināša-
nu, par to nosodīšanu un gādātu, ka tie uz priekšu ne-
notiktos. Bet kā jau teicu, galvenais šeit ir tas, ka
mēs jums idejiski neesam pieņemami, ka jūs gribat
arvienu palikt neiecietīgi pret mums. Šeit, bez šau-
bām, saprašanās būs diezgan grūta. Tāpēc es neie-
laidīšos uz katru vienu atsevišķu faktu, kuru šeit
minēja Rudža kungs par to, ka kāds garīdznieks esot
ganam kāju pārsitis, noliedzis 70 gadu vecu vecīti
glabāt par to, ka viņš nav samaksājis u. t. t. Visi
šie fakti, ja viņi būtu pareizi un Rudža kungs būtu
pierādījis viņu patiesību, ir sodāmi. Par to, ka kāds
kāju pārcirtis ganu zēnam, viņam pienākas tiesas
sods. Ari laicīgā valsts tiesa viņu sodīs par to. Ja
kāds garīdznieks būtu atteicies glabāt vai izpildīt ti-
cības reliģiozo apkopšanu pie savas draudzes locekļa
tikai tāpēc, ka draudzes loceklim nav ar ko samak-
sāt, tāds garīdznieks nestāv savu uzdevumu augstu-
mos un baznīca viņu par to sodīs, jo baznīcas likumi
tamlīdzīgus gadījumus nepielaiž. Nav tā, kā Dēķena
kungs šeit gribēja apgaismot, vismaz nav tā pie ka-
toļiem, it kā par iesvētīšanu un visiem sakramentiem
prasītu no draudzes locekļa sevišķu atalgojumu, at-
maksu u. t. t. Tā tas nav. Sevišķi attiecībā uz ie-
svētīšanu, uz sakramentiem, ari uz slimo apmeklē-
šanu. Baznīca stingri skatās uz to, lai netiktu darīta
nekāda izšķirība starp bagāto un nabago. Nekāda
maksa netiek ņemta par sakramentu izdalīšanu, ir
pat aizliegts garīdzniekiem ņemt par to kaut kādu at-
algojumu. Atalgojumi pielaižami par citiem garīgo
pakalpojumu veidiem, kas saistīti ar zināmiem izde-
vumiem. Par šādiem garīgiem pakalpojumiem pie-
laižama zināma atlīdzība, kā upurs, kā labprātīga
dāvana no draudzes locekļiem. Šādasdāvanas drau-
dzes locekļi paši labprāt 'dod. To ļoti labi zin ari
Dēķena kun^s. Nekāda piespiešana, nekāda uzspie-
šana nav lietojama, tāpat nav pareizi tas, it kā baz-
nīca izvestu kaut kādu nodokļu sistēmu, caurkuru
viņa vāktu sev vajadzīgos līdzekļus. Labprātības
princips še ir izvests pilnos apmēros. Ziedojumi
daudz un dažādām baznīcas vajadzībām nekādā ziņa
nav ievācami piespiedu kārtā. Nevienu katoļu baz-
nīcas locekli nevar atšķirt vai izslēgt no baznīcas ti-
kai tāpēc, ka viņš nebūtu samaksājis attiecīgo no-
dokli, jo baznīcas uzdevums ir ļaudis vairāk pievilkt
garīgā ziņā, reliģiozi izkopt, nevis atbaidīt viņus ar
kaut kādiem materiāliem naudas noteikumiem. Tā-
pēc šisapgalvojums ir nepareizs, vismaz attiecībā uz
katoļu baznīcu. Loti savādi dzirdēt no Dēķena

kunga, kā internacionālā pasaules uzskata un inter-
nacionālisma mācības sludinātāji un piekritēji to, ka
viņš pārmet baznīcai internacionālismu. Es sa-
prastu, ja ar šādiem pārmetumiem nāktu kāds no na-
cionālistiem un no šovinistiem. Bet jaar tiem nāk no
tā spārna, kas neatzīst starpību starp tautībām, kas
arvien lepojas ar savu kosmopolitismu, tad tas ir ļoti
nesaprotami un dīvaini. Mūsu baznīcas internacionā-
lisms katrā ziņā atšķiras no sociālistu internacionā-
lisma. Viņšnedibinājās uz kosmopolitismu, uz savas
tautības noliegšanu vai atteikšanos no tās. Mūsu
baznīcas internacionālisms pamatojas uz Dieva 4.
bausli, kurš liek pirmām kārtām godāt savu tēvu un
māti, cienīt un mīlēt savu zemi, tautu un valodu. Un
šī mācība tiek sludināta priekš visām tautām vien-
līdzīgi visās zemēs, jo mēs internacionālo saimi sa-
protam kā tautu savienību vienā vispasaules cilvēces
ģimenē un saimē. Mūsu internacionālisms neprasa
savas tautības noliegšanu, bet prasa, lai katrs savu
tautību izkopj un izpilda tos pienākumus, ko Dievs
viņam uzlicis attiecībā pret savu tautu. Tā tad mūsu
internacionālisms nedibinājās uz kosmopolitismu, bet
uz tautības izkopšanu un harmonisku saskaņošanuar
citām tautām vispārējā cilvēces saimē. Mēs noro-
bežojamies no šovinistiem, bet atzīstam, ka katrai
tautai jāpilda savs pienākums pret saviem tautas
brāļiem. Mēs nosodām to mācību, kas sludina, ka
tikai tur ir tēvu zeme, kur labi klājas un kur labi iet.
To materiālistisko pamatu, kas ir sociālistu inter-
nacionālismam kā šķiru internacionālismam, mēs no-
sodām un nevaram atzīt. Vai tev ir grūti, vai tev ir
viegli, vai tava tēvija ir liela un bagāta zeme, vai
tā ir stipra un spēcīga, vai tā ir maziņa un nabadzīga,
tavs pienākums ir savu piederību pie viņas aplieci-
nāt, viņu mīlēt, censties viņai kalpot un izcelt to, lai
tā varētu vispārējā vispasaules cilvēces saimē ie-
ņemt savu pienācīgo vieta. Tas apgalvojums, it kā
mēs uzsvērtu internacionālisma garu pretēji savai
tautībai, it kā mums Latvija būtu vajadzīga tikai Ro-
mas nolūkiem, kā to teica Dēķena kungs, tas absolūti
nav pareizs un pamatots pārmetums. Tas pārme-
tums ir nepamatots un iziet no neiecietības, bet ne no
kādiem īstiem faktiem vai baznīcas mācības, jo mēs
redzam, ka visur katolicisms ir mācējis salieties ar
savu tautu un katolicisms ir bijis visstiprākais savas
tautas garīgo spēku izkopējs un veicinātājs. To mes
redzam Polijā, kur tautas ideja pieņēmusi reliģisku
nokrāsu, to mēs redzam Francijā, kur, neskatoties uz
to, ka valdības grožus saņēmuši cilvēki ar baznīcai
pretēju uzskatu, tomēr katoļu baznīca māca un aici-
na visus savus piederīgos šo valdību cienīt un ari
viņai paklausīt un tagad, kad Francija atrodas finan-
sielas krizes priekšā, tad biskapi aicina katoļus nest
ziedojumus priekš valsts kases, lai glābtu valsts fi-
nansielo stāvokli. Ja pie mums Latvijā katoļu baz-
nīca vēl nav spējusi taisni pēckara laikmetā rādīt
dižus nacionālus darbus, tad šeit nav vainojama ka-
toļu baznīca, kā universāla baznīca un viņas tiek-
smes uz Romu, bet vainojami apstākļi, kuros viņa
darbojas Latvijā un tie vēsturiskie aizspriedumi, kas
neatļauj pašreiz katoļu baznīcai pilnīgi attīstīt savu
darbību nācijas un zemes labā. Tad šeit tika pār-
mests nedemokrātisms, it kā katoļu baznīca savā
organizācijā izejot uz demokrātijas ārdīšanu, ne uz
veicināšanu. Katoļu baznīcas attiecības pret demo-
krātiju ir atklāti izteiktas un zināmas, kā pašā viņas
organizācijā, tā viņas teorijā, tā ari viņas praktiskā
dzīvē. Pašā viņas organizācijā mēs redzam, ka baz-
nīcas jerarķija pamatojas ne uz vienas kaut kādas
privileģētas šķiras pamata, bet ka jerarķija ir pieie-
tama visām šķirām. Viņa rekrutejas iz ļoti plašām
tautas masām, viņa laidusi saknes visdziļāk pašā
tautā. To ari pierāda tas, ka visvairāk piekritēju
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baznīcas jerarķijai ir nevis atsevišķās privileģētās
šķirās, bet gan plašākās tautas masās. Mēs neuz-
skatām, ka bagātnieki būta mūsu stiprākais balsts.
Mūsu stiprākais balsts un pamats, uz kā reliģiskā
sabiedrība balstās, ir plašās tautas masas. Kā teicu,
baznīca visai savā oganizacijā un pat augstākās viņas
jerarķijas pakāpes nav slēgtas nevienai šķirai. Pats
katoļu baznīcas galva, Pijs X. bij vienkāršs strād-
nieka dēls, tāpat ari lielākā daļa no mūsu garīdznie-
kiem šeit Latvijā ir visi zemnieku un strādnieku dēli.
Savā mācībā baznīca, pastrīpodama taisnības un mī-
lestības principus valsts un sabiedriskā dzīvē, ari ne-
šķiro un nedara starpību starp bagātnieku un prole-
tāriešu šķiru, neiziet uz kapitālistu šķiras stiprinā-
šanu par ļaunu plašajām strādnieku masām. Mēs
redzam, ka taisni sociālā jautājumā un strādnieku
šķiras vajadzību aizstāvēšanā katoļu baznīcas
priekšstāvji ir bijuši tie, kas arvienu gājuši strād-
nieku un sociālā jautājuma atrisināšanas priekšgalā.
Pietiks minēt kaut tikai lielā pāvesta Leona XIII.
vārdu, kurš vēl 90. gados ar saviem rakstiem aici-
nāja katolisko pasauli uz strādnieku stāvokļa uzla-
bošanu. Tā tad uzskatīt baznīcu, kā antidemokrā-
tisku institūtu nekādā ziņā nevar. Taisni tas, ka
baznīca iet kopā ar tautas masām un respektē plašo
tautas masu vajadzības, tas jums vismazāk patīk, jo
jūs gribat sevi vien nostādīt kā tautas labdarus, kā
īstos demokrātisma aizstāvjus. Še atkal parādās
jūsu neiecietība. Dēķena kungs, pamatodams savus
uzskatus par katoļu baznīcu, šeit minēja jezuitus un
teica, ka tiem esot galvenā un noteicošā loma katoļu
baznīcā. Viņi patiesībā esot tie, kas valdot un pēc
kuru mācības katoļu baznīca rīkojoties. Tas tomēr
ir nepareizs uzskats, ka jezuiti vada katoļu baznīcu.
Te atkal Dēķena kungam vajadzēja parādīt vairāk
objektivitātes,pieejot pie katoļu baznīcas organizāci-
jas izpratnes. Katoļu baznīcas organizācija patie-
šāmir stipra un viņas jerarķijaspakāpēm patiesi pie-
mīt tā vara, kādu viņas reprezentē. Visu tiesību
avots baznīcā un viņas īstais vadonis ir pāvests. Bet
pāvests nav jezuīts, bet gan pasaulīgs garīdznieks.
Jezuitu ordenis ir viens no daudziem simtiem or-
deņu, kādi baznīcā pastāv, lai gan viens no stiprā-
kiem baznīcas ordeņiem. Bet ja benediktiniešu un
dominikāņu ordeņus salīdzināsim ar jezuitu ordeni,
tad būs vēl liels jautājums,kurš no šiem ordeņiem ir
tas stiprākais, kurš atstāj lielāku iespaidu uz vis-
pārējo katoļu baznīcas dzīvi. Es ar to negribu noni-
cināt jezuitu ordeņa darbību, jeb pateikt, ka viņam
ir niecīga nozīme. Jezuitu ordenis, kā viens no jau-
nākiem, kas dzimis vēsturiskos cīņas laikmetos, bez
šaubām, spēlējis vēsturē lielu lomu reliģiskās dzīves
izkopšanā. Bet taisni tāpēc, ka viņš ir šinīs cīņās
dzimis un ari visvairāk cīnījies par reliģisko pasau-
les uzskatu, viņam ir visvairāk pretinieku._ Un šo
pretinieku nopelns ir tas, ka mūsu laikos vārds Je-
zuīts" un Jezuītisms" ir palicis kā nosaukums priekš
visa viltīga, priekš visa netaisna, liekulīga u. t. t., u.
t. t. Ka šis nosaukums neatbilst īstenībai, par to ir
daudz rakstīts, daudz pierādījumi doti. Ka visi tie
pārmetumi, kuri tika taisīti no ordeņa pretiniekiem,
sevišķi 16. gadu simtenī, un kurus atkārtoja ari Dē-
ķena kungs, ka tie nav pareizi, neatbilst īstenībai,
par to, es saku, ir daudz literatūras, daudz pierādī-
jumu, daudz faktu. Un jamūsu pretinieki, jaDēķena
kungs gribētu būt objektīvs, tad viņam vajadzēja ne
tikai lasīt tos autorus, kas iziet no pretējā lēģera,
smelt savas ziņas nevis no jezuitu pretinieku auto-
riem, bet ņemt viņus iz pašu jezuituautoriem, iz tām
rokas grāmatām, iz tiem viņu mācības avotiem, ku-
ros taisni viņu mācība, ari morāles mācība tiek slu-
dināta. Objektivitāte prasa, lai mēs vispirms mēģi-
nātu saprast mūsu pretinieku, saprast viņa domas un

tad uz tām reaģētu un neierunātu pretiniekam tās
domas un tādu mācību, kādu viņš absolūti nav mā-
cījis un nemāca. Diemžēl, Dēķena kungam būs jāat-
zīst, ka viņš to intencionalismu jeb probabilismu ir
ņēmis iz protestantiskiem avotiem, ņēmis ne iz pašu
to autoru grāmatas, kuri sludina šo intencionalismu
jeb probabilismu, bet ņēmis iz viņu pretinieku grā-
matām un uz pretinieku apgalvojumiem dibinājis vi-
su savu runu, kura bija iznīcinoša priekš jezuītiem.
Es nevaru še ielaisties visu šo mācību šķirošanā un
skaidrošanā un ari to negribu, jo tas novestu pārāk
tālu. Es negribu apgaismot intencionalismu un
probabilismu, par kuriem te runājaDēķena kungs —
tas ir teoloģiskas dabas jautājums, bet es teikšu, ka
tādā nozīmē, kā to pateica Dēķena kungs, es ne-
esmu lasījis nevienā jezuitu grāmatā par intencio-
nalismu un par probabilismu. Vēl vairāk, savā laikā
— es tikai tagad nevarēšu jums minēt vārdus — no
jezuitu ordeņa bija izsludināta diezgan augsta prē-
mija, kura tiktu izmaksāta tam, kurš pierādītu kaut
vienā jezuitu sarakstītā grāmatā to mācību, kādu je-
zuītu pretinieki par viņiem pauž. Līdz šai dienai šī
prēmija palikusi neizmaksāta, jo neviens to nav iz-
darījis, neviens nav pierādījis,ka jezuiti māca,ka mēr-
ķis attaisno līdzekļus. Probabilisms māca ne to, ka
netikumisku darbu zināmos gadījumos varētu atzīt
par tikumisku, par pielaižamu, kā to šeit teica Dē-
ķena kungs. Probabilisms ir pavisam cita satura
mācība. Vispirms katrs viens netikumisks darbs, ja
viņš ir netikumisks, tāds ari paliek un nekāda izskai-
drošana un attaisnojoša mācība viņu par tikumisku
pataisīt nevar. Morāles, tikumības, tīrības lauks šeit
paliek arvien pilnā skaidrībā un neaizskaramībā.
Probabilisma „probabilis sententiae" mācība māca ti-
kai to, ka zināmos sarežģītos gadījumos, kad nav
skaidrs, vai lieta ir pielaižama no tikumiskā viedokļa,
var sekot tām domām, kas ir probabila, vai kuru pa-
mats ir pierādāms. Piemēram, ņemsim kaut to pašu
notikumu, kuru šeit katoļu baznīcai pārmeta Rudža
kungs par viena garīdznieka it kā pašnāvību. Lietas
apstākļi ir tādi, ka atrod vienu garīdznieku nedzīvu
ar pāršautu galvu. Garīdznieks agrāk savā dzīvē nav
devis nekādu pamatu domāt, ka viņš gribējis izdarīt
pašnāvību. Ir sanākusi komisija, kura savā vairā-
kumā atzinusi, ka pašnāvības gadījums šeit nav pie-
laižams, ka iespējams nelaimes gadījums, ka šis ga-
rīdznieks iešāvis sev lodi galvā, rotaļājoties ar re-
volveri. Pēc katoļu kanoniskiem likumiem pašnāv-
niekiem nevar dot baznīcas apglabāšanu. Tagad ce-
ļas sarežģīts jautājums, vai šinī gadījumā mums ir
pašnāvība vai nē, vai šim garīdzniekam var dot baz-
nīcas apglabāšanu vai nē. Ja domas dalās, ja vieni
saka, ka te ir pašnāvība, bet otri saka, ka nē, ja ir
zināmi pierādījumi „probabilis sententiae", ka paš-
nāvības te nav, tad var sekot šai „probabilis senten-
tiae", var sekot tām domām, ka te nav pašnāvība,
un var dot šim garīdzniekam baznīcas apbedīšanu,
kas ari tika darīts un ko nepamatoti šeit pārmeta
Rudža kungs. Probabilisms, bez šaubām, ir viens
no katoļu teoloģijas strīdīgiem jautājumiem, daudzi
teologi turas pie probabilisma, citi pie aequipro-
babilisma u. 1.1. Tas tikai pierāda domu brīvību,kā-
da pastāv katoļu teoloģijas robežās, bet tas nav sa-
protams tā, kā to še sludināja Dēķena kungs, it kā
būtu. pielaižami tīri netikumiskas dabas darbi, pie-
mēram, ka kādu cilvēku varētu nogalināt tikai tāpēc,
ka slepkavām ir bijuši labi nodomi, ka var slepka-
vot, lai kaut ko atbrīvotu, vai kaut ko tamlīdzīgu.
Tāpat ir nepieņemams intencionalisms, par kuru ru-
nāja Dēķena kungs. Bez šaubām, no veciem laikiem,
no viduslaikiem ir izplatīta doma, ka jezuiti it kā mā-
cot, ka mērķis_ attaisno līdzekļus. Tomēr nevienā
jezuitu grāmatā, lai gan jezuiti ir daudz rakstījuši
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par morāles jautājumiem, nekur jūs neatradīsat šo
mācību. Taisni pretēji, šī mācība visur nosodīta un
taisni pastrīpots tas, ka mērķis un vislabākais no-
doms nekad nevar attaisnot līdzekļus, jo „honum ex
omni causa" un „malum ex quocumque defectu"
darbu var atzīt par labu tikai tad, ja viņā nav nekādi
trūkumi. Ja šinī darbā ir morāliski defekti, tad tas
nav atzīstams par labu. Tā tad ari nevienu netiku-
misku darbu nevar atzīt par labu, ja nodoms bijis
labs, bet līdzekļi viņa sasniegšanai bijuši ļauni. Ja
nodoms bijis labs un līdzekļi ari bijuši labi, tad tikai
tādu darbu var atzīt par tikumisku un labu darbu.
Lūk, tāda ir mācība par intencionalismu,kuru nekādā
ziņā nevar tā saprast, kā to izskaidroja šeit Dēķena
kungs. Vajadzēja lietai pieiet objektīvāki un smel-
ties.ziņas no tiešiem avotiem, tad Dēķena kungs tā-
das aplamības šeit nebūtu teicis.

Tad tālāk reservatio mentalis. Ari šī, kā Dē-
ķena kungs teica, esot netikumiska mācība, ko slu-
dinot katoļu baznīca. Dēķena kungs apgaismoja šo
lietu tā, ka vārdos jau varot vienu izteikt, bet do-
māt pavisam pretējo. Man jāsaka, ka šādu mācību
nekad katoļu baznīca nav atbalstījusi. Divkosība
runā nekādā ziņā nav pielaižama, tas ir grēks pret
Dieva 8. bausli, kā to māca katrs katoļu kateķisms.
Kas tad ir reservatio mentalis? Pēc katoļu baznīcas
mācības meli nekad nav. pielaižami, kā apzināta ne-
patiesības izteikšana.Bet no otras puses var būt tādi
gadījumi, kad ne katrs gribēs kuram katram cilvē-
kam visu patiesību izteikt. Ir gadījumi, kad pat nav
brīv kuram katram izpaust mums uzticētos noslēpu-
mus. Patiesība, acīs pateikta, var būt aizskaroša
priekš otra cilvēka. Tādos gadījumos vispārīgi ti-
kumības mācība pielaiž, ka mēs, nemelodami tomēr,
tam cilvēkam, kam nav nekādas tiesības prasīt no
mūsu puses noslēpumu izpaušanu, tādus ari nesa-
kām. Ka tas* tā ir pielaižams, to taču katrs praktiskā
dzīvē no mums zinās un tam ari piemērojas. Iekš
tā pastāv reservatio mentalis. Šī mācība iziet uz to,
lai ari visvairāk sarežģītos gadījumos pamācītu cil-
vēku nerunāt nepatiesību, bet ja nevar taisnību pa-
teikt, tad lai pasaka, ka taisnību pateikt nevar. Es
par šo jautājumu tikai pavirši runāju. Par viņiem
daudz rakstīts, un katru, kas vēlētos tuvāk iepazī-
ties, ari Dēķena kungu, es lūgtu griezties nevis tikai
pie pretinieku rakstiem, bet ziņas smelties no tiešiem
avotiem (starpsaucieni). Ja jūsu fakti būs pierādīti,
tad ir skaidrs, ka tiesas priekšā par to būs jāatbild,
tas garīdznieks ir tiesai nodots un tiklīdz tiks pierā-
dīts — viņš tik sodīts. (Saucieni: „Vai tas nav Jūsu
pienākums — ierosināt sūdzību?") Izmeklēšana no
katoļu baznīcas puses ir ievadīta, bet tie pierādījumi,
kuri līdz šim iegūti, nav vēl pietiekoši priekš tam,
lai viņu sodītu, bet saprotama lieta, ka garīdznieks,
ja tādi pārmetumi pret viņu parādījušies ari presē,
nevar būt savā vietā, kamēr pierādīs pretējo, un tā-
pēc ari tas garīdznieks ir atcelts no sava amata pil-
dīšanas un tiesas izmeklēšana ievadīta (starpsauciens).
Viņš nav tanī draudzē kā priekšnieks, bet citā drau-
dzē kā palīga spēks, kas padots citam vecākam ga-
rīdzniekam. Ja būs pierādīts, ka pārmetums uz viņu
ir vēl lielāks, viņam būs vēl lielāks sods. Tad tika
izteikts, ka jezuiti it kā mācot, ka nāves grēks esot
tikai tad, ja pilnīgi apzinās grēka sekas. Tas atkal
nesaietas.ar patiesību. Katoļi sen uzsver objekti-
vismu un pie nodarījumu novērtēšanas viņi pieturas
arvienu pie objektivisma. Nožēlas sakraments ir
tiesas sakraments, kuram pie katra atsevišķa gadī-
juma jāpieiet ar zināmu objektivitāti. Un tad nu uz
visas šīs mācības, kura galīgi nav pierādīta, ir nepa-
reiza, netaisna, ir smelta no nedrošiem avotiem, no
pretinieku avotiem, Dēķena kungs dibina savu tēzi,
ka katoļu baznīca ārdot Latvijas valsts un tautas

dzīvi, ka viņa gribot to izmantot tikai savtīgiem no-
lūkiem, tapec, neesot pielaižama Latvijā un pabalsti
viņai esot atraidāmi. Šī tēze, kā teicu, nav pierādīta,
jo visi pierādījumi, kurus Dēķena kungs sniedza, ab-
solūti neko nepierāda, ir nepareizi, izņemot vienu otru
gadījumu, kuru jūs, varbūt, varētu dibināti pārmest
un kurus mums ir jāatzīst. Mēs negribam teikt, ka
visi garīdznieki mums būtu svēti, bet mēs cīnāmies
un karojam par to, lai visi garīdznieki stāvētu savu
uzdevumu augstumos, lai viņi patiesi būtu garīdznieki
un katrā vienā gadījumā, kur tas tā nav, mēs pirmie
būsim, kas centīsimies viņu izlabot, centīsimies vi-
ņus vai nu pacelt, vai atkal no viņiem norobežoties.
Tomēr jums jāatzīst, ka nevar izraut reliģiju iz tau-
tas sirds. Jums jāatzīst, ka reliģija arvienu tautas
masas ir bijusi viens no radošiem un pozitīviem spē-
kiem un ka cilvēks jau dzimst ar reliģiskām jūtām,
ar reliģiskiem instinktiem, un ka viss, kas cilvēkā ir
iedzimts, prasa savu audzināšanu, izkopšanu, tāpat
ari reliģiskais instinkts. Citam viņš pieņem nevē-
lamas un nepareizas formas, un baznīcas, kā reli-
ģiskas sabiedrības uzdevums ir, cik viņas spēkos
stāv, censties šo reliģisko instinktu izkopt un 'attīstīt.
Jūs nevarat izraut reliģiju iz tautas sirds, jo nevarat
viņai, neko citu tanī vietā dot. Reliģija cilvēka vis-
grūtākos, vislielākos posta un nelaimes brīžos ir tas
vislielākais balsts tur, kur jūs ar savas materiālās
labklājības sludināšanu cilvSkam līdzēt nevarat. Tur,
kur jūsu vara beidzas, tur, lūk, nāk baznīca palīgā.
Kapec noliegt šo baznīcas pabalstu taisni tiem vār-
guļiem, kam visvairāk vajadzīgs iekšējā garīgā spē-
ka .Jo taisni viņiem, kuri ir likteņa pabērni materiālā
ziņa, reliģija visvairāk dod iepriecināšanu, visvairāk
rada viņos pašos iekšējo spēku, visvairāk pamudina
viņus uz cīņu ar likteņa bargumu un pamudina izka-
rot sev labāku stāvokli. Tas ir baznīcas pozitīvais
darbs, kaviņa stiprina cilvēka individualitāti, viņa
garīgo speķu, viņa personību. Tainsi mūsu valstī un
sabiedrība ir vajadzīgas stipras personības. To pašu
var attiecināt ari uz valsts ideju: mums viņa jāie-
audzina dziļi tautas sirdī un reliģijas apgarotība tai
dod stipru un drošu nākotni. Šo darbu strādā baz-
nīca ka reliģiska sabiedrība. Šo darbu, tas jāatzīst
arijums, musu pretinieku kungi, jūs nevarat un ne-
spējat strādāt. Jūs varat tautai sludināt un, varbūt,
dot lielāku materiālo labklājību, to es nenoliedzu —
tur jūs esat gudrāki un spēcīgāki kā mēs, bet jūsu
vara beidzas ar ārējo, tas jums jāatzīst. Sirdsapzi-
ņas dziļumos neviena valsts un neviena laicīgā varā
iedziļināties nevar. Tāpēc tur ir garīgās dzīves pa-
saule un cilvēki_ ar vienādiem pasaules uzskatiem
sirdsapziņas lietās vienojas reliģiskās sabiedrībās.
Lūk, tā ir baznīca. (R. Lindiņš no vietas: „Jūs tās
izmantojat savā labā!") Es domāju, ka Jūs, Lindiņa
kungs, materiālu apstākļu dēļ, tās mantas dēļ, kuru
iegūst garīdznieks, par baznīckungu palikt negri-
bētu; Ne manta ir tā, kas pievelk, kas rāda mūsu
garīdzniecību, jo garīdzniecības stāvoklis mūsu lai-
kos vismazāk apskaužams. Garīdznieks ir tas, uz
kuru visvairāk met ar dubļiem, izsmej un bieži vis-
netaisnīgākie pārmetumi ir jādzird, kādu jūs nekad
nepielaistu. (Sauciens pa kreisi.) Ja jūs tikai drusku
aizskar, Jus tūlīt ķeraties pie aizsardzības līdzekļiem
un pat pie fiziska spēka, lai to pārmetumu novērstu.
Garīdzniekam tas aizliegts: viņš nedrīkst pat iešaut
pa ausi savam netaisnam goda aizskārējam. (V. Bast-
jānis no vietas: „Bet likt pa nakti aizbērt kapu
ciet!") Bastjāņa kungs, par tā kapa aizbersanu es
jums pateikšu. Nav tiesa, ka katoļu baznīca nedod
vietas kapos tiem cilvēkiem, kuri būtu no viņas iz-
slēgti vai nepiederētu pie viņas. Bet katoļu baznīca
pēc viņas iekārtas un likumiem arvienu nodala ka-
pos nodalījumu priekš baznīcas cilvēkiem, priekš
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tiem, kuri miruši ar svētiem sakramentiem, kurus
tad baznīca glabā ar sevišķu ceremoniju, ar aizlūgša-
nām, un atkal nodalījumu priekš tiem, kuri vai nu
nav velējušies, lai reliģiozais ceremoniāls pie viņiem
tiktu izdarīts, vai vienkārši atdalījušies no baznīcas
jeb miruši bez sakramentiem. Baznīca tos, kuri ir
no viņas atšķēlušies un aizgājuši-bez sakramentiem,
neglabā ar visu reliģiozo ceremoniālu, aizlūgšanām
u. t. t, bet nav taisnība, ka viņiem kapos liegta vie-
ta, it ka viņus neļautu civili apbedīt kapu robežās.
Ja notika, pārpratums ar nelaiķi Franci Trasunu, tad
tikai tapec, ka tie, kas vadīja viņa apbedīšanu bija
izvēlējusies vietu ne tanī nodalījumā, kurā viņam va-
rēja tikt vieta ierādīta. (Sauciens pa kreisi: „Aiz
nekaunības!") Franča Trasuna nopelnus es nekad
negribu noliegt un mes ari atzīstam, ka Trasuna
kungs ir darījis nacionāla darbā daudz laba. Mēs
viņa nopelnus negribam noliegt, bet tas konflikts, kas
ar viņu noticis pedejā laikā, ir drīzāk pārpratums,
varbūt, viņa vecuma vājuma vaina; bet to, ko viņš
laba darījis, to, kungi, mēs pilnīgi atzīstam un to mēs
nenoliedzam._ yiena lieta ir cilvēka pasaulīgais un
laicīgais novērtējums un otra lieta ir viņa garīgā un
sirdsapziņas puse. Cilvēkus spriež pēc ārienes. Viņa
garīgo pusi — sirdsapziņu mēs nezinām. Tāpēc ne-
maisīsimies tur un neizmantosim viena otra darbi-
nieka vardu musu savstarpējās ķildās. Ka viņš nav
bijis jusu_ draugs, to, kungi, jūs taču katrā ziņā at-
zīsat. Ka mes nepārmetām tagad jums jūsu strīdus
ar Opvncanu un visiem citiem, ko jūs no sava vidus
izslēdzat, tāpat nepārmetat mums mūsu iekšējās kļū-
das, varbūt, nesaprašanos un cīņas, ko esam izdarī-
juši. Kungi, mācīsimies cienīt viens otru, tad mēs
atradīsim kopēju pamatu kopdarbībai visas Latvijas
valsts un tautas labā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lauvam. (Sauciens pa kreisi: „Ko tas runās, par
debesim, vai par elli?")

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija)£ Augsti godātie deputātu kungi! Noklausoties
plašas debates mums bija izdevība dzirdēt, cik La-
tvijas pilsoņi ir ļauni. Viena puse uzkrauj otrai pusei
visus tos noziegumus un otra puse atkal tai pusei.
Visvairāk izlietoja šīs tiesības kreisā puse, nostādī-
dama sevi par tīriem eņģeļiem un citus pilsoņus vai
par tīriem velniem. Runājot par mūsu aizsargiem,
tika briesmīga bilde mums stādīta priekšā, it kā mūsu
aizsargi ēstu vienu sociālistu brokastīs un divus pus-
diena. Bet liekas, tā lieta nemaz tāda nav. Ja tas
ta butu, tad jus Je tik omulīgi, labi paēduši, ar bal-
tam kragam nesēdētu. Jums tik labi klāja.» Latvijā,
ka nevienā citā zemē. Jums neviens nekādas pāre-
stības nav darījis, neievērojot to, ka jūs visos gājie-
nos un sapulcēs liekat just,kajūs esat demokrātiskās
Latvijas ienaidnieki. To ievērojot, nav nekāds brī-
nums, ja citas tautas šķiras sāk domāt, kā pasargā-
ties no tiem cilvēkiem, kuri atklāti demonstrē savu
naidu pret Latvijas_ republiku. Domāju, kreisiem
kungiem gluži labi būs zināms, ka katrā zemē ir trīs
svētas lietas, ko tauta ciena un pret kurām neviens
iebildumus neceļ; tās ir: zeme, uz kuras tauta dzīvo,
tautas lūgšana vai himna un valsts krogs. (Balsis
pa kreisi: „Un makšķere?") Zem šīkaroga var būt
visādi uzskati, var izvest zināmo šķiru cīņu normālos
apstakļos,_bet šis trīs lietas cienavisas tautas. Mūsu
zeme tomēr raduses šķira, kas bēg no valsts himnas
un Latvijas republikas karoga kā velns no krusta.
Tie ir sociāldemokrāti. (Sauciens pa kreisi: „Vai
tie nebūs valdības mērkaķi?") Ka mērkaķi no lau-
vas bīstas, tas ir pareizi. (Jautrība. A. Veckalns
no vietas: „Tas Lauva jau tāds pats mērkaķis ir!")
Sociāldemokrāti vienmēr nostāda sevi par tiem,kuri
propagandējot tautas balsi, vienmēr runājot tautas

Krājumā Saeimas Slenografiska
Birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

vārdā. Visur viņiem tikai tauta un tauta. Nesen
atpakaļ, kad sanāca dažādu šķiru tautas kongresi
(Balsis pa kreisi: „Tautas?"), sociāldemokrāti sū-
tīja savus aģentus jaukt, svilpt un trokšņot. Kad tie
bij izsvilpušies un aizgājuši vai izraidīti no kongre-
siem, viņi tūliņ sauca: „Redz, redz, visa tauta aiz-
iet, visa tauta projām." Bet kāpēc jūs nemaz nepie-
minat to nelaimi, kas jums notika Latgalē. (Balsis
pa kreisi: „Nu?") Tauta, jūsu paši cilvēki, jūs iz-
svieda pa durvīm laukā, bet še augstā namā jūs par
to nesakāt ne vārda. Pēc mana uzskata tas ir mūsu
iekšlietu ministra noziegums, ka viņš nav licis aiz-
sargiem sociāldemokrātus aizsargāt, lai neizsviež vi-
ņus no socildemokratu kongresa un tāpēc jūs viņu
saucat pie atbildības. Tik ļauns ir mūsu iekšlietu
ministrs. Tāpēc, kungi, atļaujat ari tai tautas daļai,
kura ciena Latvijas demokrātiskās republikas ka-
rogu, kura ciena tautas lūgšanu, ari domāt par to, kā
lai viņa sevi aizsargātu, ko instinktīvi darāt ari jūs.
Ari tai šķirai ir tiesība organizēties, kura ar cienību
grib staigāt zem Latvijas republikas karoga,, ar kuru
mes izgājām cīņā un uzvarējām savus ienaidniekus.
Atļaujat viņiem organizēties tāpat, kā jūs to darāt.

Es domāju, ka mūsu aizsargi un aizsardzes ne-
kur un nekad savas priekšniecības vadīti nav pār-
kāpuši likumu. Ja ir bijuši kādi atsevišķi cilvēki, tas
nav nekāds brīnums, bet tūlīt jau nevajaga nosaukt
visu aizsargu organizāciju par noziedzniekiem. Es
jums varu parādīt ari dažus sociāldemokrātu nozie-
gumus._ Bet es nebūt nedomāju,ka visi sociāldemo-
krāti butu noziedznieki. Katrā sabiedrībā ir labi un
slikti cilvēki. Tāpēc ari tā savstarpējā apmētāšanās
rāda, cik mēs vēl esam nepilnīgi, cik mums ir lieli
trūkumi sabiedriskā dzīvē, bet par to taču nevar da-
rīt atbildīgu iekšlietu ministri. Tad tālāk es gribu aiz-
rādīt, ka te nāca Lindiņa un Dēķena kungi un citēja
bībeli. Es ļoti priecājos, ka viņi cilā svētus rakstus
Latvijas parlamentā,.. bet man liekas, viņiem vaja-
dzēja pieiet pie šīs_ svētu rakstu lasīšanas no cita
viedokļa un vajadzēja palasīt to vietu, kur Kristus
evaņģēlijā ir teikts: „Tu liekuli, kāpēc tu redzi ska-
bargu sava brāļa acīs, bet baļķi savā acī neredzi.
Izvelc pa priekšu baļķi no savas acs un tad izvelc
skabargu no sava_ brāļa acs." (Sauciens pa kreisi:
„Nu, tad tik velc ārā to baļķi! — „Kur nu tāds vīre-
lis izvilks baļķi!") Es negribētu teikt, ka nacionā-
las organizācijas nav neviena skabarga, nav nekā-
das kļūdas, bet es jums gribu tikai atgādināt, — pa
priekšu izvelkat baļķi no savas acs, tad velkat ska-
bargu no aizsarga acs. Tad es jums piekritīšu un
aplaudēšu. Bet tagad, ja jūs ar visu baļķi nākat ci-
tiem izvilkt skabargu, es protestēju. Tad pagājušā
sēde Veckalna kungs šeit nāca un pateica, ka es esot
bijis kāda kooperatīvā vadonis un izdzīvojis tur kasi.
Man jākonstatē, ka es_ nekad un nekur neesmu pie-
dalījies kāda materiālā organizācijā, bet tikai ide-
jiskas un filantropiskās. Bet man jākonstatē gan
tāds fakts, ka kādreiz Veckalns un viņa kompānija
man divas_ reizes iztukšoja kabatu, (Aplausi un
smiekli zāle.) Priekš kara Rīgā pastāvēja kāda fab-
rika „Ampluss", strādnieku vadīta makaronu fabrika.
Toreiz avizēs rakstīja, ka vajagot ņemt visiem da-
lību, lai proletārieši tikta pie lētiem produktiem. Es
piedalījos ar 300 zelta rubļiem un ticat man, Vec-
kalna

^
kungs, es vēlēju, lai dzīvo strādnieku fabrika.

Es vel rekomandēju un ieteicu citiem, lai palīdz, lai
fabrika varētu attīstīt savu darbību, lai strādnieki
tiktu pie Ietiem produktiem un vēl ari kaut ko pel-
nītu. Fabrika smuki strādāja, bija zināmi ieņēmumi
un mes domājām, ka viss labi ies. Bet vadoņi bija
iedomājušies taisīt bankrotu un iztaisīja bankrotu ne
tikai man vien, bet ari veselai rindai proletāriešiem.
Nesaku, ka ar to bija jābankrotē ari man, man bija

23
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vel citi līdzekļi ko dzīvot, bet priekš veselas rindas
mazturīgiem tas bija sāpīgs sitiens vienkārši tāpēc,
ka strādnieku vadoņi-bija izsaimniekojuši cauri mil-
zīgus kapitālus. Pēc kara nodibinājās kooperatīvs
,.Produkts". Es domāju, ka proletāriešu lieta ir at-
kal jāpabalsta un izpirku vairākas pajas. Veikals

P
gāja labi no iesākuma, bet vēlāk dabūjām dzirdēt,
ka proleratiešu vadoņi miltu vietā cepot klijas, ka tie
savākuši vairākus miljonus peļņas un nu taisot ban-

P
krotu, kas tiešām izrādījās par pareizu. Pēc tam
ieradās ari pie manis tiesas pristavs un pateica:
„Lauvas kungs, statūti saka, ka Jūs esiet atbildīgs
ne tikai par savām pajām,bet vēl par tik un tik lielu
sumu." Tā jūsu partijas vadoņi no Veckalna kunga
kompānijas, ar viņiem pašiem priekšgalā ir man iz-
tukšojuši kabatas. Tā jūs savus kooperatīvus ap-
strādājāt un ari tos nabaga ļaudis, kas tur savas pa-
jas nesa. Tālāk Veckalna kungs teica, ka es esot

izgājis uz to, lai norautu pēdējo kreklu zvejniekiem.
Es domāju, ka Veckalna kungs galīgi maldās. Ja
augstais nams butu pieņēmis Veckalna muitas likumu,
atcelt siļķēm muitu, tad viņš būtu zvejniekiem no-
vilcis ne tiki kreklu, bet ari bikses un to zvejnieki
itin labi zin. To zin visa jūrmala, ka sociāldemokrāti
grib atņemt zvejniekiem maizes kumosu, jo tie grib
atcelt muituuz siļķēm, jo tad mūsu zvejnieki nebūs
spejīgi_izturēt konkurenci ar Zviedriju un Norvēģiju.
Paradāt vien, Veckalna kungs, zvejniekiem savu īsto
politiku. Tālāk Veckalna kungs citēja dažādus nie-
kus par manu ēšanu, gulēšanu, vakariņu maksāšanu.
Par to es ieteiktu augstā namā Veckalna kungam
neinteresēties, bet uzdot to nokārtot klaču tantiņām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Sēde slēgta. Nākošā
sēde šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.

(Slēgta pīkst. 1.25 dienā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; agrārās re-
formas likuma I. daļas 3. panta d punkta papildināju-
mi un pārgrozījumi —?redakcijas komisijas ziņojums
un nobalsošana par likumu 3. lasījumā visā visumā.
Tad turpināsies agrāk izsludinātā dienas kārtība,
papildināta ar gaisa satiksmes likumu un likumu par
dažu apriņķu robežu grozīšanu. Iebildumu nav?
Dienas kārtība skaitās par pieņemtu.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumi. Deputāts Sīmanis lūdz
piešķirt viņam atvaļinājumu braucienam uz ārzemēm
no 27. maija līdz 6. jūnijam. Prezidijs atbalsta šo lū-
gumu. Iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts. Tā-
lāk deputāts Kellers lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu
braucienam uz Vāciju no 27. maija līdz 7. jūnijam.
Ari šo lūgumu prezidijs atbalsta. Iebildumu nav?
Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.

Deputāts Dišlers iesūtījis prezidijam rakstu, ku-
ru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„L. R. Saeimas prezidijam.

Izlūdzos Saeimas atļauju pieņemt man no Latvijas Uni-
versitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sekre-
tāra amatu 1926./27. akadēmiskam gadam, t. i. no 1. julija 1926.
g. līdz 30. jūnijam 1927. g.

Rīgā, 21. maijā, 1926. K. Dišlers
Saeimas deputāts."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kārtības
ruļļa 8. pantu tādam gadījumam vajadzīgs Saeimas
lēmums. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret šo lūgumu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts.

Deputāts Dukurs, Rudevics, Bastjānis, Lorencs,
Celms u. c. iesnieguši sekošu likuma ierosinājumu,
kuru lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis.
„Saeima nolemjuzdot sociālās likumdošanas komisijai pār-

strādāt nedēļas laikā un ļesniegt Saeimai likumu par valsts
darbinieku atalgojumu tādā veidā lai, atstājot spēkā izdarītos
kategoriju pārgrozījumus, tiktu atjaunotas algu normas, kādas
pastāvēja līdz 7. junija _1925. g. Celmiņa, valdības noteikumu par
valsts darbinieku alg_ām __ izdošanu Latvijas Republikas Sa-
tversmes 81. panta kārtībā.

R. Dukurs u. c."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī ierosi-
nājuma vēlas deputāts Dukurs. Vārds deputam
Dukuram.
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R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godājamie kungi!
Sīs Saeimas pastāvēšanas laika mūsu frakcija vairāk-
kārt nākusi augsta nama ar priekšlikumu izlīdzināt
to netaisnību, kāda valsts darbiniekiem darīta ar Cel-
miņa kabineta algu likumu. Katrreiz, kad mēs ar
šiem piekšlikumiem nācām, mēs vienmēr mēģinājām
šo lietu labot nevis tādi, ka likām priekšā augstā-
kiem

^ darbiniekiem algu samazināt, bet vispirmā
kārta pielikām visus spēkus, lai panāktu zemāko
valsts darbinieku stāvokļa uzlabošanu, jo mēs tura-
miespie ta uzskata, ka ari atbildīgie darbinieki Latvi-
ja, bez šaubām, vel nav nostādīti tā, kā tas būtu vē-
lams, lai viņu stāvoklis būtu ideāls. Bet taču tāds
jautājuma atrisinājums, kā to bija savā laikā pieņē-
mis Celmiņa kabinets, bija pilnīgi nepieņemams i no
faktiska, i no morāliskā viedokļa. No faktiskā vie-
dokļa viņš nebija pareizs tamdēļ, ka ja mēdz moti-
vēt ar to,ka valstij nav līdzekļu, lai nostādītu pietie-
koši solidi savu darbinieku algas, tad acīm redzot
tādi līdzekļi nevarēja but ne tik vien priekš zemā-
kiem darbiniekiem, bet nevarēja būt ari prieks aug-
stākiem darbiniekiem. Morāliski no svara šinī ga-
dījuma — nevajadzējaradīt tādu situāciju, ka valst»
darbinieku vairums

^
ka ierēdņi, tā valsts uzņēmumu

strādnieki, tiek atstati tanī pašā stāvoklī attiecībā uz
atalgojumu, kā tas bijis līdz šim. Turpretim saskaņā
ar Saeimas budžeta komisijas atvēlētiem līdzekļiem
bija notikusi nevis algu un kategoriju izlabošana, kā
to -budžeta komisija savā laikā lēmusi, bet no Cel-
miņa kunga kabineta šie līdzekļi izlietoti, lai pavairotu
nesamērīgi, neproporcionāli algas tikai augstākiem
valsts darbiniekiem unpirmā kārtā ministru kabineta
locekļiem. Šāds jautājuma atrisinājums, bez šau-
bāmu nevarēja atstāt kaut cik labvēlīgu iespaidu uz
plašākam valsts darbinieku masām, un tāpēc ari tū-
līt ar attiecīgā Jikuma pieņemšanu pagājušā gada
7. jūnija sacēlās vesela nemiera nu protestu vētra
visas valsts darbinieku grupās. Mūsu frakcija mē-
ģināja šim ziņā panākt zināmu uzlabojumu un mēģi-
nāja vairākkārt šo uzlabojumu panākt tā, ka ari ze-
māko valsts darbinieku stāvoklis tiktu samērīgi uz-
labots._ Taču, neraugoties uz mūsu vairākkārtējiem
mēģinājumiem, Saeimas pilsoniskais vairākums katru
mūsu priekšlikumu par zemāko darbinieku stāvokļa
uzlabošanu līdz šim noraidījis. Tāpēc mums it nekas
cits neatlika, lai izbeigtu lielo nemieru, lai radītu zi-
nāmu taisnības sajūtu visos valsts darbiniekos, lai
mēģinātu šo nenormālo stāvokli labot, ķerties šai
lietai pie otra gala, un, proti, sākt jautājumu atrisi-
nāšanu no augstākām valsts darbinieku kategorijām.
Sakarā ar to mūsu frakcija ari nāca pie valsts bu-
džeta ar priekšlikumu pazemināt algu vispirmām
kārtām Valsts Prezidentam, kuram ari šī alga bija
pacelta no pagājušā gada 7. jūnija un kuram šī pa-
augstinātā alga tiek izmaksāta jau no pagājušā gada
1. apriļa. Tanī pašā laikā likām priekšā pamazināt
attiecīgi reprezentācijas izdevumus. Ar tādu pašu
priekšlikumu mēs nācām ari pie Saeimas deputātu
algām un pie ministru kabineta locekļu algām un pie
to reprezentācijas sumām. Šos mūsu priekšlikumus
Saeimas vairākums atrada par iespējamu pieņemt un
patlaban situācija ir tāda, ka vismaz pa pusei mums
izdevies jau to nenormālo stāvokli, kāds bija radies
ar 7. junijaalgu likumu, likvidēt, izlabot. Bet apstā-
ties pusceļa nav iespējams un mēs esam spiesti kon-
sekventi šinī ziņā iet tālāk, proti, ne tik vien paze-
mināt līdz agrākam līmenim algu Valsts Prezidentam,
ministru kabineta locekļiem un Saeimas deputātiem,
bet panākt to, lai pastāvētu attiecīgs samērs, lai ari
visiem pārējiem valsts darbiniekiem, kuriem ar 7.
jūnija likumu algas nesamērīgi paceltas, lai tās tiktu
reducētas atpakaļ uz ta līmeņa, uz kāda tās atradās
līdz 7. jūnijalikumapieņemšanai. Jo ja tas netiks izda-

rīts, tad vispirms Saeima izrādīs konsekvences trū-
kumu un, otrkārt, būs radušās tāda situācija, ka pie-
mēram ministru biedrs saņems zemāku atalgojumu,
nekā departamenta direktors, kas atkal radīs veselu
rindu sarežģījumu un pārpratumu. Tāpēc mēs do-
mājam, ka tikpat noteikts vairākums, kāds radās,
kaut ari zem musu spiediena, pie algu pazemināšanas
ministru kabineta locekļiem, radīsies ari tagad Saei-
ma vairākums, lai šo liniju novilktu taisni no augšas
līdz apakšai, lai ari visiem pārējiem valsts darbinie-
kiem, augstākiem valsts darbiniekiem, kuriem ar 7.
jūnija likumualgas nesamērīgi paceltas, lai viņas pa-
gaidām, kamēr nav iespējams uzlabot atalgojumu vi-
siem valsts darbiniekiem, lai viņas augstākiem tiek
reducētas, pazeminātas līdz tam līmenim, kāds tas
bija līdz pagājuša gada 7. jūnijam. Domāju, ka aug-
stais nams musu priekšlikumu atbalstīs un šinī gadī-
juma pieradīs, kaviņš nopietni domājis savus pirmos
lēmumus attiecība uz ministru kabinetu, Valsts Pre- '
zidentu un tāpat Saeimas deputātiem, un gribēs šinī
gadījuma but pilnīgi konsekvents. Es vēlreiz pastrī-
poju, ka musu priekšlikums nenozīmē to, ka mēs gri-
bēti^apgalvot, ka augstākie, atbildīgākie darbinieki
nostādīti pārmērīgi labi. Nebūt nē, bet mēs gribam
teikt tikai, ka nav iemesla nelielai atbildīgo darbi-
nieku kategorijai pacelt_ algas un strauji pacelt tanī
laika, kad priekš pārejās darbinieku saimes mums
līdzekļu nav, lai ari viņiem algas naaugstinātu. Tā-
pēc mana frakcija liek priekšā uzdot sociālās likum-
došanaskomisijai nedēļas laikā pārstrādāt pastāvošo
valsts darbinieku atalgojuma likumu tā, lai visiem
tiem valsts darbiniekiem, kuriem algas ar Celmiņa
likumunesamērīgi paceltas, lai viņas pagaidām,kamēr
nav iespejams_visiem_ darbiniekiem algas jūtami uz-
labot, atstatu tādas, kādas tās bija pirms šī likuma iz-
vešanas. Mes liekam priekšā nedēļas laiku tādēļ,
ka vel nav noskaidrojies, cik ilgi Saeimas sesija tur-
pināsies. Ja izrādītos, ka šis laiks sociālās likumdo-
šanas komisijai butu par īsu, es domāju,ka tad viņa
griezīsies pie Saeimas, lūgs šo laiku pagarināt un
Saeima ari atradis par iespējamu šo pagarinājumu
dot. Bet ta vai citādi šinī Saeimas sesijā šo likumu
mes esam spiesti pieņemt. Mēs nedrīkstam izklīst
un aiziet atvaļinājumā., atstājot šo jautājumutikai pa
p_usei atrisināta, ta ka tas ar iepriekšējiem Saeimas
lēmumiem iesākts. Tapec lieku priekšā frakcijas vār-
da šo likuma ierosinājumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēl lūdz de-
putāts Klīve. Vārds deputātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienītie depu-
tātu kungi! Ir stipri nesaprotama šī sociāldemokrātu
iesnieguma parādīšanas Saeimā. Šinī sesijā mēs
vairākkārt jau esam runājuši par ierēdņu stāvokļa
uzlabošanu, par ierēdņu algām,_ bet augstars nams,
ievērojot musu saimnieciska stāvokļa grūtības, kas
neatļauj ierēdņiem algas vel vairāk paaugstināt, vien-
mēr izteicies pret _jebkadu_ ierēdņu algu likuma gro-
zījumu. Vel vairāk: pēdējas dienās mēs piedzīvo-
jam, ka_augstais nams_ ieņēma ļoti noteiktu stāvokli
attiecība pret augstākam amata personām, neizslē-
dzot pat Valsts Prezidentu un pašus deputātus, ku-
riem visiem ar Saeimas lēmumu algas pazeminātas.
Ja tagad, neskatoties_uz visu notikušo, no sociālde-
mokrātu puses nak mēģinājums attiecināt šo algu pa-
zemināšanu ari uz ierēdņiem, kas iet diametrāli pre-
tēja virziena tam, ko viņi aizstāvēja agrāk, tad tas
vismazākā mēra saprotams. Līdz šim sociāldemo-
krāti vienmēr iestājas par to, ka algas vajaga paaug-
stināt. (A. Veckalns no vietas: „Zemākiem ierēd-
ņiem!") Labi, zemākiem ierēdņiem. Tagad nu nāk
un saka, ka esot vajadzīga vienlīdzība. Protams,
ta vajadzīga pret visiem ierēdņiem. Es uzsveru, ka

2a*
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te ta zīmējas taisni uz visiem ierēdņiem, jo ja ari ze-
mākām kategorijām tieši pie algas nekas nav pie-
likts, tad tomēr sakarā ar izdienu un kategoriju pār-
grupējumiem,ari tās dabūja zināmus pielikumus. Ja
no šīs puses aplūkojam sociāldemokrātu iesniegumu,
tad jāatzīst, ka tas iziet uz visu ierēdņu algu pama-
zināšanu, kaut gan tas attiecas vairāk uz augstā-
kām kategorijām un mazākā mērā uz zemākām. Tā-
pēc ir pavisam nesaprotama taisni no sociāldemo-
krātu viedokļa šī iestāšanās par algas pazemināšanu.
Iznāk, ka mēs, nobalsojuši par algu pazemināšanu
Valsts Prezidentam, ministriem un deputātiem, tagad
zināmā mērā gribam atriebties pie ierēdņiem un gri-
bam nolikt zemākas algas ari tiem, neskatoties uz
to, ka līdz šim esam cīnījušies par viņu algu paaug-
stināšanu. Man liekas, ka taisni tas ir tāds solis,ko,
varbūt, varētu izmantot vienam vai otram blakus no-
lūkam, bet par lietderību to uzskatīt un par to iestā-
ties nekādā ziņā nevar. Tāpēc man šķiet, ka šo jau-
tājumu, ar kuru Saeimai jau daudzkārt nācies nodar-
boties un kuru tā jau ir daudzkārt noraidījusi, ari šinī
sēde mums nevajadzētu izšķirt, jo ari tās 7 dienas,
kuras ir paredzētas, nekādā ziņā nav pietiekošas, lai
likumu varētu nopietni izstrādāt. Vienīgā atbilde uz
šo sociāldemokrātu ierosinājumu būtu — ierosinā-
jumu pavisam noraidīt, mazākais, atturēties no bal-
sošanas. Man jāziņo, ka mēs pie šī iesnieguma no-
balsošanas atturēsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu- .
tatu kungi! Man šķiet, ka Klīves kungs pilnīgi neiz-
prot sociāldemokrātu frakcijas iesniegumu. Klīves
kungs sacīja, ka sociāldemokrātu frakcija liek priekšā
visiem ierēdņiem algu pazemināt. Man uz to jāsaka,
ka tādu priekšlikumu sociāldemokrātu frakcijā nav
iesniegusi. Viņa gan iesniegusi priekšlikumu, kas at-
ņemtu algu paaugstinājumu tiem ierēdņiem, kuri da-
būja algu pielikumu ar Celmiņa likumu. Nevienam
mazākam ierēdnim alga netiek aizskārta un tāda no-
lūka nav sociāldemokrātu frakcijas iesniegumam.
Tāpēc šī jautājama tādai nostādīšanai, ka visiem ie-
rēdņiem tiktu pazeminātas algas ar sociāldemokrātu
iesniegumu, nav nekāda pamata un tas ne uz ko nav
dibināts. Es negribu šeit gari runāt, bet sacīšu tikai
tik daudz, ka visiem būs vēl labā atmiņā tas, ka aug-
stāko kategoriju valsts ierēdņi iepriekš Celmiņa kun-
ga likuma izdošanas saņēma 18.000 rubļu mēnesī.
Ar Celmiņa likumu augstākās kategorijas ierēdņi sa-
ņēma 18.000 rubļu vietā 30.000 rubļu mēnesī, tā tad
viņiem alga tikusi pielikta par kādiem 70%. Tur-
pretim zemākām kategorijām, kuras saņem 3000 rub-
ļus mēnesī, Celmiņa_ kungs nekādu pielikumu nav de-
vis, viņu algas atstātas tādas pat (Sauciens pa labi:
„Bet piemaksas?"). Jūs šeitallaž minat par izdienas
piemaksām. Tās taču var atstāt un negrozīt, pie
kam tas nekādus jaunus līdzekļus neprasa valstij.
No augstāko kategoriju samazinājumiem varēs rast
valsts ietaupījumus citu izdevumu segšanai, vai va-
rēsim izdarīt pielikumus zemākām kategorijām vai
citām kādām vajadzībām tās sumas izlietot. Sociāl-
demokrātu frakcija atrod, ka tanī gadījumā, ja Saeima
atzīst, ka mums nav līdzekļu priekš tam, lai mak-
sātu lielākas algas Valsts Prezidentam, Saeimas de-
putātiem un ministriem, tad jānāk ari pie tā slēdzie-
na, ka nevaram atstāt algas, kas tika netaisni pie-
liktas augstāko kategoriju ierēdņiem pret zemākām
kategorijām un tās ir jāpamazina. Es domāju, ka
mums nevarēs nepiekrist visi tie, kas jau pagājušo
reizi šeit nestāvēja par augstām algām augstākiem
ierēdņiem un par pārāk zemām algām zemākiem
ierēdņiem. Es domāju, ka ari šoreiz Saeima negri-
bēs atzīt to netaisno stāvokli, un tāpēc vairākums

piekritīs šim likuma ierosinājumam. Mēs vairākkārt
esam uzsvēruši, ka nepavisam nedomājam, ka aug-
stāko ierēdņu algas ir pārāk augstas, salīdzinot ar
dzīves dārdzību, mēs esam uzsvēruši, ka viņas ir
augstas samērā ar mazo ierēdņu algām. Tāpēc tā-
das algas, kādas pastāv pašreiz, nevar palikt. Ja
nav mums līdzekļu, kā pielikt ari zemākiem ierēd-
ņiem, tad jāsamazina augstākiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Nobalsošanā nāk deputāta Dukura
un citu iesniegtais likuma ierosinājums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par ierosinājumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret ierosinājumu. Tādu nav.
Kas atturas? Par Dukura un citu iesniegto likuma
ierosinājumu nodotas 30 balsis, pret to nav neviena,
atturas 43. Likuma ierosinājums noraidīts.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— agrārās reformas likuma I. d. 3. pan-
ta d _ punkta papildinājumi un pār-
grozīju mi. Lūdzu redakcijas komisiju sniegt zi-
ņojumu. Vārds redakcijas komisijas referentam,
Gulbim.

Referents E. Gulbis: Agrārās reformas likuma
I._ daļas 3. panta d punkta papildinājumos un pārgro-
zījumos redakcijas komisija liek priekšā sekošus pār-
labojumus, d punkta 2. rindā pēc vārda „sādžām"
liekams „ , "_. Tāpat „ , " liekams I. nodalījuma pē-
dejateikuma pec vārda „Minēto". 2. nodalījumā 3.
rinda pec vārda ..pieprasījumu" liekams „ , "; tāpat
pec vārda „atsauksmi" tai paša rindā un 6. rindā pēc
vārda „apmaiņai" liekams „ , ". 3. nodalījuma 1. rin-
da pec vārda „apmaiņai" un tai pašā rindā pēc vārda
„valde" liekams „ ,". 2. rindā pēc vārda „atsauk-
smi" liekams „," un 6. rinda pec vārda „noraidot"
liekams „,". 6. nodalījuma 1. rindā pēc vārda „iz-
lemjot" liekams „ , ". 8. nodalījuma 2.rindā pēc vār-
da „noslegšanai"_liekams „ , ". 10. nodalījumā strī-
pots vārds „tiesa" un šis strīpotais vārds ievieto-
jams pec vārda „pamata". Pēdējā rindā tai pašā
nodaļa strīpojams vārds „atpakaļ". Tie būtu visi
parlaobjumi pie šī likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārla-
bojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Redakci-
jaskomisijas

^
pārlabojumi pieņemti. Nobalsošanā nāk

likums 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījumā visā
visuma pieņemts. Pie nupat pieņemtā likuma ie-
sniegta pārejas formula no deputāta P. Ulpes.

„Uzdot agrarpolitikas
^

un juridiskai komisijai izstrādāt
un iesniegt Saeimai 3 nedēļu laika likumprojektu par pilsētu
zemēm."

Vārdu šīs pārejas formulas motivēšanai vēlas
deputāts Ulpe. Vārds deputātam UJpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstais nams! Sa-
eima tikko pieņēma pārgrozījumus pie agrārā likuma
I. daļas 3. panta d_ punkta, ar kuru spēkā stāšanos
diezgan daudz pilsētu lielrentniekiem varēs piešķirt
viņu līdz šim rentetās zemes par ļoti niecīgu izmaksu
privataīpašumā. Pret mūsu balsīm pieņēma attie-
cīgos pārlabojumus, ar kuriem daudzi no šiem zemju
rentniekiem padarīti par vairākkārtīgiem miljonā-
riem. Bet šim pieņemtā likumā nav nodrošinātssīko
nomnieku stāvoklis, to nomnieku stāvoklis, kuri vai-
rāk gadu desmitus rentē zemi ne no pilsētas, bet no
pilsētas obrokniekiem, no_ bijušiem pilsētas tēviem,
kuri dabūjuši uz ļoti labvēlīgiem noteikumiem pilsē-
tas zemi dzimtsnomā par dažām zelta kapeikām pūr-
vieta, tagad šo zemi tālāk izrentē sīkiem nomniekiem
apbūvei un pleš no tiem deviņas ādas. Tāpēc nepie-
ciešams visa drīzumā blakus šim pieņemtam liku-
mam, kurš nodrošina lielo rentnieku stāvokli, izdot
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ari attiecīgu likumu, kurš nodrošināta sīko nomnieku
stāvokli. Sīko nomnieku stāvokli kārto attiecīgā
likumprojektā, kuru izstrādā pašreiz agrarlietu ko-
misija. Tur paredzēts, ja pieņemtu priekšlikumus
un pantus kreisā spārna priekšā liktā redakcijā, ka
visi sīkie nomnieki tiek atsvabināti no tiem žņau-
giem, kādos tie tagad atrodas, viņiem nebūtu jāmaksā
starpniekiem lielās rentes nomas. Tamdēļ jāprasa,
lai drīzāk šis likums parādītos dienas gaismā. Es
ceru, ka ari tie, kuri vārdos līdz šim aizstāvēja sīko
nomnieku stāvokli, nobalsos par šopārejas formulu,
lai jau šinī sesijā sīkie pilsētas zemes rentnieki būtu
nodrošināti. Es ceru, ka augstais nams piekritīs so-
ciāldemokrātu frakcijas iesniegumam un uzdos agrar-
politikas un juridiskai komisijām 3 nedēļu laikā iz-
strādāt šo likumprojektu un iesniegt Saeimas ap-
spriešanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Alberings. Vārds dputatam Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Pie šī likumprojekta, par kuru runā-
ja deputāts Ulpes kungs, ir nodarbināta ne tikai taga-
dējās Saeimas agrarpolitikas komisija, bet to savā
laikā jau izstrādāja un ari iesniedza juridiskai komi-
sijai jau pagājušās Saeimas laikā agrarpolitikas ko-
misija kā gatavu likumprojektu. Otrai Saeimai sa-
nākot agrarpolitikas komisija ķērās atkal no jauna
pie šī likuma, jo vairākums bija tajās domās, ka tas
pilnīgi pārstrādājams. Tagad tas tiek steidzīgi iz-
strādāts un sagaidāma drīza pieņemšana galīga re-
dakcijā. Patiesību sakot, visi panti bija jau izstrā-
dāti, bet viņi prasīja zināmus pārgrozījumus un jane-
būtu tās rīvēšanās, kas notiek pie šī likuma no vie-
nas puses no pilsoniskām partijām un no otras puses
atkal no sociāldemokrātiem, tad šis likums jau sen
būtu nācis dienas gaismā;. Un es domāju, ja sociālde-
mokrāti neceltu savus iebildumus, tad nav domu
starpību, ka īsā laikā viņš nāktu Saeimas plenārsēde
priekšā un viņš varēs tikt pieņemts. Bet_man lie-
kas, ka te nav tik daudz Ulpes kunga vēlējums, lai
pieņemtu šo likumu, bet tā ir tikai zināma demon-
strācija: ja Saeima pieņēma jūsu likumus, lūdzu pie-
ņemat ari šo. Nē, ari mēs esam par šo likumu. Visi
rokas klāt un strādāsim. Visi pilsoņi stāv par šo liku-
mu un tāpēc man liekas, ka šis priekšlikums, šī pār-
ejas formula ir pavisam lieka un nevajadzīgajo ta at-
gādina to, kas jau ir. Pie šī likuma jau strada, tikai
vajaga visiem gribēt, tad šis likums tiks pieņemts.
Tāpēc šī pārejas formula, ko iesniedza Ulpes kungs,
ir pavisam lieka un nevajadzīga.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bungšam.

K. Bungšs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Loti savāda tomēr galu galā ļzklausījas
Alberinga kunga runa. Viņš izsacījās, it ka viņš stā-
vētu par pilsētas zemes ierīcības likumu un gribot to
pasteidzināt, bet vainīgi esot sociāldemokrāti, iesnieg-
dami priekšlikumu, lai lietu paātrinātu. Alberinga
kungs, kur te ir loģika? Mes gribam uzdot, lai lietu
paātrina, un jūs sakāt, ka sociāldemokrāti gribot li-
kumu bremzēt. Tas man, kā vienkāršam cilvēkam,
nav saprotams. Lietas būtība pastāv iekš tam, ka
Alberinga kungs, kurš tik ļoti devīgi apdavinaja_ lie-
los pilsētu zemju rentniekus, ir ar rokam un kajam
pretim tam, ka ari tiem maziem rentniekiem, kuri ir
izbrīvējušies uz lielāka obroka gabala īpašnieku ze-
mēm, ka tiem ari dotu tiesības zemi iegūt par īpa-
šumu. Lūk, te ir visa tā nelaime un cēlonis, kapec
šis likums uz priekšu nevirzās. Man gan gribētos
atgādināt ministru prezidenta kungam: ja nak uz
Saeimas katedra, lai runā vairāk to, kas saskan ar
dzīvi, bet lai netur te mītiņa runas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Es, de-
putātu kungi, neizprotu to uztraukumu, kādu ienesusi
šīs pārejas formulas pārrunāšana. Uztraukums ir pil-
nīgi lieks, tāpēc ka agrarkomisijas apakškomisija šo
likumu patlaban pieņēmusi 2. lasījumā un kā zināms
3. lasījums ies ļoti viegli cauri, jo tas var notikt jau
nākošā nedēļā. Tā tad likums pats par sevi nāks
ātri priekšā, ja tikai juridiskā komisija viņu neaizka-
vēs ilgāku laiku. Ja Saeimas sēdes turpināsies vēl
kādu laiku, tad bez kāda uztraukuma būs iespējams
likumprojektu skatīt cauri vēl šinī sesija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Man ari jāsaka nedaudz vardu par
motivāciju un stāvokli, kādu attiecībā uz pilsētu ze-
mēm ieņem kreiso sociāldemokrātu frakcija. Mes
visi taču zinām, ka kreiso sociāldemokrātu frakcija ir
uzstājusēs un karojusi pret šo pilsētu zemju nom-
nieku lietas nokārtošanu un regulēšanu, cik ir bijis
viņas spēkos. Šodien pie 3. lasījuma mēs, pilsoņi,
piedzīvojām to necerēto pārsteigumu, ka sociālde-
mokrāti ari nobalsoja par šo likumu, pec tam, kad
izrādījās, ka Saeimā ir noteikts vairākums, kas grib
aizstāvēt pilsētas nomniekus un_ negrib viņus atstāt
tādā stāvoklī, kā līdz šim. Tāpēc saprotams, ka aiz
taktiskiem iemesliem ari sociāldemokrāti balsoja par,
Bet tagad mēs redzam šīsbalsošanas otru galu. Ta-
gad viņi nāk ar plaši formulētu priekšlikumu izstrā-
dāt jaunu likumu par pilsētu zemēm. Viens no di-
viem : Vai nu tas ir tas pats likums, kas tagad tiek
izstrādāts bez šī ierosinājuma agrāra komisija, jeb
te slēpjas kaut kas jauns. Jaunu likumu taču var sa-
prast kā pārgrozījumu pie tā, kas tikko 3. lasījuma
nobalsots. Tāpēc, kungi, Ja augstais nams ir izšķī-
ries ar šo balsošanu par pilsētu zemju nomniekiem un
ja tur ir palikušas kādas neizšķirtas lietas_un jūs sa-
vu priekšlikumu attiecināt uz tām, tad, ka mums te
autoritatīvi ziņoja agrarkomisijas priekšsēdētājs un
sekretārs, kurus jūs nevarat apstrīdēt, tad jūsu pār-
ejas formula ir absolūti lieka. Kad likums būs ga-
tavs ari juridiskā komisijā, tad viņš nāks Saeimas
priekšā. Tas varēs nākt priekšā rudens sesijā. Šai
pārejas formulai nav itin nekāda pamata. Tas ir tikai
mēģinājums, varbūt, uz otru pusi maskēt savu nobal-
sošanu attiecībā uz pilsētu zemju nomniekiem. Tas
ir vienīgais, kā to var saprast. Tāpēc mēs pie šīs
pārejas formulas atturēsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēl vēlas de-
putāts Ulpe. Vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Loti dīvaina bij tā
motivācija, ko zemnieku savienības frakcijas uzde-
vumā paziņoja Klīves kungs, itin ka nekad vēl ne-
vienai komisijai Saeima nebūtu uzdevusi zināmā lai-
kā izstrādāt kādu likumprojektu. Klīves kungs teica,
jakomisija likumprojektu izstrādāšot, tad likums bū-
šot, bet ja neizstrādāšot, tad nebūšot. To mēs, Klī-
ves kungs, itin labi zinām — ja komisija likumpro-
jektu izstrādās, tad tas būs, bet lai komisija to iz-
strādātu, un nevis neizstrādātu, tad ari mēs liekam
priekšā to triju nedēļu laiku. Agrarpolitikas komisi-
jasapakškomisijas priekšsēdētājs, Juraševska kungs,
jumspaskaidroja, ka tas ir pilnīgi pieņemams, jo mi-
nētais likumprojekts apakškomisijā jau izstrādāts 2.
lasījumā, tā kā drīz to varēs pieņemt pati agrarkomi-
sijā. Viss atkarājas tikai no juridiskās komisijas. Tā-
pēc mums jāuzdod juridiskai komisijai uzskatīt šo
likumprojektu par steidzamu, lai viņa sesijas beigu
periodā neķertos pie citiem likumprojektiem, bet
taisni pie šī ļoti steidzamā likumprojekta. Tas ir
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ļoti steidzams, varbūt, ne tiem un tai frakcijai, kuru
intereses tas nav. Bet jums, kungi, taču ir zināms,
ka vel nevienam brīvības cīnītājam, izņemot pāris
gadījumus pilsētas robežās Rīgā nav piešķirta zeme.
Tie, kuri 1919. gada aizstāvēja Rīgu, vēl tagad ir bez
zemes, viņu stāvoklisRīgas pilsētas robežās nav uz-
labots. Jus nodrošināt lielgruntnieku stāvokli, kuri,
varbūt, brīvības ciņās nemaz nepiedalījās, bet īstos
brīvības cīnītājus jūs_ atsakāties nodrošināt. Ir pē-
dējais laiks attiecīgām komisijām nākt Saeimai
priekšā ar attiecīgu likumprojektu. Tāpēc man jā-
brīnās, ka zemnieku savienība var izturēties norai-
doši pret tik lietderīgu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vārds referentam Firksam.

Referents V. Firkss: Godātie deputātu kungi!
Esjums gribējupaskaidrot,ka šis likums apakškomi-
sija jau ir izstrādāts un tagad nāks tikai 3. lasījums.
Bet mes apakškomisijā ari neesam panākuši pilnīgu
vienošanos. Dažos svarīgos jautājumos kā labais,
ta kreisais spārns savās domās dalās un katrs turas
pie saviem ieskatiem. Cik ilgs laiks paies vēl, iekams
likums tiks pabeigts virskomisijā, nav zināms. Tā-
pēc tagad uzdot komisijai tik īsā laikā šo tik ļoti sva-
rīgo likumu izstrādāt, tas pēc maniem ieskatiem, kā
referenta, kurš jau ilgāku laiku ir speciāli ar šo li-
kumu nodarbojies, nekādā ziņā nebūtu iespējams un
tas varētu nākt likumam tikai par ļaunu. Tāpēc man
ka referentam noteikti jāizsakāspret sociāldemokrā-
tu kungu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta Ulpes iesniegta pārejas formula, pret kuru iz-
sakās referents. Ludzu pacelties tos, kas būta par
šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir
pret šopārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Ulpes iesniegto pārejas
formulu nodotas 35 balsis, pret — 5, atturējušies, 40.
Pārejas formula noraidīta.

Mes pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— likums par sociālo apgādību. Refe-
renti — Briedis un Gībietis. Turpināsies vispārējas
debates. Vārds deputātam Moricam.

E
^

Morics (sociāldemokrāts): Mūsu līdzšinējai
sociālas apgādības sistēmai pilnā mērā piemīt naba-
gu apgādības raksturs. Nevienam nav tiesības pra-
sīt sev sociālo apgādību._ Vai to dabū vai nē, tas
atkarājas vienīgi no vietējo pašvaldības iestāžu ie-
skatiem. Musu vecie darba nespējīgie pilsoņi daudz-
reiz nevar dabūt sociālo apgādību, kaut gan viņi ne-
var nepavisam bez tās iztikt un kaut viņiem ari ne-
būtu neviena, kas palīdz. Ari tiem nedaudziem, ku-
rus uzņemas apgādāt pašvaldības iestādes, izsnie-
dzamais pabalsts ir pārāk niecīgs, lai to varētu kaut
cik par sociālo apgādību nosaukt. Pie likuma ap-
spriešanas mums komisijā tika celti priekšā
materiāli par_ sociālas palīdzības apmēriem paš-
valdību iestades._ Tas, ko mēs tur dabūjām dzirdēt
un kas liela mēra jau bija zināms ari līdz šim, tas ir
vairāk ka apkaunojošs priekš demokrātiskas valsts.
Ta Vidzemes pagastos uz vairāk kā 373.000 iedzī-
votajiem sociāli angadajamo ārpus patversmēm ir
bijis 1924./25. budžeta gadā 7.672 personas, un uz
katru sociāli apgādājamo" pašvaldības izdevušas
caurmēra 50 latus gada. Tā tad 4 lati mēnesī! Tas
vel nav tas zemākais skaitlis. Pašvaldību pārstāvji,
kuri piedalījās komisijas sēdēs, ziņoja, ka ir Rīgas
apriņķi pagasti, kur pilnīgi sociāli apgādājamām per-
sonām piespriež 80 rubļus pabalsta mēnesī! Nav la-
bāks stāvoklis ari Kurzeme un Zemgalē. Tur uz ap-
mēram 434.000 iedzīvotājiem ārpus patversmēm pa-
gasti apgādājuši 8.384 personas_un caurmērā uz
katru apgādājamo ārpus patversmēm lauku pašval-

dības izdevušas 46 latus gadā. Tā tad vēl mazāk
neka Vidzemes pagastos. _ Latgale uz gandrīz 500.000
iedzīvotajiem sociāli apgādājamo ārpus patversmēm
pagājuša budžeta gadā ir bijis tikai 1.008 personas.
Referentakungs mums paskaidroja, ka Latgalē so-
ciāla apgādība esot uzbūvēta citādi nekā pārējā
Latvija. Tur sociāli apgādājamie vienkārši ejot uba-
got un ta sev uzturu sagādājot. Protams, ari Vi-
dzeme un Kurzemē pilnīgi darba nespējīgiem un pil-
nīgi apgādājamiem pilsoņiem ir tagad tas pats jāda-
ra, jo ar 50 vai 46 latiem gadā dzīvot nevar. Bet
Latgalē par sociālo apgādību no pašvaldību puses
nemaz nevar būt runas, ja pie Latgales nabadzības
palīdzību saņem apmēram tikai 1.000 personas. Ari
patversmēm apgādājamo skaits visā Latgalē pagāju-
šā budžeta gadā bija tikai 48 personas, turpretim
Kurzemē un Zemgalē — 3.519, Vidzemē 2.868 per-
sonas. Pilsētās apgādājamo stāvoklis ir mazliet la-
bāks. Pagājušā gadā caurmērā uz 1.119.000 pilsētu
iedzīvotājiem ārpus patversmēm sociālo palīdzību
saņēmušas 7.033 personas, caurmērā katra 159 la-
tus gadā. Šie nedaudzie skaitļi jau raksturo mūsu
sociālo apgādības sistēmas tagadējo, ilgāk vairs tie-
šām neciešamo stāvokli. Sevišķi, tas zīmējas uz ve-
cu un darba nespējīgu pilsoņu apgādāšanu. Un ir
saprotams, ka pašvaldības iestādes var apmierināties
ar tik maziem izdevumiem uz katra apgādājama ti-
kai tad, ja viņas bez žēlastības noraida kuru katru,
kuru daudz maz tikai var noraidīt no sabiedrības ap-
gādības. Ja kādam vecītim kaut kur ir dēls, tad
viņu neapgādās, kaut šis dēls pats būtu galīga_ trū-
kumā. — Tev. lūk, ir dēls, ej. prasi no ta! Ja kādam
ir vēl kāds kankars mugurā, tad viņš palīdzību neda-
būs, ļo par trūcību viņu vēl neuzskata. Sociāldemo-
krātiskā frakcija, apskatot mums priekšā celto liku-
mu par sociālo apgādību, vispirms pieiet pie viņa no
šī viedokļa. Vai viņš tagadējās sociālas apgādības
trūkumus novērš, vai viņš tos nenovērš? Un mums
jāsaka, zināms solis uz priekšu šis likums ir, bet viņš
nebūt nedod sociālās aneādības ziņa to. ko demo-
krātiskās valsts iedzīvotājiem ir tiesība no sabiedrī-
bas sagaidīt un prasīt. Likuma 1. nants gan deklarē,
ka katram Latvijas iedzīvotājam, kurš ir darba ne-
snēiīgs un trūcīgs, ir tiesība uz sociālo apgādību. Pec
šī likuma noteikumiem vismaz nrincipā ir atzīts, ka
tiesība prasīt no sabiedrības palīdzību ir. Bet ia nu
mēs pētām tālāk, ar ko likumā šo tiesību izmanto-
šana tiek nodrošināta, tad mēs pašā likumā tikpat
kā neko neredzam. Mēs redzam iau 3. pantā, ka
sociālā* angādes nepieciešamību nosaka attiecīga
oašvaldības vai vasts iestāde un nevienam tur daudz
nav ko līdzrunāt. izņemot sadīiumus oar darba ne-
spēlību. kad nepieciešams pieaicināta ārsta atzinums.
Jau te oacelas vesela , rinda jautājumu Vispirms,
kas uzskatāms par darba nesņēiīgu? Ja paliek li-
kums tāds. kāds vjnš mums celts nriekšā, tad par
darba nesņēiīgu ari 90 gadus vecu cilvēku varēs uz-
skatīt tikai tad. jaārsts konstatēs tādus fiziskus trū-
kumus, uz kuru pamata viņu varēs nosaukt par dar-
ba nespējīgu. Tas ir, ja viņš nevarēs vairs kustēties.
Bet pēc sociāldemokrātiskās frakcijas domām cil-
vēks, kurš visu mūžu ir atdevis sabiedrībai savu dar-
ba soēku. savu enerģiiu, drīkstētu taču nonākt reiz
pie tās robežas, kur viņš varētu teikt: ,.Nu man ir tie-
sība savu vecumu pavadīt mierā, jo visu, ko varēju
sabiedrībai dot. esmu devis." Sociālās likumdoša-
nas komisija pie šī likuma apspriešanas 2. lasījumā
tika pieņemts noteikums, ka katrs, kas sasniedzis
vismaz 65 gadus vecumu, uzskatāms par darba ne-
spējīgu. 3. lasījuma to nostrīpoja. Tagad nav ne-
kādas pazīmes, nedz vecumam, nedz darba nespēiī-
jai. Ja cilvēkam nevar konstatēt visas 100% darba
nespējas aiz sakropļojuma vai aiz vecuma, vai tad
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šis likums dod tiesību izmantot apgādību? To likumā
neredz. Vai cilvēkam, kurš nevar sagādāt sev visu
uzturu, bet tikai vienu trešdaļu, vai viņam ir tiesība
iztrūkstošas 2/3 prasīt no sabiedrības? Uz to ari mēs
neredzam atbildi likumā._ Tālāk, kas uzskatāms par
trūcīgu šī likuma nozīmē? Ari uz to neredzam at-
bildi. Ja mums ir tikai deklarācija, ka katram dar-
ba nespējīgam un trūcīgam pilsonim ir tiesība uz
sociālo apgādību un tālāk teikts, ka sociālās apgādī-
bas nepieciešamību nosaka attiecīgā pašvaldības vai
valsts iestāde un sīkāki nav likumā aprakstīts, kas
uzskatāms par darba nespējīgu un kas par trūcīgu,
tad mēs jau iepriekš varam būt pārliecināti, ka vis-
maz vecu un darba nespējīgu pilsoņu apgādības zi-
ņā šis likums mums daudz neko vairāk nedos nekā
līdzšinējais stāvoklis. 1. panta skaistā deklarācija
draud palikt tikai par vārdiem. 4. pantā ir viens
svarīgs jaunievedums, kuru mēs varam apsveikt, t.
i. ka pašvaldības nevar atteikties apgādāt trūcīgus
un darba nespējīgus pilsoņus, ja ari šīm personām
būtu tuvinieki, kuru pienākums būtu viņus apgādāt,
bet kuri atsakās tos apgādāt. Tas ir neapšaubāmi
solis uz priekšu, salīdzinot ar līdzšinējo stāvokli, kur
bieži palīdzības prasītājus nostāda ļoti smagā stā-
voklī, raidot viņus pēc palīdzības pie'tuviniekiem, ar
kuriem viņiem attiecības, varbūt, ir tik sliktas, ka viņi
šo palīdzību no viņiem lūgt nemaz nevar. Tas ir
solis uz priekšu. Pašvaldībām likums piešķir tiesī-
bas piedzīt tādā gadīiumā apgādības izdevumus no
tiem,kuru pienākums būtu attiecīgo personu apgādāt.
Ir ari ievests zināms ierobežojums, ka pašvaldības
nevar piedzīt izdevumus no tādām personām, kuras
pēc sava mantas stāvokļa un ienākumiem nespēj ap-
gādājamo pabalstīt un uzturēt. Šinī ziņā tomēr nav
nekas noteikti formulēts. Atkal tikai palīdzības ie-
stādei atstāts izšķirt pēc sava novērojuma, vai kāds
apgādāiamā tuvinieks ir tāds, kurš varētu viņam pa-
līdzēt vai nē. Mēs, sociāldemokrātu frakcija, aiz-
stāvējām uzskatu, ka šinī likumā ir vismaz jānoteic,
jānodrošina zināma norma apgādībai, lai neatkārto-
tos un nevarētu atkārtoties tādi gadījumi,
kur pašvaldības piespriež 80 rubļus mēnesī
pabalsta un ar to apmierinājās, ka viņas savu
sociālās apgādības pienākumu ir izpildījušas.
Diemžēl ari šinī ziņā mums priekšā celtā likumā va-
iadzīgās noteiktības nav. jo attiecīgi mūsu priekšli-
kumi, kā sociālās likumdošanas komisijā, tā pašvaldī-
bas komisiia tika noraidīti. Likums cenšas kaut cik
uzlabot palīdzību bērniem, palīdzību slimību ārstē-
šanā un apkarošanā un tas ir visumā apsveicams. Ari
šeit mēs saredzam trūkumus, bet es negribu vispā-
rējās debatēs par visiem sīkumiem runāt. Mēs nāksim
attiecīgā vietā ar saviem priekšlikumiem. Bet es_gri-
bētu vēl vienu teikt. Ja līdz šim pašvaldības iestādes
nav spējušas savus sociāli apgādājamos kaut cik ap-
mierinoši apgādāt, tad protams ne tikai tāpēcun, var-
būt, nepavisam ne tāpēc, ka tie cilvēki, kas vada vie-
tēiās pašvaldības, būtu tik cietsirdīgi, ka viņi negri-
bētu palīdzēt tiem, kam palīdzība nākas. Atsevišķos
gadījumos tas, bez šaubām, ari tā ir, bet ne visur.
Pa lielākai daļai tas ir tādēļ, ka pašvaldībām trūkst
līdzekļu, lai sociālās apgādības vajadzības varētu
kaut cik ciešami apmierināt. Visvairāk šo līdzekļu
trūkst taisni lauku pašvaldībām. Taisni tādēļ ari uz
laukiem sociālās apgādības lietas atrodas vissliktākā
stāvoklī Bet ari pilsētu pašvaldībām trūkst šo lī-
dzekļu, jo ar 159 latiem gadā, kurus pilsētas ceurmē-
rā izsniedz saviem sociāli apgādājamiem, taču nevar
pārtikt un slepeni vai atklāti nabagot sociāli apgādā-
jamiem tā kā tā ir jāiet. Ja Saeima grib nopietni pie-
iet pie sociālās apgādības jautājuma nokārtošanas,
tad viņa nedrīkst apmierināties ar to, ka pieņems šo
likumu, kurā būtu deklarētas n*esības uz sociālo ap-
gādību, un teiks: „mēs nu esam savu pienākumu iz-

pildījuši, sociālas apgādības lietas nu ir valstī nokār-
totas. Varbūt mazāk mums pat ir vajadzīgs likums
par sociālo apgādību, bet vairāk mums vajadzīgs dot
pašvaldībām līdzekļus šīs _ sociālās apgādības izveša-
nai. Tas ir viens no lielākajiem likumdevējas iestā-
des uzdevumiem, stājoties pie šī jautājuma atrisinā-
šanas. Diemžēl, sociāldemokrātu frakcija visos ta-
nīs gadījumos, kur viņa likusi priekšā pašvaldību lī-
dzekļus pavairot, līdz šim atdūrusēs uz Saeimas vai-
rākuma pretestību. Kur mēs esam likuši priekšā
pavairot pašvaldību tiesības, ņemt augstākus no-
dokļus no tiem,kuri tos spēj maksāt, mēs neesam at-
raduši piekrišanu. Kad mēs esam likuši priekšā at-
stāt pašvaldībām lielāku daļu, nekā līdz šim no tiem
nodokļiem, kas pašvaldībām nākas kopīgi ar valsti,
Saeimas vairākums to noraidījis. Ja Saeima šādi
pieiet pašvaldību līdzekļu jautājumu izšķiršanai, tad,
protams, nav izšķirams ari sociālās apgādības jautā-
jums mūsu pašvaldības iestādēs. Šonegribēšanu dot
pašvaldībām līdzekļus sociālās apgādības izvešanai,
mēs uzskatām par vislielāko trūkumu, ko Saeima līdz
šim šinī ziņā pielaidusi.

Tomēr šinī likumā konstatējams zināms solis uz
priekšu, salīdzinot ar līdzšinējo stāvokli. Tādēļ so-
ciāldemokrātiskā frakcija atbalstīs šo likumu un at-
tiecīgās vietās nāks ar saviem pārlabojumiem. Cik
zināms, koalīcijas frakcijas apspriedušas jautājumu
par šī likuma tālākvirzīšanu un, kā dzirdams, nolē-
mušas nodot to šodien vēl budžeta un juridiskai ko-
misijai. (Balsis pa kreisi: ..Nogremdēt!") Bez šau-
bām, šādu priekšlikumu mēs varam uztvert tikai kā
mēģinājumu nogremdēt šo likumu, jo sociālās likum-
došanas komisija no savas puses jau ir iesniegusi to
budžeta komisijas apspriešanai un budžeta komisija,
cik zināms, jau var dot atsauksmi par to. Visos ta-
nīs iautājumos. kur sociālās likumdošanas komisijai
radās neskaidrības juridiskos formulējumos, saduro-
ties šim likumam ar pastāvošiem likumiem, tā ir jau
griezusēs pie juridiskās komisijas un pieaicinājusi pie
likuma apspriešanas komisijā ari kodifikacijas noda-
ļas darbiniekus. Tā tad_ ari no juridiskā viedokļa šis
likums ir noskaņots. Šādos apstākļos mēģināiumu
nodot to vēl divām komisijām, bez tām divām komi-
sijām, kurās tas sīki un vispusīgi iztirzāts, mēs ne-
varam uzskatīt citādi, kā par mēģinājumu šo vēl loti
nepilnīgo, ļoti trūcīgo likumu atkal nobīdīt uz ilgāku
laiku no Saeimas dienas kārtības. Viņš biia jau Saei-
mas dienas kārtībā pagājušā sesijā, bet tad tika no-
ņemts. Pēc tam viņš tika uzņemts šinī sesijā, bet
tagad atkal grib viņu noņemt no dienas kārtības. Var-
būt, ka viņu atkal gribēs atstāt uz nākošo sesiiu, bet
tā tā lieta var iet uz ilgākiem laikiem un sociālās ap-
gādības lietas paliks tādā pat neciešamā stāvoklī kā
līdz šim. Sociāldemokrātu frakcija uz noteiktāko
protestē pret tādu mēģinājumu. Te tika celti iebil-
dumi, ka likumā ir ievestas lietas, kuras līdz šim ne-
ietilpa nedz valsts, nedz ari pašvaldības sociālās ap-
gādības uzdevumos. Nevarot, lūk, pateikt, cik tas
viss izmaksāšot. Tā likumā ir paredzēts, ka valsts
un pašvaldības pienākums ir ārstēt, kopt un uzturēt
trūcīgos tuberkulozes slimniekus, kuri atrodas bei-
dzamā

^
stadijā un kuriem pašiem nav iespējams par

sevi rūpēties, tāpat ari jārūpējas par personām, ku-
ras saslimušas ar venēriskām slimībām. Man lie-
kas, ka šīs abas hetas — kā cīņa pret tuberkulozi, tā
ciņa ar venēriskām slimībām — ir tādas lietas, kas
spiež šo likumu pieņemt ļoti steidzīgi, jo tagadējā
paviršā izturēšanās pret šiem abiem jautājumiem,
kuri posta tautas veselību, ir neciešama un nepielai-
žama. Šo iemeslu dēļ nebūt nav vajadzīgs nobīdīt
pie malas visu šo likumu. Ja kāds tomēr domā, ka
viss tas nebūtu pieņemams šinī likumā, ka tas va-
rētu pārāk dārgi izmaksāt un ka priekš tam mums
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nav līdzekļu, tad ari tas nevar būt par iemeslu likuma
nobīdīšanai pie malas, bet par to varēs runāttad,_mēs nonāksim pie attiecīga likuma panta. Tāpēc
sociāldemokrātu frakcija uzstājas pret šī likuma no-
vilcināšanu un atbalstīs šo likumu kaut vai tāda vei-
dā, kāds tas tagad ir, kaut gan mēs to par apmierino-
šu sociālās apgādības jautājuma atrisināšanu neuz-
skatām. Mēs domājam, ka Latvijai agri vai vēlu
nāksies dot saviem darba nespējīgiem un trūcīgiem
pilsoņiem tādu pat nodrošinājumu, kādu ir devušas
saviem trūcīgiem pilsoņiem lielais vairums no val-
stīm, t. i. vecuma un darba invaliditātes nodroši-
nāšanu ar noteiktu formulējumu un noteiktiem
līdzekļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augstais
nams! Tās dienas, kad aptrūkst darbs unj-okas un
kad jāmeklē palīdzību un pabalstus pie līdzcilvēkiem,
tās ir tās drūmākās un tumšākās. Pieejot pie šī jau-
tājuma apskatīšanas reizē ar to jāpieiet ar zināmu
pienākuma apziņu pret šiem cilvēkiem un nav jāaiz-
mirst, ka visos laikos mūsu tauta pēc savām spējām
un pēc vajadzības kārtojusi šo jautājumu. Mūsu zem-
nieku frakcija ari šodien stāv par šo likumu un nav
pret sociālo apgādību kā tādu. Bet priekšā stāvošā
projektā mēs redzam zināmas iezīmes, kā to atzina
ari iepriekšējais runātājs, ka līdzšinējās attiecības ir
ievērojami grozītas un dažā ziņā grozītas vajadzīgi,
bet dažā ziņā nevajadzīgi. Es gribētu apstāties pie
tām vietām šinī projektā, kur stāvoklis tagad grozīts
nevietā un kur šo grozījumu sekas nav pārredzamas.
Kā zināms pieturas punkts, kas nosaka likuma vir-
zienu, noder viņa 5. un 47. panti. Tad ir vēl daži
panti, pie kuriem apstāšos vēlāk. 5. pants nosaka, ka
tautas labklājības ministrija nosaka pabalsta normas,
nesaka pabalsta minimumu. Tad 47. pantā pare-
dzēts, ka sociālā apgādība tiek izņemta iz pašvaldī-
bas departamenta rokām un pārnesta uz tautas lab-
klājības ministriju. Ja šos divus pantus vienu ar
otru vedam sakarā un ja atceramies tās debates, kas
notika pašvaldības komisijā, apspriežot šo proiektu,
kur sociāldemokrātu frakcija nāca ar priekšliku-
miem', ne tikai lai tautas labklājības ministrija nosacītu
normas, bet lai noteiktu ari, kad rodas tiesības sa-
ņemt pabalstus un kādos apmēros, ar vārdu sakot,
lai visi_ socialap.gādāiamie tiktu iedalīti ~kategorijās,
tāpatka kategorijas iedalīti pensionāri, ierēdņi u. t. t,
tāpat lai sociāli apgādaiamos iedalītu kategorijās pēc
procentuālas darba spēju zaudēšanas. Ja to uzskatu
mes izvedam un ievestu likumā, tad nepārprotami no-
tiktu tas, ka jasjestādes,kuras mēs saucam par pa-
šas tautas velētam, visu šķiru reprezentētājām, paš-
valdības iestādes tiktu padarītas par nulli. Tās līdz
šim vadīja apgādāšanas lietu un tās ari vislabāk var
parredzet_ patiesās vajadzības pēc pabalsta. Šo cil-
vēku vidu dzīvo sociāli apgādājamie un tie cilvēki
vislabāk varēs pārredzēt, cik plaša šī sabiedriskā
palīdzība bus vajadzīga un cik viņa iespēiama, tie ari
pārredzēs.' cik tālu sniedzas sabiedrības līdzekli priekš
šīs apgādības. Tādā kārtā viņas pašas noteica un
našas kārtoia sociāli apgādājamo jautājumu. Tur-
pretim mēs vairs neuzticamies šīm pašvaldības iestā-
dēm, no pašu vidus vēlētām pašvaldību iestādēm, bet
atdodam visu noteikšanu tautas labklānbas ministri-
jas ierēdnim. Tautas labklājības ministrija nosaka
minimālas normas, tad nāks procentuālās normas,
paņems attiecīgu likuma pantu un ārsts aprēķinās tik
un tik lielu darba spēju zaudējumu — mēs jau zinām
no prakses, kā tas notiek, ka nāk priekšā gadījumi,
kad izrēķina pat pāri par 100% lielu darba spēju zau-
dējumu un tomēr tas cilvēks vēl strādā. Man ir zi-
nāms gadījums pensiju lietās, kur ir izrēķināts, ka

cilvēks zaudējis 90% darba spējas un šis cilvēks vēl
šodien strada visus fiziskus darbus, ar, sēj, pļauj, kā
katrs cits cilvēks. Tā tad uz tiem ārstu aprēķiniem
vien katrreiz nevar dibināties. Ja mums būs tāds li-
kums, kur ir noteikts, ka ārsts izrēķina darba spēju
zaudējumu, tad atliek paņemt rokā šo likuma notei-
kumu, kurš notei^ ka ja ir tāds un tāds darba spēju
zaudējums, tad nākas pabalsts pēc likuma normām
tik un tik un likums ir jāizpilda, pašvaldības neko
tur nevar ne lemt, ne spriest, ne darīt un neviena uz-
raugiestāde nevar neko tur darīt, jo tas ir likums,
bet tanī pašā laikā šis cilvēks var strādāt un savu
maizi nopelnīt. Līdz šim tas nenāca priekšā tāpēc,
ka pašvaldības, to redzot, vienkārši pabalstu nedeva,
bet tagad pašvaldības tiek dzītas pretim nepārredza-
miem izdevumiem un tiek nostādītas neciešamā stā-
voklī. Mēs pašvaldībām mazāk uzticamies, kā ku-
ram katram ierēdnim,kas nāk no ārienes un galu galā
noved pie tā, ka pašvaldības un sabiedrība tādu li-
kumu un likumdošanu nevar atzīt. Tālāk — par
pašvaldībām žēlojas, ka viņas vāji apgādājot. Jā-
ņem vērā, ka jautājums stāv sakarā ar to, cik daudz
līdzekļu pašvaldībām ir priekš šīs apgādības. Šim
likumam ir zināms sakars ar kādu citu likumu, kurš
ari ir mūsu dienas kārtībā un pēc pāris punktiem nāks
priekšā, t. i. likums par personīgā nodokļa_ atcelšanu.
Tur kreisā puse tiecas pēc tā, lai samazinatu_pašval-
dību ienākumus par apmēram .30% caurmēra. Ja
nu tagad pašvaldības šos 30% no saviem ienākumiem
zaudēs, tad sakāt, ar kādiem līdzekļiem jus domājat
šo likumu izpildīt. Tagad sociāla apgāde uz lau-
kiem izdod nespējnieku uzturēšanai 16,48%, ārstnie-
cības izdevumiem — 3%, kopā gandrīz 20%, jeb vie-
na piektā daļa no pašvaldības budžeta. Ja jus šo
piekto daļu no pašvaldības budžeta izdevumiem_ pec
šī jaunā likuma paplašināt un pēc stundas runasat,
ka vajaga 30% no budžeta līdzekļiem atņemt, ka jus
dabūsat galus kopā? Tā pie jautājuma nevar pieiet.
Tas viss, varbūt, ir vēlams, loti vēlams, bet vai tas
ir iespējams. Tuvāki analizējot šo likumu redzam,
ka ir ļoti plaši nostādīta ārstniecība._ 6. pants paredz,
ka valsts uzņemas ārstēt nevien tādas slimības un
sērgas, kur, varbūt, atsevišķas pašvaldības nevaršo
darbu veikt, kā mēri, koleru un bakas, plankuma tīfu,
tuberkulozi grūti dziedināmā stāvoklī, kura, bez šau-
bām, ir sabiedrības ļaunums, bet uzņemas tanī paša
laikā ari tādu ļaunumu ārstēšanu, kurš prasa kolosā-
lus līdzekļus, kā venēriskās slimības, sifilisu u. t. t.
Ja mēs visu šo ārstniecības programu saņemam ko-
pā, tad dabīgi rodas iautāiums, vai ir kāds izrēķinā-
jis, cik īsti mums varētu būt šādu dažādo slimo un ja
šis likums uzliek par pienākumu viņus visus ārstēt
un dažos gadījumos pārvietot slimnīcā, vai tad mums"*
ir pietiekoši daudz līdzekļu. Te jau iepriekšējais ru-
nātājs Morica kungs aizrādīja, ka tādu jautājumu ari
viņš dzirdēiis paceļam. Man liekas, tāds jautājums
ir jāpaceļ. Pirms mēs sakām: tas lai top par likumu
un to kā likumu ir jāizpilda, ir taču jāzin,vai ir iespē-
jams izpildīt mūsu patreizējos apstākļos un cik liela
ir tā nasta, ko šis likums uzliek. Cik man zināms,
tādu datu, tādas statistikas vēl nekur nav un neviens
laikam nevarēs ari šodien to pateikt Tas ir liels trū-
kums, lai gan principā mēs esam par šo likumu, nar
šo ārstniecību, bet. saprotams, iespējamības robežās.
Un jatas, varbūt, nav tik plašos apmēros, kā to te pa-
redzēts ievest, tad pie attiecīgiem pantiem ir jāienes
attiecīgas korektivas, jāierobežojas ar vislielāko ne-
pieciešamību. Varbūt vēlāk varēs ārstniecību pa-
plašināt. Varbūt varēs šīs slimnīcas izbūvēt, bet ta-
gad lai mēs redzētu tās ārstniecības apmērus, mums
viss jāaprēķina samērā ar mūsu patreizējām spēiām.
Bet. trūkstot šiem materiāliem, vienai pusei apgalvo-
jot, ka to var un otrai pusei apgalvojot, ka to nevar,
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mēs pie skaidrības netiekam. Tas jautājumsir jāno-
skaidro, un tas ir gluži dabīgi. Tas ir zināms trū-
kums šī likuma uzbūvē. Sociālā apgādība notiek, var-
būt, ne tik plašosapmēros, kā tas būtu veļams un ka
tas, varbūt, kādreiz turpmāk būs, bet viņa notiek uz
dažu pastāvošo likumu pamata un nekāda sevišķi
steidzama vajadzība nav, ka mums šodien pa kaklu
pa galvu būtu šo likumu jāpieņem, tā uz labu laimi.
Un tas, ko šodien teica Morica kungs, ka viņš dzirdē-
jis, ka nākšot ar priekšlikumu, lai noskaidrošanas deļ
nodotu vēlreiz šo likumprojektu attiecīgam komisi-
jām, no kurām prasa šī likuma_ izvešanu dzīve, nav
nekas sagrēkots, nav nekāda pārestība, ja patiesi šo
apstākli noskaidro. (Saucieni pa kreisi: „Budžeta
komisijā tas ir skatīts cauri!") Finansu komisijai.
(Saucieni pa kreisi: „Vai saimniecības komisijaine-
vajaga?") Ir taisnība, ka finansu komisija ir zināma
mērā valsts saimniecības komisija un tadeļ viņai, bez
šaubām, ir savs vārds līdzrunajams. Talak jāapstā-
jas pie dažiem pantiem, kuri, man liekas, ir gājuši
taču par tālu. Tā, piemēram, 33. panta ir teikts, ka
pabalsta sniegšana bērniem skaitās ar dzimšanas
dienu un turpinās līdz 17 gadu vecuma sasniegšana.!.
Mums nav parasts audzēt ta cilvēkus, lai viņi nestrā-
dātu līdz 17 gadiem. Patiesi, ja mes ari to darītu,
tad mēs jau redzam no tiem dažiem bēdīgiem gadī-
jumiem,kur cilvēki ir tā audzēti, ka viņi nav nekādu
darbu strādāiuši līdz 17. mūža gadam, ka no_viņiem
pēc tam ari nekāds strādnieks neiznāk. Tapec šāds
pants tik striktā forma, saprotams, nav musu dzīvei,
mūsu apstākļiem, musu darbam piemērots. Ir vis-
pār paredzēts, ka līdz 17. mūža gadam bērni novieto-
jami patversmēs. Tālāk 30. panta ir teikts, ka var
no šīm patversmēm bērnus ari izdot pie darba privā-
tām personām, bet tādām, kuras_ pašvaldība pec iz-
darītas izziņas ir atzinusi par spējīgam pienācīgi gā-
dāt u. t- t. par bērnu. Nebūtu atkal principā

^
pret to

kas jāiebilst, ka tai personai, kura izņēmusi no pa-
tversmes augošu bērnu vai jaunekli, ir jabut spējīgai
par viņu gādāt. Bet nevar nostādīt šo kartību tik
smagu, ka katru reizi, ja viens gribēs no patversmes
ņemt kaut vasarā, lai ietu ganos,kādu 15 gadus vecu
zēnu, ka tad būtu jāiet pie pilsētas domes vai pilsētas
valdes un tur jāspriež un jālemj,vai es, kas to ganu
vēlos, esmu spējīgs par viņugadat Protams, ja tā-
dus ceļus ies, tad tas nozīmes tik daudz, ka no pa-
tversmēm neviens šos audzēkņus pie darba nevarēs
ņemt, jo formalitātes ir par smagām. Ta tad šie ir
zināmi trūkumi, kurus, protams, pie pantu apsprie-
šanas varētu izlabot, bet tomēr ka trūkumi viņi ir
kvalificējami. Visu kopā saņemot, neskatoties uz to,
ka likums ir vajadzīgs, ka likums zināma mēra sank-
cionē līdzšinējo stāvokli, bet tanī paša laikā satur
diezgan smagus un nepārredzamus trūkumus, man
šķiet, ka likums šinī veidā nav uzskatams nar pie-
nācīgi izstrādātu un par pāreju uz pantu lasīšanu
šinī veidā zemnieku savienības frakcijai nebūs iespē-
jams balsot

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Sociālās apgādības likums uzskatams par
vienu no svarīgākiem un ne tikai svarīgākiem, bet
ari stipri steidzamiem, l!ikum:iem._ Šī likuma vaja-
dzība man sevišķi .Jāpastrīpo tādēļ, ka_ man pašam,
vairākus gadus strādāioit sociālās apgādības lauka,
praktiski ir nācies sadurties ar šīs lietas nokārto-
šanu. Pie mums. kā kara izpostītā zeme. jāstrādā,
varētu teikt, pēc zināma principa. Sociālo ap-
gādību praksē parasti mēdz dalīt trijās striktās
dalās: 1) apgādāt tos. kurus sauc par pil-
nīgi nepieciešami apgādājamiem. 2) tos. kuru
apgādāšana uzskatāma par vēlamu; pie tre-
šās kategorijas pieder visi tie, kuru apgā-

dāšanu mūsu valsts, kaš stipri cietusi no kara,
nevar veikt pait visnepieciešamākos apmēros, jo
tiklab mūsu pašvaldību, kā valsts līdzekļi ir stipri
ierobežoti. Bet, runājot par šo likumprojektu, tāpat
kā par visiem citiem, arvien paceļas jautājums, c ik
tas maksā. Šoreiz, stādot šo jautājumu, cik tas
maksā, mums nav noteiktais atbildes. Šī atbilde bij
jādod, bez šaubām, budžeta komisijai. Bet budžeta
komisija ir devusi tikai atsauksmi un nav devusi at-
bildi, cik maksā šī likuma dzīve izvešana. Paintere'-
sējoties par skaitļiem, cik tas maksātu, izradās, ka
pieprasa ļoti lielus skaitļus, starp, citu vienu miljonu
latu, kamēr daži āri šo skaitli pavairo līdz 1.800.000
latu. Ja nu mēs pieņemta tiadu likumu, kas prasītu
tik lielas sumas, tad tas paliktu tikai uz papīra. To
nevarētu pildīt ne pašvaldības, ne ari valsts. Mums,
diemžēl, ir dažs labs tāds likums, kas paliek tikai uz
papīra. Līdz ar to tautas tiiesiskā_apziņa dabīgi ne-
tiek stiprināta,, bet gan tiek mazināta. Un tadeļ, lai
ari šis likums nepaliktu tāds, tad budžeta komisijai,
kura nav pat savu referentu Ievelējusi pie šī likuma,
jādod atbilde par to, cik tas maksā, _ Mes nevaram
pie labākās pārliecības teikt, ka varētu šodien bal-
sot par šo likumu. Tālāk gribu drusku polemizēt ar
Grantskalna kungu. Viņš teica, ka sociālas apgā-
dības likumprojektā esot, ka bērni līdz 17 gadu ve-
cumam tiekot audzināti pilnīga bezdarbība, Man
liekas, ka pazīstot visus šos apstākļus valsts un paš-
valdības uzturētās patversmēs kā Rīga, ta Spare,jā
Naukšēnos, katrs teikta, ka tur visi tiek nodarbināti
un stipri lietderīgi nodarbināti. Var pat teikt, ka ir
liels prieks redzot, kā tur tie cilvēki strada. Mes
visi pazīstam Benšona kungu kā ļoti stingru līdzekļu
atvēlētāju. Bet tad. kad viņš iepazinās ar šīm
patversmēm, tad viņš teica, ka tiešām tām: vajaga
nākti pretim. Domāt, ka šis likumprojekts paredz
bērnus audzināt līdz 17. gadami pilnīga _ bezdarbība,
ir bez kāda pamata. Tad vēl attiecība uz to, ka
praktiski kārtot šo sociālās apgādības likumu. Pa-
rasti valsts iestādes tāpat ari pašvaldību iestā-
des lūdzējus, dzenā no vienas iestādes uz
otru, viena pagasta valde atrunājas uz otru
pagasta valdi. Tāpat ari apriņķa valde,
vai nu sūta uz tautas labklājības mini-
striju, vai uz pilsētas valdi. Tas nu ir ļoti sarežģīts
juridisku attiecību komplekss. Bet tam visam vel
pievienojas klāt, augsti godājamie deputātu kungi,
tādi gadījumi, kur vecāki uzaudzina bērnu pulciņu
no 7—8 bērniem un tomēr tie neatrod par savu mo-
rālisko pienākumu vecuma dienās uzturēt savus ve-
cākus. Un te nu juridiskās attiecības un līdzšinējās
normas stipri vēl nav ietvertas. Nāk pat priekšā
tādi gadījumi, kur bagāti dēlii un it sevišķi' turīgās
meitas, kad tēvs ir mazturīgs un nespēj vairs sev
maizi nopelnīt vai slimnīcu samaksāt, nenāk šim
mazturīgam vecākam palīgā. Lai varētu šīssarežģītās
juridiskās attiecības pārbaudīt, tad ir nepieciešami no-
doti šo likumu ari juridiskai komisijai un tāpēc aiz
šiem motiviem centra apvienības vārdā es lieku
priekšā pieņemt manu pārejas formulu — nodot šo
likumu budžeta komisijas, juridiskās un sociālās li-
kumdošanas komisiju caurlūkošanai. (M. Rozentāls
no vietas: „Vai nav, varbūt, vēl kāda komisija?,
Varbūt agrarlietu komisija?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sternam.

J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Šeit patlaban runāja Breikša kungs. Viņš
izsakās, ka pazīstot ļoti labi sociālo apgādi un man
šķiet, ka viņš sacīja pareizi, bet pazīst tikai attiecībā
uz vienu daļu, pazīsti sociālo apgādi pilsētās, bet pa-
visam sveši liekas tie apstākļi, kādi ir uz laukiem.
Tanī pat laikā es brīnos par Breikša kungu, ja viņš
izsakās, ka tagadējie likumi neesot diezgan stingri
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tanī ziņā, ka nepiespiežot spējīgos apgādāt savus ne-
spējīgos piederīgos, t. i., piemēram,nepiespiežot spē-
jīgiem bērniem apgādāt savus tēvus. Es gribētu at-
gādāt vienu, ka mums ir likums, kurš vēl tagad pa-
stāv spēkā un tas nosaka, ka dēlam jāap-
gādā tēvs, mātie, jāapgādāsavs sievas tēvs un sievas
māte, savas māsas un savi brāļi. Ja šo likumu, gri-
bētu izvest dzīvē, būtu skaidrs, ka tad diezgan tu-
rīgi cilvēki varētu tikt galīgi izputināti, ja piespie-
stu visus viņu darba nespējīgos piederīgos apgādāt.
To ari nevar saukt par likumu, bet tas Ir kauti kāda
varmācība un tāds likums uz priekšu būtu jāatceļ,
kaut gan šinī sociālā likuma projektā neparedz
augšminētā likuma atcelšanu. Tādēļ sacīt, ka mūsu
sociālie likumi esot pavisam mīksti, to nu gan ne-
var tad citādi saprast, kā vienīgi, ka Breikša kungs
nepārzin tagadējos likumus sociālās apgādības laukā,
vai nepazīst pilnīgi. Es gribētu pakavēties pie tiem
apgādājamiem un pie tiem apstākļiem, kādi ir uz
laukiem lauku nespējnieku apgādēs un ja augstā
nama locekļiem būtu bijusi biežāka iespējamība vie-
nu vai otru: no šiem' nespējnieku namiem) apmeklēt
un redzēti, kā dzīvo nespējnieki patversmēs, tad es
ticu, ka šodien pat būtu skaidrs tas stāvoklis katram,
un nezinu vai kāds gribēta šo likumu noraidīt Tad
es esmu pārliecināts, ka viens otrs no' jums gribētu
ķerties pie jaunā likuma izstrādāšanas, jo tagadē-
jais stāvoklis ir neciešams, ja ne pat šausmīgs. Uz
laukiem nespējnieki dzīvo 10 līdz 12 cilvēku vienā
istabā un vesels cilvēks nespēj uzturēties pat dažas
stundas tanī gaisā, kāds tur valda, lai nesaslimtu.
Iedomājaties, ja nu vēl tur nāks slims nespējnieks,
kurš nespēj pats sevi apkalpot, vai! ja pagasta valde
viņu nodod apgādāšanā otram nespējniekam, kurš
pats būtu kopjams. Saprotams, ka šis otrs nespēj-
nieks, dažreiz mazliet spēcīgāks, saņem priekš ga-
līgi nespējīgā ari viņa pabalsta dalu un notērē to un
galīgi nespējīgais vārda tiešā nozīmē mirst badā, ir
padots visādiem netīrumiem un dažādiem kustoņiem
par barību. Saprotams, tēlot visus tos apstākļus,
kādi viņi ir, būtu ļoti bēdīgs un baigs skats. Bet sa-
protama lieta, ja ko negrib redzēt tad tur ir nere-
dzīgas acis. Ja vienā otrā pagastā stāvoklis ir uz-
labojies, tad mēs varam: pateikties, ka tur nesēž tādi
kungi, kā še Grantskalna kungs. Tur ari no zem-

^

nieku savienības vīriem ir tādi, kam ir sirds krūtīs,
kās cenšas gādāt par savu līdzcilvēku. Man liekas,
ka Grantskalna kungs vēl ar likteni nav Ilgumu slē-
dzis un diezin, kāds; viņa mūža gals var būt, diezin,
vai viņam nav jāpavada mūža gals kādā no tām
nabagmājām,, par kurami viņš tagad negrib ne dzir-
dēt, ne domāt. Es domāju, ka katrs būtu no mums
pārdrošs, ka teikta, ka nebūs jāpavada, mūža beigas
nabagu mājā, jo liktens ir neizdibināms un neviens
no mums to nezin. Bet. pateicoties tam, ka visi ne-
domā tik ļauni un demagoģiski, kā Grantskalna
kungs domā, pateicoties tam. mums uz laukiem' dienu
pa dienu nesoējīgo apgādāšana tiek uzlabota, tiek
nostādīta labākos apstākļos, bet mums ir ārkārtīgi
daudz kas vēlams un vēlams sevišķi tanīs pagastos,
kur sēž priekšgalā kungi no Grantskalna zorties. Tur
mums ir jānāk ar likumu un likteņa pabērniem jānāk
un jāizlīdz, lai viņi tikta; nostādīti daudzmaz cilvē-
cīgā stāvoklī, kādā viņi acumirklī nav. Saprotams,
ka mums daudz iepriecinoša nedos ari jaunais li-
kumprojekts, bet ir zināma uzlabošana. Sevišķs
trūkums jaunā likumā ir tas, ka nav noteikts, cik un
kā būtu jāapgādā nespējnieki, bet viss atstāts paš-
valdības darbinieku rokās. Saprotama lieta, ka var
būt ļoti dažādi uzskati par to, kas' cilvēkam nepie-
ciešams, kas viņam vajadzīgs un kā nespējnieki jā-
apgādā. Ja tas likumā nebūs noteikts, tad uz
priekšu rāsies ne viena vien pašvaldība, kura ne-

spējniekus atstās galīgā trūkumā, galīgi neciešamos
apstākļos. Saprotams, kad sāksim likumu apskatīt
pa pantiem,_tād pie atsevišķiem' pantiem varēs to
labot. Jauna likumā ir viens ļoti liels progress, tas
ir, ka bērni atradeņi jāapgādā no valsts puses. Tur
ir ari kāds pants, kurš saka, ka ari tie bērni, kurus
matēs nespej_ uzturēt, jāapgādā % valstij un 2/3 paš-
valdības iestādēm. Saprotams, ka mums visiem zi-
nāms, cik lielu ļaunumu atstāj tas, ka mums patlaban
nav nekur paredzēts, par atradeņiem. Šinī ziņā
daudz kas labosies. Tagad notiek ļoti daudz bērnu
slepkavības, kad mātes aiz trūkuma spiestas iet šo
necilvēcīgo ceļu. Tāpat šeit Grantskalna kungs ār-
kārtīgi uztraucas, par tiem: 17 gadiem. Atkal re-
dzams, ka Grantskalna kungs nesaka patiesību, ja
tik tālu aizgājis no patiesās dzīves, jo ari tagad uz
laukiem ir bērnu patversmes un ja Grantskalna
kungs tar aizieta — es te nerunāju: par patversmēm,
kas tiek no valsts uzturētas, par kurām runāja
Breikša kungs — no valsts tie bērni netiek izaudzi-
nāti' par sliņķiem un nederīgiem cilvēkiem', kā
Grantskalna kungs domā, bet tiek nodarbināti katrs
pec savam spējami. Jo tie vecāki, jo viņu darba -
spējas lielākas un viņu darba spējām tiek piemērots
darbs. Uzraudzībā viņi paliek līdz 17. gadam, jo ne-
var izlaist no patversmes bērnus, kuriem ir 12, 13ga-
du, kad viņiem nav aizstāvju. Tas šosjaunosnākamos
pilsoņus var pataisīt par dzīvei pilnīgi nederīgiem
cilvēkiem. Un šeit, ja mēs gribam būt, es neteiktu
žēlsirdīgi, bet lietderīgi, tad jāskaitās, ka šie jaunie
pilsoņi, kuri dažreiz ir daudz cietuši, lai viņiem ilgāk
butu sava paspārne, kur palikt, un to mums jaunais
likumprojekts dod. Tad Grantskalna kungs ļoti uz-
traucas par uzrauga iestādēm un saka, ka neesot
nekāda ziņa pielaižams tas, ka mūsu tautas labklā-
jības ministrija ir uzrauga iestāde un str-īdu šķīrēja
iestāde. Es gribētu jautāt Grantskalna kungam,
priekš kam tadmums ir tautas labklājības ministrija,
vai viņas pienākums ir apgādāt tikai pilsētas inva-
lidus un ar to viņas uzdevums beidzas? Es domāju,
ka pats vārds jau saka, ka viņas aizgādniecībā va-jaga but visiem tiem valsts pavalstniekiem, kas, no
dzīves tiek ša vai tā .apspiesti vai tiek vajāti. Sa-
protams, ka no apgdādājaimiem, par kuriem runā
šislikums, netikai lielākā daļa,bet visi ir tādi, kuriem
nav cita aizgādņa kā šoreiz varbūt tikai vienīgi tau-
tas labklājības ministrija. Iekšlietu ministrijas paš-
valdības departaments nevar izturēties šinī ziņā ne-
itrāli tapec, ka viņam ir citi uzdevumi pašvaldību
jautājumosun šos citus uzdevumus nevarēs lietde-
rīgi savienot ar uzdevumiem, kādi 1 te ir paredzēti.
Tāpēc nekādus iebildumus te nevarētu celt, ja mēs
gribam but taisni un negribam pieķerties demago-
ģiskakārta pie likuma. Te Breikša kungs un tāpat
Grantskalna kungssaka: bet cik tas maksās? Cil-
vēka veselība, cilvēka dzīvība tiek nosvērta ar vienu
vardu: cik tas maksās. Mums ir tādi gadījumi, ka
galīgi diloņa slimiem,kuriem nav kur patverties, vi-
ņiem nav vietas, kur mājās dzīvot un slimnīcās viņi
netiek turēti, _nav_ vietas, kur viņus likt Viņi, var-
būt, varētu vēl kādu laiku dzīvot, un es domāju, ka
neviens negrib būt slepkava, bet acumirklī šāds
stāvoklis ir, ka priekš šiem smagi saslimušiem di-
loņa slminiekiem nav telpu. Un saprotams, ja ir
kādreiz slimnīcas, tad tas nozīmē, ka viņi tur izmaksā
daudz vairāk nekā tad, ja būtu attiecīgas iestādes
priekš tam ierīkotas, noorganizētas. Tāpat ir ar
venēriski slimiem. Mēs zinām, ka_ veneriski slimie
apdraud ne tikai katru cilvēku, mēs zinām, ka tie
apdraud ari visu valsti. Bet še uz reizi mēs sakām:
„jā, bet cik tas maksās?" Beigu beigās mums jā-
prasa, cik tas maksās, ka pastāv mūsu valsts. Sa-
protams, ir tādi kungi, kas saka, cik tas maksā, ka
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es esmu Latvijas pavalstnieks, cik par to maksā.
Un ja tāds redz, ka viņam nav izdevīgi būt par La-
tvijas pavalstnieku, ka citā valstī maksā vairāk, tad
saprotams, viņš ir otras valsts pavalstnieks. Mūsu
valstī diemžēl netrūkst, tai ir diezgan daudz tādu
cilvēku, kas visu atvasina no tā; cik tas maksā, ne-
prasot pec jutām 1un līdzjūtības, bet aukstasinīgi
prasa: cik tas maksā. Vai mēs prasījumi, cik tas
maksā, kad Valsts Prezidents brauca uz Somiju.
Vai tas bija tik nepieciešami vajadzīgs? Tur neviens
neprasīja, cik tas maksā. Bet ja,ir jāgādā par grūt-
dieņiem, par tādiem, kas apdraud mūsu valsti, ap-
draud pašus cilvēkus, tad prasām.: cik tas maksā?
Ja mes pieiesim no šispuses — cik tas maksā — klāt
pie musu valsts budžeta, tad atradīsim, ka varēsim
miljonus strīpot un priekš šīs vajadzības atrast su-
mas. Bet šeit ir vispārīgi kas cits. Šeit ir savu līdzcil-
vēku necienīšana, savu līdzcilvēku bēdu nesaprašana
un izejot tikai no šāda stāvokļa, mēs varam uzstā-
dīt to jautājumu: cik tas maksā. Es jums priekš-
laiku pateikšu, ka budžeta komisijā jautājums jau
bijā, un budžeta komisija nevar pateikt: cik tas
maksā? Ja jūsotrreiz nodosiet šo jautājumu bu-
džeta komisijai, ari tad budžeta komisija nepateiks
cik tas maksā. Un es jums pateikšu, ka Latvijā nav
nevienas tik gudras iestādes, kas varētu pateikt, cik
tas maksas, kamēr nebūs atiecīgs, likums izvests
dzīve. Bet vienu mēs droši varam: pateikt Mēs
zinām, ka tas nemaksās tik daudz, ka mūsu valstī
tas nogremdētu dibenā. Tas katram skaidri sapro-
tams. Mēs zinām, ka šo likumu viena gada laikā
dzīve neievedīs. Paies gadi, kamēr likums pilnīgi
dzīvē tiks izvests. Pa to laiku mums radīsies lī-
dzekļi. Ir saprotams, ka še nerunā cilvēka līdzcie-
tība, cilvēka jūtas,bet bagātnieka naudas maks. Un šis
naudas maks parasti prasa, cik tas maksā. Zemnieku
savienība arvien izsakās kā Grantskalna kungs, ka
mums jāprasa, vai pagasti spēs to darīt vai viņiem
būs līdzekli, vai lauku pašvaldībām tas būs pa spē-
kam. Bet, Grantskalna kungs, tad valsts budžetā
vajadzēja paredzēt mūsu lauku pašvaldībām zinā-
mas pabalsta sumas. Jūs tam. pretojāties. Daža
laba mūsu lauku pašvaldību saimniecība ir nostādīta
tādā stāvoklī, ka nekādā zinā viņa nevar tikt cauri
a!r saviem tagadējiem ienākumiem. Likumdevēja
iestāde savā laikā, noraidīdama zināmo likumu, iz-
teicās, ka valsts katrā ziņā lauku pašvaldībām pie-
šķiršot vajadzīgās sumas. Tagad turpretim lauku
pašvaldības atstāj pilnīgi novārtā, lai gan ļoti mazs
procents ir tādu pagastu, kas var tikt galā ar saviem
budžetiem. Kad budžeta komisijai bij jābalso par
lauku pašvaldības pabalstiem, tad zemnieku savie-
nība un ne tikai zemnieku savienība, bet gandrīz visi
pilsoni balsoja pret šīm sumām. Vārdos jūs pastā-
vīgi izsakāties, ka jūs stāvat par pagastu pašvaldī-
bām, ka jums tās ir ļoti tavas, bet tie, Grantskalna
kungs, ir tikai vārdi, jo Jūsu darbi runā ko citu. Ja
Jūs šodien atkal balsosat par to, lainodotu šolikum-
projektu; komisijai, tad. tas nozīmēs vienu — ka Jūs
negribat, lai šis likums ierauga dienas gaismu, ka
Jūs gribat lai šie nelaimīgie cilvēki smok lauku, ne-
spējnieku patversmēs, lai viņi ceš kā cietuši, lai cieš
dažādie tuberkulozes slimnieki u. t. t. Gar tautas
vaimanām, gar tautas asarām 'Jums nav dalās. Jūs
rūpējaties par saviem: naudas makiem. (Balsis pa
kreisi: „Pareizi.") '

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Antonam Rancanam.

A. Rancans (katoļu: un kristīgo zemnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Iepriekšējie runātāji
diezgan plaši izteicās pēc būtības par sociālās ap-
gādības likumu. Man pie visa šī nebūtu daudz ko

teikt, bet gribētu tikai īsos vārdos apskatīt šo li-
kumu izejot no: Latgales iedzīvotāju un Latgales paš-
valdību redzes viedokļa. Runājot par sociālo ap-
gādību un salīdzinot ar to, kā viņa ir nostādīta La-
tvijas pārējos apgabalos, jāsaka, ka sociālā apgādība
kā tāda vissliktāki nostādītā Latgalē. Šāds stāvo-
klis pa daļai izskaidrojams ar sliktiem ekonomiskiem
apstākļiem Latgalē un no otras puses ar neno-
teiktību un neskaidrību, kāda valdīja līdz šim visos
likumos un noteikumos atiecībā uz sociālām lietām.
Ka tas patiesi tā ir, lai man būtu atļauts pievest da-
žus datus, kurus sniedz iekšlietu ministrijas pārskats
par pašvaldību darbības apmēriem sociālās apgā-
dības nozarē. Ir interesanti atzīmēt to, ka sociālā
apgādība Latgalē nostādīta ne visai spīdoši. Tā pēc
šī pārskata mēs redzam,, ka Vidzemē uz 373.718 ie-
dzīvotājiem pabalstāmo nespējnieku ārpus patver-
smēm ir 7.612, patversmēs atrodas 2.968 un bērnu
patversmēs 200. Patversmju skaits Vidzemes apga-
balā ir 215. Kas attiecas uz Kurzemi un Zemgali,
tad tur uz 434.026 iedzīvotājiem pabalstāmo' un ne-
spējnieku ir 8.384. Patversmēs atrodas 3.519. bērnu
patversmēs 82 un nespējnieku patversmēs 235: Kas
attiecas uz Latgali, tad tur, kur ir visvairāk iedzī-
votāju nekā visos pārējos apgabalos, pie 483.758 ie-
dzīvotājiem, pabalstāmo un nespējīgo skaits ir 10O8.
Patversmēs atrodas 48 un bērnu patversmē 210. Kas
attiecas uz patversmēm, tad to Latgalē ir tikai 11,
bet pārējās Latvijas daļās, kā Vidzemē, tā Kurzemē
un Zemgalē vairāk par 200 patversmju. Pēc šī īsā
pārskata ir redzams, ka sociālā apgādība Latgalē ir
pārāk slikti nostādīta. Pavirši skatoties uz šo pār- .
skatu varētu teikt, ka Latgalē pilsoņi visbagātākie,
ka Latgalē visspīdošākie ir apgādības apstākļi un ka
sakarā ar to Latgalē nav nespējnieku, bet ja viņi
būtu, viņi tiek apgādāti no piederīgiem vai viņiem
tuvu stāvošām personām. Tiem, kas pazīsti Lat-
gales apstākļus, tiem ir gluži citādi ieskati. Latgalē
ir daudz bezzemnieku un sīkzemnieku un tāpēc da-
bīgi, ka apgādājamo nespējnieku Latgalē ir vairāk
nekā citos apgabalos. Bet ja viņi nav apgādāti, tas
rāda, ka sociālā apgādība Latgalē nav visai labi no-
stādīta un tāpēc, pārejot pie šī likuma, būtu jāteic,
ka šis likums, kurš izstrādāts no sociālās likumdo-
šanaskomisijas, būtu visvairāk vajadzīgs priekš Lat-
gales apstākļiem un principā neviens no augstā nama
locekļiem, sevišķi latgaliešiem, nebūtu pret šī li-
kuma pieņemšanu. Bet, pieņemot šo likumu sociālās
likumdošanas komisijas redakcijā un izvedot to visā
visumā dzīvē, tas, bez šaubām, smagi atsauksies uz
pašvaldību budžetiem 1un uz nodokļu maksātājiem.
Tad nāksies vēl grūtāki sabalansēt pašvaldību bu-
džetus, salīdzinot ar līdzšinējo stāvokli. Šis likums
paredz sociālo apgādāšanu izvest vēl plašākos ap-
mēros, nekā līdz šim tas biia izvests. Ir labi ap-
gādāt nespējīgās personas, bet jāatzīmē tas fakts,
ka mums nav sīku datu par to, cik smagi atsauksies
šī likuma dzīvē izvešana uz nodokļu maksātājiem.
Izdodot likumu, kas aizskar plašākas nodokļu mak-
sātāju aprindas, mums jāzin.cik smagi tas atsauksies
uz pašiem nodokļu maksātājiem. Pastrīpojot šī li-
kuma vajadzību no vienas puses un ņemot vērā to
apstākli no otras puses, ka viņš smagi atsauksies uz
nodokļu maksātājiem un pagastu budžetiem, ir jā-
tiek skaidrībā, cik tā likuma izvešana dzīvē maksās.
Tāpēc savas frakcijas vārdā es paziņoju, ka mēs iz-
teiksimies par šī likuma atpakaļ nodošanu komisijai
pārstrādāšanai un mūsu frakcija balsos par Breikša
kunga iesniegto priekšlikumu, nodot šo likumu vēl-
reizējai caurskatīšanai attiecīgās komisijās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim.
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P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vā-
ciski)*) : Vācu frakcija uzskata priekšā esošo likumu
par nepieciešamu. Nepieciešams noregulēti sociālo
apgādību. Neskaidrības attiecībā uz pašvaldību un
valsts piekritību ir jānovērš. Zināms, trūkumus li-
kuma mes cerami novērst ar veselu pārlabojumu
rindu._ Ir nepieciešams regulēt sociālo apgādību pa-
plašinātos rāmjos. Ir nepieciešams .pievilkt noza-
res, no viņām valsts līdz šim ir tālāk turējušās. Bet
tomēr jābūt skadrībā par to, ka šeit var uzmest vie-
nīgi vadošas līnijas kādam ilgos gados realizējamam
plānam, Acīm redzot komisijai ir trūcis skaidrības
pār tam divām dažādām likuma funkcijām, no ku-
rām, viena par jaunu: pārkārto jaupadarīto darbu,
kamēr otra projektē jaunu darbu. Visskaidrāk tās
redzams no tā, ka regulārā valsts sociālā apgādībā
uzņemta tuberkulozes un venērisko slimību apkaro-
šana. Mēs apsveicam šo soli, bet mēs prasām: vai
komisija ari tiešām saprot šo problēmu svarīgumu?
Jano valsts puses grib apkarot tuberkulozi, tad pēc
mūsu domām nevar aprobežoties vienīgi ar grūti
ārstējamiem gadījumiem, kas nozīmētu aprobežoties
vienīgi ar nāves kandidātiem. Bet gan jāuzsāk cīņa
ar šovisļaunāko nāves eņģeli visā viņa plašumā. Bet
tad jābūt skaidrībā, ko šāda cīņa no mums prasa.
Sterna kungs mums saka, ka pat gudrākais cilvēks
Latvijā neizrēķināšot, ko priekšā esošā likuma iz-
vešana maksās. Es domāju, ka Sterna kungs par
zemu novērtē savu partijas draugu Skujenieka
kungu,, mūsu statistiskās pārvaldes vadītāju, kurš
varētu dot mūsu rīcībā datus, no> kuriem mēs varētu
aprēķināt tuberkulozes slimo' skaitu un pēc tām
viņu veseļošanai nepieciešamo iestāžu skaitu. Tad
mēs varētu izstrādāt budžeta plānu, kas paredzētu
dažu desmitu gadu laikā šādu iestāžu ierīkošanu. Iz-
dot uz zilu gaisu likumu, ka valsts gādā un pabalsta
trūcīgos tuberkulozes slimos — tā ir tikai tukša, de-
klarācija. Acīm redzot budžeta komisija nav izpil-
dījusi savus uzdevumus, neuzrādot jebkāduizdevumu
aprēķinu. To pašu var sacīt ari par venērisko sli-
mību apkarošanu, kur priekšnoteikums vispirmā
kārtā ir precīza medicīniska likumdošana. No šī
mudžekļa vācu frakcijas neredz citu: izeju, izņemt
no šī likuma ārā nozaru paplašināšanu, vispirmā
kārtā tā tad tuberkulozes un venērisko slimību ap-
karošanu, un uzdot valdībai izstrādāt šinīs jautā-
jumos sevišķus likumus, kuros būtu paredzēts lēns,
bet mērķi apzinošs darbs pēc stingra saimniekošanas
plāna. Ja šeit nepanāks vienošanos par šo priekš-
likumu, tad vācu frakcija būs spiesta balsot par pro-
jekta nodošanu atpakaļ komisijai.

Priekšsēdētājs P. Kaimiņš: Vārds deputātam
K. Gulbim.

K. Gulbis (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Pie šī likuma izteikušās gan-
drīz visas frakcijās un apgaismojušas to
katra no sava viedokļa. Daudz es ari vairs
nevarētu piebilst, jo mans frakcijas biedrs
Morics izteica tās domas, kādas valda par šo likumu
mūsu frakcijā. Bet, neskatoties uz to. es turu par
savu pienākumu no savas puses teikt dažus vārdus,
vēl jo vairāk tāpēc, ka šis likums ir bijis apsprie-
šanā pašvaldības komisijā. Un pašvaldības komisijā
šis likums ar pilsoņu balsīm ir noraidīts. Ja mēs ie-
skatāmies šinīlikumā par sociālo apgādību, tad mums
laikam katram, kas objektivi grib spriest un domāt,
ir jāatzīst, ka šis likums pieder pie tiem likumiem,
kuriem visvairāk jāpiegriež uzmanības un vērības.
Visvairāk uzmanības jāpiegriež tāpēc, ka taisni šinī
likumā par sociālo apgādību jāatspoguļojas valsts
kulturelam līmenim un sociālai taisnībai, pie kam
tai sociālai taisnībai, kurai jāregulē dzīve uz cilvēcī-

*) Runātāja atreferējums.

giemprincipiem. Kā vairākums skatās uztiem iedzī-
votajiem, kasar savu darbu sagādājušivalstij zināmas
vertības_ un pacēluši tautas labklājību, mēs spriežam,
ka vispārīgi vairākums skatās valstī uz radošu dar-
bu un uz cilvēku ka tādu. Jo svarīgāks šis likums
paliek, ja neaizmirsīsim, ka šis likums, kāds tas stāv
musu priekša un kādam: viņam: vajadzētu pēc ie-
nestiem pārlabojumiem būt, nezīmējas tikai uz tiem
iedzīvotajiem, kas ar savām darba spējām ienesuši
dzīve zināmas vērtības un kas līdz ar to jau ir
zaudējuši savas darba spējas un nonākuši tādā stā-
vokli, ka paši vairs nevar sev līdzēties, bet zīmējas
ari uz tiem, kuri savu dzīvi tikai iesāk, — zīmējas
uz daļu no jaunās paaudzes. Mēs zinām, ka tā valsts,
kas negrib rūpēties par savu jauno paaudzi, ir padota
iznīcībai. Luk, tāpēc ka šis likums attiecas ari uz
daļu no jaunās paaudzes, kura caur dažādām lik-
stām' zaudējusi vecākus jeb citādā veidā nonākusi
grūtos apstākļos, tas paliek mums divkārt svarīgs
un jāpieliek visa uzmanība, lai likums iznāktu tāds,
kādu tovalsts intereses prasa. Ja pie sacītā pievie-
nojam vēlklāt to, kašinī pašā likumā jānosakatas, ka
iedzīvotāji jāaizsargā no dažādām lipīgām slimībām,
ka jāsniedz palīdzība tiem dabas pabērniem un sa-
biedriskas ^ dzīves upuriem, kas varbūt, no dzimša-
nas jeb velak zaudējuši savu veselību un savas dar-
ba spējas un atrodas nenormālā stāvoklī, tad mēs
vienkaršivaram konstatēt to, ka šis likums par so-
ciālo apgādību attiecas gandrīz uz visu valsti un ne-
tieša veida uz visiem valsts iedzīvotājiem.

Ja šis likums galvenā kārtā runā tikai par so-
ciālo apgādību, tad tomēr mums nav jāaizmirst ka
šis pats likums ari ieņem izcilus vietu audzināšanas
jlautajuma, caur ko tas paliek vēl plašāks. Audzinā-
šanas merķs ir veicināt attīstību un kultūru, lai caur
kultūru mes dzīvē realizētu cilvēces augstākās ide-
jas, Velti strādāt vecākiem mājās un. skolotājiem
skolas pie audzināšanas darba, ja dzīvē notiek ne
ta, kā to māca. Šimbrīžam mēs redzam, ka cilvē-
ces idejas par līdzjūtību, palīdzības sniegšanu trū-
kumcietējiem, nodrošināšanu pret nelaimi ieņem iz-
cilus vietu tikai teorijā.. Dzīvē mēs redzam, ka šīs
cilvēcības idejas tiek atstātas novārtā, pat nonici-
nātas, caur ko tad ari mēs piedzīvojam, ka cilvēce
visa savā plašumā neiet uz priekšu vēlamā virzienā,
bet liela daļa iet no cilvēcības uz necilvēcību. Bet
tas saprotams: caur daudziem gadiem kapitālisms
daļu no cilvēces galīgi sabojājis. Tie, kas kalpo ka-
pitālismam, nepazīst ne cilvēcību, ne žēlastību, ne
līdzjūtību, ne citu augstāku ideju. To mērķis ir pil-
dīt savas kabatas. Visus citus tie cenšas nospiest pie
malas, izmantot un izsūkt savā labā. Tāds uzskats
un virziens valda turīgo aprindu vidū. Saprotams,
ceļi un līdzekļi, ar kuriem tiek izsūkti darba ļaudis,
ir dažādi. Betmēs varam droši sacīt, ka kapitālisti-
ska valsts iekārta un turīgās valsts aprindas rada
sociāli apgādājamos. Caur šādu kapitālistu necilvē-
cīgu izturēšanos strādnieki tiek nostādīti bezizejas
stāvoklī un paliek pie ubaga spieķa. Mums visiem
ir zināms, ka cilvēks, kas pārtiek no sava darba, labi,
ja va_r sevi uzturēt, bet atlicināt kādu daļu priekš
tumšam dienām, kad grūti klājās, absolūti nav ie-
spējams.

Ja mēs daudz reiz dzirdam, ka vajaga aizstāvēt
privātīpašumu, ka vajaga aizstāvēt cilvēku veselību
u. t t, tad šādas domas var pieņemt tikai ar zināmu
ierobežojumu. Par īpašumu un par veselību gādā
tikai turīgās aprindas savā starpā, bet kas attiecas
uz strādniecību, tad tur tas netiek ievērots. Un ja
mēs zinām, ka laupītājus un rupjus slepkavas ķer
un soda un tas ir vajadzīgs, tad man šķiet tomēr, ka
nav nekāda starpība starp tiem, kas izsūc darba ļau-
dis, kas tos nostāda bezizejas stāvoklī, un starp vien-
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kāršu rupju slepkavu, izņemot, varbūt, to, ka rupjais
slepkava ir slepkava un par to atzīstas, bet turīgais
pilsonis, piekopdams laupīšanu un slepkavību, ne-
kauņās izdot sevi par goda vīru. Ja mēs tā pieejam
pielikuma, tad ir jāatzīst, ka tam jāpiegriež vislie-
lākā uzmanība un jas jāizstrādā tāds, kas dzīvi no-
regulētu uz sociālās taisnības principiem.

Šimbrīžam, saprotams, sociālā taisnība vēl dzī-
ve nav redzama — dzīve, kāda tā šimbrīžam, ir, runā
pretēju valodu. Viss vairums dzīves apstākļu vēl
ir tādi, kas uztur sociālo netaisnību un vairo sociāli
apgādājamos, nostādot tos neciešamos apstākļos.
Piegriezīsim vērību kauti dzīvokļu jautājumam. Mēs
zinām, ka ļoti daudz iedzīvotāju atrodas tādos ap-
stākļos, ka viņiem nav kur galvu likt un ja ari ie-
ņem dzīvokļus, tad tie ir lielāko daļu tādi,kuri, no ve-
selības viedokļa_ skatoties, būtu pilnīgi no lietošanas
jāizslēdz, jo bojā veselību. Man gadījās būt pie vie-
na slimnieka kādas dienas atpakaļ, kurš guļ uz
gultas tikai tāpēc, ka viņš ir dzīvojis tādās telpās,
kur nav iespējams dzīvot Labās telpās vienkāršs
darba_cilvēks nevar iekļūt, jo viņš nespēj samaksāt
augstās īres, kādas tagad ir. Ari īres likums neko
ievērojamu nesasniedz, jo ir nodibinājušās zināmas
paslepenas organizācijas, kuras darbojas ar dzīvokļu
spekulāciju, Ja kāds grib pie dzīvokļa tikt, tad
viņam jāstājas sakaros ar šīm organizācijām, un
tas izmaksā dažreiz simtus tūkstošus. Šinīs tumšos
veikalos ņem dalību pat no mūsu augstskolas. Tā-
pat, ja ieskatāmies pārtikas jautājumos, kādā kārtā
un cik daudz mūsu strādnieki sagādā sev uzturu un
kādu iespaidu tas uz viņiem atstāj dzīvē, tad ari no
šīs puses skatoties mēs redzam, ka dzīves dārdzība
lielā mērā nostāda strādniecību tādā stāvoklī, ka vi-
ņai jānokļūst jau nelaikā sociāli apgādājamo stāvoklī.
Pie kāda jautājuma vien mēs neapstātos, vai pie
dzīvokļiem, vai pie dzīves dārdzības, vai pie bez-
darbniekiem,, vai strādnieku algas jautājuma, visur
mes recļzam tikai vienu, ka tagadējie apstākļi ir tādi,
kas lielā mērā veicina sociāli apgādājamo skaitu un
strādniecību nostāda bezizejas stāvoklī. Tās ir ne-
normāli. Ja mēs pievienojam vēl to, ka mūsu valstī
šimbrīžam nav likuma par vecuma pensijām, tad
mums gandrīz pilnīgos apmēros, īsumā runājot, at-
klājas tie mūsu sabiedrības trūkumi un kļūdas, kuri
visi vairo sociaH apgādājamo skaita un cilvēkus ne-
laika noved kapā.

Vēl gribētos man piebilst sekošo: Mūsu
valsts, zināms, ir jauna un būtu pārspīlēti prasīt, lai
tanī viss butu ideāli nostādīts. Ideāls ir tikai mēr-
ķis, pec ka mēs cenšamies. Bet tomēr zināmā mērā
mes varētu visu savu dzīvi iekārtot, varbūt, divreiz
labak_ nekā tagad, ja visiem būtu bijusi laba griba
strādāt pie šī cēlā darba. Taču mūsu valstī ir jau
viena daļa iedzīvotāju, uz kuriem attiecas pensiju li-
kums. Valsts ierēdņi par nokalpotiem gadiem sa-
ņem pensijas.Tas ir vajadzīgs un apsveicams likums.
Bet vai mes varam teikt, ka valsts ierēdņi savā dzī-
ve ir labāki nekā vienkārši strādnieki, kuru dzīve
nav nodrošināta? Man šķiet, tā būtu aplama valoda;
ka vienkāršs strādnieks, tā ari ierēdnis, izpildot kār-
tīgi savus uzdevumus, ir vienlīdzīgi vērtīgi. Tādēļ,
ja vienai daļai no mūsu iedzīvotājiem jau ir vecuma
nodrošināšana, tad mums jācenšas pēc tā, lai vecu-
ma dienas būtu nodrošinātas visiem valsts iedzīvo-
tājiem. Kamēr tas nav, tikmēr mums sociālās apgā-
dības likums jāizveido tāds, ka tas nāk pretim iedzī-
votāju vairumam, lai iedzīvotāji būtu nodrošināti tā,
ka viņiem nav jāstaigāapkārt ar ubaga spieķi.

Ja nu apskatāmies, kā apgādā mūsu nespējnie-
ki^ kādu ainu tad tur redzam. Par to jauše runāja,
tāpēc sīkāki pie ta neapstāšosun sacīšu tikai sekošo.

Tie, kuri bijuši pagastos, miestos vai pilsētās apska-
tīt nespējnieku patversmes, tie no tām ieguvuši ar
maz izņēmumiem vissliktāko iespaidu. Jau no tālie-
nes redzams, ka attiecīgās mājas ir nabagu mājas.
No ārienes tās ir tādas, ka netīkas tām virsū skatī-
ties. Ir, varbūt, izņēmumi, bet tādi ir ļoti reti. Bet
ko nu jūs sajūtat, ja jūs ieejat šādā nabagu mājā
iekšā? Gaiss tāds, ka tiešām grūti elpot Kādus
draugus jūs sastopat pie šiem nabagiem:? No cilvē-
cīgas draudzības tur nav ne ēnas. Šonespējnieku
draugi ir tikai blaktis, prusaki un citi insekti. Šie
draugi tomēr nav nekādi patīkami draugi, tie skri-
bina viņu izbadējušās miesas. Tas ir kauns, ja daļa
no mūsu valsts iedzīvotājiem nostādīti šādā stāvoklī.
Pret to mums jācīnās. Tāpēc ari šis likums jāizstrā-
dā tā, ka tādas lietas mūsu valstī vairs nevarētu
notikt.

Ko mēs redzam, ja ieskatāmies tanīs ziņās, kas
mums sniegtas un savāktas. Nerunāšu vairs daudz
par visu to, jo Morics jau to te apstāstīja, aizrādīšu
tikai uz vienu faktu. Mūsu valstī pēc visiem datiem
ir_ ap 36.323 apgādājamo personu. Tur ieskaitīti
bērni, pieauguši u. t t. Par šo apgādājamo personu
uzturēšanu izdod pilsētās un uz laukiem kopsumā
3.636.446 latus. Liekas, ka šie skaitļi, pavirši skato-
ties neko sliktu nerunātu, ja reiz mums ir tikai 36.323
apgādājamie, par to būtu jāpriecājas. Šisskaitlis pa-
tiesi nav liels priekš visas Latvijas iedzīvotājiem.
(Starpsauciens: „Cik?") Kopā par visiem tiem,kas
ir uz laukiem, pilsētās un bērnu patversmēs —
36.323. Bet ja šis skaitlis nav augsts, tad, nopietni
dzīve ieskatoties, par to nav jāpriecājas, bet jāno-
skumst. Ievērojotto, ka mēs atrodamies sliktos
saimnieciskos apstākļos, ka mums ir gājušas pāri
kara vētras,_bez šaubām, sociāli apgādājamo mums
vajadzētu but daudz vairāk, bet ja nav, tad daļa
no viņiem paliek bez kādas apgādības. Izdodam mēs
priekš šiem sociāli apgādājamiem, kā jau teicu, pāri
par 3.000.000 latu. Ja nu mēs šo sumu izdalām uz
apgādājamām personām, lai zinātu, cik iznāk uz vie-
nu _personu,_ tad patiesi dabūjam kaut ko šausmīgu:
iznāk, apmēram, 27 santimi uz katru apgādājamo
diena. Sakāt, godājamie deputātu kungi, vai var cil-
vēks pārtikt ar 27 santīmiem dienā. Bez šaubām,
vieni dabu vairāk, otri mazāk, bet caurmērā iznāk
27 santimi uz katru personu dienā.

_ Ja cilvēki tiek nostādīti tādā stāvoklī, ka viņiem
jāpārtiek ar 27 santīmiem dienā, tad tas nozīmē, ka
sabiedrība nosodījusi šoscilvēkus uz nāvi caur ilgāku
bada dzīvi. Vai cilvēcīgās jūtas var tādu stāvokli
pielaisti Man šķiet, ka jamusu kapitālistiem ir vēl
no cilvēcības palicis pāri kaut Viooo daļa, tad ari vi-
ņiem jāpiekrīt tam, ka mes nevaram tik sliktos ap-
stākļos nostādīt tos, kas ar savām darba rokām cē-
luši dzīvi.

Ja mēs tagad ieskatāmies vēl tālāk dzīvē un gri-
bētu salīdzināt musu valsti ar kādu Vakareiropas
valsti, kura apstākļi ir visvairāk piemēroti mūsu dzī-
vei un kura ir tāda pati zemkopības valsts, kā mūsu,
tad, man liekas, par tādu valsti mēs vislabāk varētu
pieņemt Dāniju. Dānija iedzīvotāju nav divreiz vai-
rāk neka pie mums, bet sociāli apgādājamo tur ir
daudz reiz vairāk. Pēc tiem datiem, kādus Dānija
izdevusi, tur ir 80.000 apgādājamo nabagu. Bez šiem
80.000, kas tiek pilnīgi apgādāti, ir 114.000, kuriem
vienreizīgs pabalsts tiek izsniegts, un vēl 18.000bērni
un 8000 atraitnes, kuri no valsts tiek uzturēti. Ja
šos visus saskaitām kopā, tad iznāk apmēram 220.000
iedzīvotāju, kuri šādā vai tādā veidā no valsts sa-
ņem pabalstu vai palīdzību. Šo 80.000 nabagu uztu-
rēšana izmaksa 32.000.000 kronu, 114.000 personām,
kuras saņem vienreizīgu pabalstu, izmaksā 12.000.000
kronu un 18.000bērniem un 8000 atraitnēm—2.500.000
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kronu. Iznāk, ka sociālai apgādībai pavisam izdod
46.500.000 kronu, vai, mūsu naudā pārvēršot,
62.310.000 latu. Šie skaitļi rāda, ka Dānijā, kas nav
cietusi no kara un ari nav pārdzīvojusi tādu kara
vētru, ka mēs, ir daudz vairāk sociāli apgādājamo.
neka pie mums. Bez tam šie sociāliapgādājamie no-
stādīti ari daudz labāk.nekā mūsu valstī. Atņemot
nost vienreizīgi pabalstāmos, mēs redzam, ka pastā-
vīgi sociāli apgādājamiem tiek izdoti 34.500.000kro-
nu; ja šo skaitli izdalām uz sociāli apgādājamiem,
tad iznāk, ka Dānija uz katru personu,kas saņem pa-
balstu, iznāk musu naudā 1,19 latu dienā. Tā tomēr
ir_ tāda suma, par kuru var runāt un var runāt tā-
pēc, ka te sociālā apgādība nostādīta pienācīgā aug-
stuma. Turpretim pie mums sociāli apgādājamie
saņem 27 santīmus dienā. Tā ir_ starpība, kas no-
rada, ka sociāla apgādība Dānijā nostādīta daudz
labāk neka pie mums, nerunājot jau nemaz par to,
ka tur pastāv likums par vecuma pensijām' un bez-
darbinieku nodrošināšanu.

Tagad tālāk pakavēsimies vēl pie tā jautājuma,
ka tiekberni apgādāti mūsu valstī un kā tiek apgā-
dāti bērni Dānija. Pec_ tiem datiem, kādi mums
še doti, ir zināms, ka apgādājamo bērnu mums ir pa-
visam^ 2802 personas. Ja ņem tagad tos pašus da-
tus, kādi ir priekš pieaugušiem, tad ari šie bērni sa-
ņem tikai 27 santīmus dienā, Sakāt, vai bērns ar to
var iztikt. Bez šaubām, es esmu pārliecināts, ka
bērniem patversmes uzturs maksā vairāk un viņi
tiek labāk apgādāti, nekaja viņiem dotu tikai 27
santīmus diena. Bet ja_ mēs salīdzinām mūsu bērnu
apgādāšanu ar to, ka bērni Dānijā tiek apgādāti, tad
redzam vispirms, ka sociāli apgādājamo bērnu tur ir
daudz reiz vairāk — 18.000, bet mums tikai 2802.
Ko tas rada? No vienas puses varētu priecāties
tiešam, ka Latvija ir tik labi nostādīta sociālā ie-
kārta, ka visi bērni tiek apgādāti no vecākiem, vai
no citiem un tikai ļoti mazu daļu apgādā valsts, Bet
ko rada pati dzīve? Ta rada to, ka vēl ir daudz
tādu bērnu, kas ir_ atstati, pamesti un neapgādāti un
kuriem draud boja iešana. Ja Dānijā ir 18.000 ap-
gādājamo bērnu, ko tas liecina? Vai to,ka ir daudznabagu? Pavisam ne. Tas liecina tikai to, ka Dā-
nija skatās nopietni uz bērnu audzināšanu, ka tā
nevienu bērnu negrib atstāt neapgādātu, bet katram
grib sniegt palīdzību.

Ta ir liela starpība, kā Dānijā skatās uz trū-
cīgiem bērniem un ka skatās mūsu pilsoniskās aprin-
das uz trūcīgiem bērniem. Dānijā izdod par 18.000
bērnu plus 8.000 atraitņu apgādāšanu kopā 2.500.000
kronu jeb, musu nauda, 3.350.000 latu. Ja mes pie-
ņemam bērniem to pašu normu kā lieliem, t. i. ap 100
latu gada uz personu, tad iznāk, ka mūsu valsts izdod
2.802 bērniem280.000 latu. Ja salīdzinām šosskaitļus,
tad iznāk, ka Danija_ izdod bērnu apgādāšanai gan-
drīz 12 reiz_vairāk ka Latvija. Tie ir dati, kurus ne-
var apstrīdēt Ko no visa tā mēs mācāmies? To,ka
sociāla apgādība mūsu valstī stāv par daudz zemu
un ka ir laiks sociālo apgādību nostādīt uz cilvēcī-
gākiem pamatiem.

Ko dara mūsu valstī trūcīgās aprindas šinī ziņā?
Nevar teikti

^
ka sabiedrība neinteresētos par bērnu un

matēs apgādāšanu. Mēs zinām, ka neilgi atpakaļ
Rīga bija sarīkota „mātes un bērna aizsardzības iz-
stāde"

^
Šis darbs ir zināmā mērā teicams, jo izstā-

des sarīkotāji ir savākuši dažādus interesantus datus
un priekšmetus attiecībā uz bērnu audzināšanu. Tur
bija redzams, kādaivajaga būt bērnu istabai, kādam
jābūt uzturam un kā jāizsargājas no dažādām slimī-
bām. Tas viss, bez šaubām, ir apsveicams darbs. Un
tomēr, ja mēs ieskatāmies tuvāk šinī darbā, tad jā-
nopūšas. Vai ar šādām izstādēm mēs palīdzēsim trū-
cīgām mātēm bērnus nostādīt labākā stāvoklī? Man

šķiet, ka ne. Vai tā māte, kas atrodas trūkumā, tī-
šam dzīvo slikta istabā? Valtā māte, kas cieš trū-
kumu, tīšam savu bērnu mērdē badā? Vienīgi tāpēc
viņa dzīvo sliktas telpās, ka viņai nav labāku. Vie-
nīgi tāpēc māte nevar savu bērnu uzturēt, ka viņai
aiz grūtiem dzīves apstākļiem jāaizietbojā ar visu sa-
vu bērnu. Ja gribam nopietni runāt par šīm izstādēm,
tad tās jānostāda uz citiem pamatiem. Pilsoņu dā-
mām vajadzētu vispirms iet apkārt pa dzīvokļiem un
pārliecināties, cik ir nabadzīgo ģimeņu,kā tās dzīvo
un sniegt tām vajadzīgo palīdzību, lai mātes ar bēr-
niem neciestu trūkumu un tad ar savāktām ziņām
nākt Saeimā, lai caur likumdošanu šī sociālā netai-
snība un trūkums nākotnē tiktu novērsti. Tad tā-
lāk tanī pašā izstādē bij sakopoti ari dažādi prepa-
rāti un dati, kas sniedza ziņas par to, cik šausmīgos
apmēros ir Latvijā izplatījusēs tuberkuloze. Bet at-
kal man jāsaka: ar to vien, ja tādas ziņas izkārsim,
mēs neglābsim mūsu iedzīvotājusno tuberkulozes,
jo mēs zinām, ka tuberkuloze ir tāda slimība, kura
attīstās tur,kur valda nabadzība,kur ir slikti dzīvokļi.
Ja saslimst tādos apstākļos viens, tas aplaiž ar sli-
mību visu ģimeni. Šī slimība ir izvērtusēs tik plašos
apmēros, ka apdraud tiešām lielu tautas daļu, un tu-
berkuloze ir apkarojama vienīgi uzlabojot sociālos
apstākļus. Jāaizrāda vēl uz vienu sabiedrisko or-
ganizāciju, pasākumu, ar kuru tas grib nākt pretim
bērnu veselīgai audzināšanai, lai viņi nenonakta_ so-
ciāli apgādājamo stāvoklī. Šis pasākums ir bērnu
apskates, jeb bērnu izstādes. Bernu apskates jeb
izstādes, dažā ziņā būtu ieteicamas, ja tās tiešam
tiktu sarīkotas tā, kā pienāktos; bet tāda veida, ka
šīs apskates tagad tiek sarīkotas, tas nav vairāk ne-
kas, kā cilvēku izsmiešana. Jo ko tas līdz, ja saved
bērnus kopā un tad, kurš tas veselīgākais, tam pie-
šķir godalgu? Apskatīt nāktos tāp_ēc, lai sagādātu
palīdzību taisni nabadzīgākām mātēm ar vājākiem
bērniem un dotu viņām iespēju bērnus uzturēt un iz-
audzēt spirgtus un veselus. Tagadējas bernuapska-
tes nav nekas cits, kā turīgo pilsoņu niekošanas, kuri
nezin aiz gara laika, ko darīt. Ja pilsoņi tiešam gri-
bētu ko labu darīt, tad viņiem vajadzētu iet apkārt
pa dzīvokļiem un tos bērnus, kuri atrodas šausmī-
gos apstākļos, ievietot patversmēs, lai tie neaizietu
bojā. Lauksaimniecībā, tur labāk uzbarotie, uzturē-
tie un vēlamas sugas lopi tiek godalgoti un tas ir sa-
protami, bet to pašu attiecināt uz bērniem pat no-
pietns pilsonis nevēlēsies, ne vēl strādnieks.

Jāaizrāda vēl uz vienu. Pie visa tā nenormālā
stāvokļa, kādā atrodas trūcīgās mātes un trūcīgie
vecāki ar saviem bērniem, lielā mēra ir atbildīga ari
mūsu labās pilsonības prese. Ko šī jabās pilsonības
prese raksta? Vai paiet kāda nedēļa, kad pilsoņu
avīzes nerakstītu, ka tāda un tāda māte pastrādājusi
šausmu darbus, ka tāda un tāda māte pastrādājusi
nezvēra darbus un ir saņemta u. t.t. Ko tas viss
norāda? Tas norāda, ka pilsoniskās aprindas ne-
grib stāties nopietni pie to neciešamo apstākļu no-
vēršanas, caur kuriem viena otra māte ir spiesta
darīt to, kas nenākas. Bet vai apstākļi labosies ar
to, ka šīmnelaimīgām mātēm tiek mesti virsū akme-
ņi un tiek visādi nozākātas un nodotas tiesai? Man
šķiet, ka nē; vienīgi visi šie dzīves ļaunumi tiek pa-
vairoti. Tā tad redzat, visa dzīve daždažādākos vei-
dos runā par to, lai tikai sociāli apgādājamo būtu
vairāk un lai viņi tiktu pamesti savam liktenim. Tā
ir bēdīga parādība, kura būtu novēršama visiem spē-
kiem. Vēl jāaizrāda tieši uz pašu šo likumu. Kad
likums nāca apspriešanā pašvaldības komisijā, tad
kreisie sociāldemokrāti ienesa dažus pārlabojumus,
kas dotu sociāli apgādājamiem tiesību pabalstus pie-
prasīt un ari noteiktu, cik lielā mērā pabalstus var
saņemt. Šos izlabojumus, kuri gan nebija ideāli, to-
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mer izlaimējas pašvaldības komisijā pie atsevišķu
pantu caurskatīšanas pieņemt. Bet kad nāca šis li-
kums 3. lasījumā, tad pilsoņi par šo likumu nebalsoja
un ar savam balsīm viņu izgāza cauri, nostādamies

»

pilnīgi pret sociālo apgādību. Tas ari ir saprotams.
Es jau aizrādīju, ka kapitālismŝ kas pilsoņos iesak-
ņojies, ir galīgi sabojājis šoscilvēkus. Viņi citu ne-
ko nezin, ka tikai pildīt savas kabatas, līdzcilvēks
un ta stāvoklis viņiem nerūp, jo cilvēcīgas jūtas vi-
ņiem ir svešas. Pret šo likumu visasāk! uzstājās no
zemnieku savienības puses. Es negribu teikt, ka
visa zemnieku savienība būtu tik asi nostājušās pret
sociāli apgādājamiem, bet šī asā uzstāšanās bija no
Grantskalna kunga, kuru ari atbalstīja Gībieša kungs.
Grantskalna kungs ar Gībieša kungu uzstājās ārkār-

(

tīgi asi pret šo likumu un centās aprādīt, ja pieņem-
šot šo likumu, tad tas ievedīšot cilvēkus kārdinā-
šanā. Vai to nu saka saprāts, ka likums, kas cil-
vēkiem sniedz nopelnītu pabalstu, ieved viņus kār-
dināšana. Tas ir līdzcilvēku apsmiekls, nekas vai-
rāk. Pret šo likumu uzstājās vēl ari Nonāca kungs.
Nonāca kungs, kā zināms, ir ienācis Saeimā no na-
badzīgāko aprindu puses un tādēļ viņam nāktos aiz-
stāvēt darba ļaužu intereses. Bet ievērojot to, ka
Nonāca kungs ir_ liels kapitālists, liela nama īpaš-
nieks, viņam nerūp savu vēlētāju vajadzības. Tas
ari ir saprotams. Bagātniekus interesē tikai bagāt-
nieki un_ kapitāls, bet nevis sociāli apgādājamo per-
sonu grūtais stāvoklis. Viskuriozākais nu bij tas, ka
pašvaldības komisijā uzstājās pret sociālo apgā-
dību latgalieši ar kristīgo partiju priekšgalā. Man
šķiet, latgaliešu un kristīgo partija, uzstādamies pret
sociāli apgādājamiem, no jauna pierādījusi, ka tā
aizstāv bagātosbet nevis sociālo taisnību. Par to
ari nav ko brīnēties, jo garīdznieki un visi viņu at-
balstītāji ir tie, uz kuriem jau tūkstošus gadus atpa-
kaļ ir teikts ievērojamais izteiciens „Jūs liekuļi, jūs
gribat spīdēt ļaužu priekšā un gribat sēdēt augstās
goda vietās,bet jūsu sirdis ir pilnasnelietības un viltī-
bas, jūs esat negantāki kā zvēri." Šis izteiciens ir ga-
du tūkstošus vecs, bet tas pilnos apmēros zīmējas ari
uz tagadējiem garīdzniekiem, uz visu viņu kristīgo
partiju, kur neko citu neredz, kā tikai liekulību. Aiz-
vakar interesanti bij noklausīties Pommera kunga
runu. Viņš ir garīdznieks un tāpēc skatās uz visu
no garīdzniecības viedokļa. Savā runā Pommera
kungs teica, ka viņiem, garīdzniekiem un kristīgiem,
notiekot liela pārestība: netiekot izsniegti pabalsti,
netiekot piešķirtas mājas u. t. t. Viņam, Pommera
kungam, esot jādzīvojot katedrāles pagrabā, bet
viņš to visu paciešot, jo ari citi dzīvojot sliktos ap-
stākļos. Man liekas, ja šis arķibiskaps Pommers bū-
tu nopietni domājis dzīvot kristīgā garā, tad viņam
nevajadzētu žēloties, par savu stāvokli, jo tas ir spī-
došs, bet ierosināt likumu par katedrāles nodošanu
bērnu patversmei, jo daudz nabadzīgu bērnu ir bez
telpām un līdz ar to vajadzēja nodot zināmu sumu
bērnu patversmes ierīkošanai. Zināms, es nesaku,
ka katedrāle būtu sevišķi laba bērnu patversme, bet
tomēr pietiekoša. Pommera kungam, ja viņš tiešām

k
būtu kristīgs cilvēks, nebij nekāda iemesla sūdzē-
ties par savu dzīvi, žēloties, ka notiek pārestības, un
ir jācieš u. t t, u. t. t Nekas tamlīdzīgs nav. Sa-
ņemot visu kopā, kas ir dzirdēts pie šī likuma, man
jāsaka sekošais., Šis likums tāds,kāds viņš tagad ir,

P

sociālās apgādības lietu tikpat kā nemaz neuzlabo.
Pēc šī likuma, javiņu šādupieņemtu, sociāli apgādā-
jamiem netiek nekādas neapstrīdamas tiesības pie-
šķirtas. Viņiem savās tiesībās jādibinās uz „bagāto
žēlastību". Ko bagātnieki atmetīs, ar to viņiem jā-
pietiek. Man jāsaka, ka mēs ar šādu „žēlastības li-
kumu" nevaram apmierināties, mums sociālā apgā-
dība jānostāda uz likumīgiem pamatiem un jānosaka,

ka katram iedzīvotājam, kas cieš trūkumu un ir ne-
spējīgs, jāsaņem pabalstu uz likuma pamata. Tāpat
ari jānosaka, cik lielos apmēros šis pabalsts ir iz-
sniedzams. Tos trūkumus, kas šinī likumā ir, mēs
centīsimies novērst pie likuma caurskatīšanas pa
pantiem. Tik par lielu nožēlošanu jāsaka, ka pilso-
niskās frakcijas ir vienojušās par šī likuma nodošanu
komisijām. Tas ir tikpat daudz, kā likuma noraidī-
šana un negribēšana sociālās apgādības lietu nostā-
dīt apmierinošā stāvoklī. Nav ari nekāda pamata
norādījumiem, ka neesot līdzekļu sociālai apgādībai.
Ar to aizbildināties nevar. Mūsu tagadējā budžetā
ir paredzētas sumas baznīcām un aizsargiem, kuras
varēta nodot sociāli apgādājamiem. Baznīcām bu-
džetā ievesti 10.600.000 rubļu un aizsargiem —
1.182.750 rubļu. Tā tad kopā tas jztaisa 11.782.750
rubļu. Šīs sumas tiem mērķiem, kādiem tas atvēlē-
tas, ir pilnīgi nevajadzīgas. Kam baznīcām dot
naudu? Tās jau tā ir bagātas un var pašas ar sevi
iztikt. Tāpat ari aizsargiem nav vajadzīgi pabalsti,
jo mēs taču dzirdējām, ka viņi nodarbojas ar laupī-
šanām un citām tumšām lietām un tādiem, kungi, pa-
balstus nevajaga dot. Šos līdzekļus varētu atvēlēt
tieši sociāli apgādājamiem. Ja tos atvēlētu,' viņi
būtu apgādāti, un mēs varētu runāt par to, ka sociāli
apgādājamie ir nostādīti daudz maz cilvēcīgos ap-
stākļos. Es izsakos pret likuma nodošanu atpakaļ
komisijai, joar to sociālā apgādība būtu atlikta uz
nenoteiktu laiku un līdz ar to es paziņoju, ka mēs
ienesīsim vajadzīgos pārlabojumus pie atsevišķiem
pantiem, lai sociālā apgādība būtu nostādīta tā, kā-
dai tai vajadzētu būt Sociālās apgādības lieta jā-
nostāda uz tādiem pamatiem valstī, kas rādītu, ka
tiešam katrs cilvēks var just, ka viņam zem kājām
ir zeme un virs galvas spīd saule.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Breikša
kungs mani būs pārpratis, jo, nolasot 33. pantu par
pabalstu sniegšanu bērniem no viņu dzimšanas die-
nas līdz septiņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai,
ar to es domāju ir teikts, ka pabalstus naudā vai ari
grauda, jāsaņem vai nu pilnos apmēros vai pa daļai
un patjidz 17 dzīvības gadam. Uz to ir tiesības.kat-
ram bērnam. Mums ir jau laukstrādnieki 17 gadu
veci, pat 16 gadu veci, kuri pelna patreizējos ap-
stākļos pat līdz 3000 rubļu mēnesī. Tad šis pants ir
saprotams ta, ka tasviņiem dod tiesību, varbūt, sa-
ņemt kaut kāda apmērā vēl nelielu pabalstu. Tā es
sapratu šopantu un zīmējoties uz šī panta nepilnīgo
izteiksmi, kura var radīt pārpratumus, man nebija
doma pārmest patversmēm. Man gluži pareizi ari
jāaizstāv silti to uzskatu, ko šeit izteica par patver-
smēm un es esmu ari_ iepazinies ar iekšlietu mini-
strijas pārziņa stāvošām bēgļu bērnu patversmēm.
Nesen es biju nobraucis sakarā ar šī likuma izstrā-
dāšanu uz vienu no tam, uz Naukšēnu patversmi,
iepazinos ar patversmes dzīvi un stāvokli un mani
patiešam pārsteidza šīs patversmes labā nostādīša-
na. Tur var pilnīgu atzinību dot par šo patversmi
un par audzināšanu šāda patversmē, jo audzēkņi
nodarbojas ne tikai ar techniskiem priekšmetiem,
bet ari ar to, ko pasniedz pamatskolā. Viņi nodar-
bojas ne tikai ar teorētiskiem priekšmetiem, bet ari
dažādas amatniecības nozarēs, tur ir ierīkota au-
stuve, adītava, galdnieku darbnīca un ne tikai pašā
skola, viņas iekštelpās, bet ari ārpusē pagalmā,
dārza ierīkotas darbnīcas un visur valda noteikta
kartība. Citās patversmēs neesmu bijis, kā tikai
Naukšēnos, bet jatā stāv ari ar pārējām patversmēm
Latvija, tad jāliecina vislabāko. Bet nu taisni tas
manī ari saceļ izbrīnu, ka mēs no iekšlietu ministrijas
rokam cenšamies izņemt sociālo apgādi, to darbu,
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ko iekšlietu ministrija ir ar sekmēm veikusi un gri-
bam pārnest to uz tautas labklājības ministriju. Es
negribu ar to teikt, ka tautas labklājības ministrija,
varbūt, necentīsies šo jautājumu atrisināt līdzīgi labi,
bet viena lieta tomēr paliek — iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamentā ir pārredzami pagastu bu-
džeti un budžeta spējas un še var iespējamo un vē-
lamo savienot, bet ja turpretim izdala pašvaldības
funkcijas pa dažādiem resoriem — finansu lietas fi-
nansu ministrijai, sociālās apgādības lietas tautas
labklājības ministrijai un satiksmes lietas satiksmes
ministrijai, pēc nozarēm, tad tā pārskata vairs nav
un galu galā katrs resors ieskata savu uzdevumu
par vissvarīgāko un katrs prasa no pašvaldībām iz-
pildīt uz likuma pamata to, kas ir viņa pārziņā un
pašvaldības atduras uz neiespējamību. Te pieveda
Gulbja kungs ciparu, ka pašreiz sociāli apgādājamo
ir 36.000, bet uz jautājumu, cik būs, ja pieņems li-
kumu tādu, kāds tas ir mūsu priekšā, uz to viņš at-
bildi nevarēja dot, nav ari iespējams to dot Ja pie
pašlaik apgādājamiem, 36.000, kas iztaisa1 k no ap-
gādājamiem, pieskaita klāt tuberkulozes slimos un
citus slimos, kurus zināmos gadījumos ir pašvaldī-
bām jāapgādā, kaut ari galvenam kārtām tas uzlikts
valstij, tad droši varam teikt, ka šis cipars vairāk-
kārt pavairosies. Bet ir jautājums, vai būs ar šiem
līdzekļiem iespējams to izdarīt, jeb vai tas paliks
tikai uz papīra. Kā te to daži deputāti atzīmēja, tad
ir skaidrs, ka pašreizējos apstākļos tas nav izve-
dams, tādēļ še labojumi ir vajadzīgi. Es brīnos, ja
no kreisās puses te Gulbja kungs tik daudz runāja
par to, ka sociālā aj>gāde ir jādod, ka tas ir tik cēls,
tik humāns darbs. Nemaz nerunājot tam pretim,
gribu pagriezt jūsu skatu uz citu pusi. Kad izlemj
ne priekš nabadzīgiem un trūcīgiem līdzekļus, bet
priekš tiem, kas staigā zem elektriskām ugunīm
operā, teātrī un jūrmalas simfoniskos koncertos, kā
tad jūs balsojāt? Kas bija tie, kas pagājušā Saeimā
pedeja budžeta sēdē nāca, lai 10.000 latu dotu jūr-
malas simfoniskam orķestrim, lai viņš spēlētu pa to
laiku, kad deputātu kungi tur peldas. Kas bija tie,
kas nāca un aizstāvēja šo priekšlikumu un tikai ar
vienas balss pārsvaru no zemniekiem šo lustīgo
priekšlikumu noraidīja. Tad nedodat tiem orķe-
striem un muzikantiem, tad neaizstāvat tos, ja gri-
bat tā iestāties par_ nabadzību, kā jūs to tagad da-
rāt. Es negribu tālāk runāt par aizlūgšanu, kuru
sūtīja Sterna kungs uz augšu, lai tie, kas acumirklī
nevar uzturēt nepilnīgi šo izstrādāto likumprojektu,
lai tie nāktu uz nabagmāju. Es domāju, ka tā lūg-
šana pārak augstu nevar kāpt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu partija): Aug-
stais nams! Šis likums, kuru mēs patlaban apska-
tam, ir no principielā viedokļa, bez šaubām, ārkār-
tīgi veļams. Šeit ir tik labas un svētīgas lietas sa-
rakstītas, ka no viņa principā atteikties būtu ārkār-
tīgi grūti. _ Bet man_ jāsaka vienu „bet", kāpēc šis
likums tādā veida, ka viņš te uzrakstīts, nav pieņe-
mams, Motivi, kāpēc viņš nebūtu pieņemams, ir
sekošie. (Saucieni pa kreisi.) Varbūt, mēs par šīm
lietām izrunāsimies citā laikā. Vispirms jākonsta-
tē, ka līdz šim sociālā likumdošanā mēs esam aiz-
gājuši priekšā citām vecākām un saimnieciski stip-
rākām' valstīm. Man jākonstatē, ka līdz šim valsts
budžetamun pašvaldībām jau uzlikti plaši pienā-
kumi un tādas nastas, par kurām jau tagad var teikt,
ka tās nevarēsim nest. Katru dienu paceļas balsis,
ka līdzšinējo sociālo likumdošanu, kura jau pastāv,
jāierobežo, jo mūsu valsts budžets nespēj pildīt visus
tos pienākumus, kādus uzliek līdz šim pastāvošie
likumi. Pie sociālās likumdošanas mēs parasti ne-

mēdzam interesēties, vai viņa būs mums pa spēkam,
un ari pie šī likuma apspriešanas ir bijis tas pats.
Šis likums par savu galveno mērķi nav uzstādījis
mūsu saimniecisko spēju \\n prasību saskaņošanu, bet
vienīgi vadījies no sociālās apgādības vajadzībām.
Tās vajadzības ir fiksētas visplašākos apmēros, va-
rētu pat teikt, ka viņas ir izsmeļošas un varētu teikt,
ka mēs ar šī likuma pieņemšanu nonāksim tanī ideā-
lā stāvoklī,, kādā varētu nonākt vispārīgi pie taga-
dējiem saimnieciskiem apstākļiem tikai turīgas un
bagātas valstis. Bet vai mēs esam apskatījuši mūsu
saimniecisko stāvokli un spējas, vai šīs prasības ir
izvedamas dzīvē? Vai mums ir tik daudz līdzekļu
un saimniecisku spēju, lai mēs varētu vismaz turp-
māko gadu laikā viņas izvest dzīvē. Man šķiet, ka
tādu likumu mūsu valsts saimniecības budžets va-
rētu panest tikai vienu gadu. Bet nevajag aizmirst,
ka šim likumam sekos vēl citi sumu pieaugumi so-
ciālai apgādībai. Tad, kad sociālos likumus izdod,
tad sevišķi kreisais spārns mēģina iegalvot,
ka tie prasīs samērā maz līdzekļus no valsts
un ka tie nepieaugs ari uz priekšu, ka tas
cīpars, kuru uzrāda izdevumi pie likuma izdoša-
nas, paliks ari turpmāk apmēram tikpat kon-
stants un stabils. Bet piedzīvojumi ir bi-
juši ļoti bēdīgi. Ta, piemēram, pie slimo kasu pie-
maksām man bija iespējams 3 gadu laikā novērot,
ka progresīvi un strauji pieaug piemaksas slimo ka-
sēm, ka no 100.000.000 tās piemaksas nonākušas
līdz 200.000.000. Bet man zināms, ka ari šīs sumas
netiek uzskatītas par pietiekošām. Tā vismaz tas
bija pagājušā gadā, kad tās sumas, kas bija budžetā
paredzētas, izrādījās par nepietiekošām un bij jāņem
vel no papildu sumām līdzekļi slimo kasēm par labu.
Ta tad no tik nevainīga likuma, par kādu to uzska-
tīja no sākuma sociāldemokrāti, mēs esam nonākuši
pie ārkārtīgi lielām sumām. Bet slimo kasu likums
pēc savas dabas ir daudz šaurāks nekā šis likums;
šis likums ietver sevī tik plašas nozares, ka šeit būs
jārēķinājas ar milzu sumām un jau tuvākā laikā mēs
atdursimies uz tādām grūtībām, ka reizi par visām
reizēm mums būs jāpasaka, ka mēs nevaram steig-
ties tik ātri uz priekšu ar sociālo likumdošanu, ka
mes saimnieciski neesam' tik stipri, ka tuvākā nā-
kotne spētu apmierināt visas sociālās apgādības va-
jadzības, pat tās, kurām ir pārejošs pēckara un re-
volūcijas raksturs. Ka vajadzība pēc sociāliem li-
kumiem ir liela, to neviens nenoliedz un neviena
valsts nav bijusi, kur sociālas dabas likumi nebūtu
bijuši_vajadzīgi. Bet katra veca valsts līdz šim ir
reķinajusēš ar savām saimnieciskām spējām. Tas
ari mums jādara,_ apspriežot sociālās dabas1 liku-
mus. Vispirms jāzin, cik tālu mēs varēsim viņus
nest un par cik mūsu saimnieciskās spējas ir pie-
augušas šinīs, varbūt, samērā_ nedaudzos normālas
dzīves gados. Man jākonstatē vēl viena parādība,
kura ir ļoti no svara, lai izšķirtos par šī likuma iz-
vešanu dzīvē. Šis likums uzliek ari prāvas nastas
pašvaldībām. Visiem ir skaidri zināms, ka līdz šim
pašvaldībām ir jau uzveltas_ nastas ne tikai sociālā
un izglītības laukā, bet ārkārtīgi lielas nastas paš-
valdībām ir bijušas ari ceļu jautājumā. Man šķiet,
ka butu taču reiz jāprasa pašvaldībām, vai visas
līdz šim pastāvošās nastas ir viņām pa spēkam vai
ne. Man šķiet, ka visas līdzšinējāsar likumu noteik-
tas nastas nav pa spēkam mūsu pašvaldībām. Šis
likums, bez šaubām, uzvels vēl ļoti jūtamu nastu
pašvaldībām uz kakla. Tā mēs nevedīsim mūsu
pašvaldības pie pjlnīga sabrukuma. Tad, bez šau-
bām, viņamJbus jāpasaka skaidri un gaiši augstajam
namam:: „Ludzu kungi, izdodot jaunus likumus ap-
prasāties, cik mes saimnieciski esam spējīgi un vai
mes varēsim pildīt tos pienākumus, kurus jūs mums
nosakāt ar saviem likumiem." Ari šinī gadījumā
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man ir_ zināms, ka sociālas likumdošanas komisija,
izstrādājot šo likumu, nav prasījusi pašvaldībām, vai
viņas bus spējīgas nest šo nastu, kuru uzvels šis
likums vai ne. Ja komisija butu apprasījušās, tad,
bez šaubām, atbilde butu bijusi tikai negativa. Paš-
valdības nav spējīgas nest šo nastu. Tāpēc ari šis
apstāklis runa par labu tam, lai šo likumu vēlreiz
ļoti uzmanīgi un ar visu nopietnību apskata un ap-
lūko, vai mes esam spējīgi to praktiski izvest dzīvē.
Talak man gribētos vel teikt, ka šim likumam ir da-
žas tīri techniskas un juridiskas dabas nepilnības un
trūkumi, bet tas, varbūt, mazāk kristu svarā pie pa-
ša principiela jautājuma izšķiršanas par šī likuma
caurskatīšanu, jeb viņa nodošanu attiecīgām komi-
sijām velreizejai caurskatīšanai. Bez tam jāatzīmē,
ka šim likumam nav pielikts ari izdevumu aprēķins,
cik lielas naudas sumastas prasītu pirmā gadā, kad
šo likumu izvestu dzīve. Ari tas runā par to, ka
tagad nevar skatit_ cauri šo likumu un tas jānodod
attiecīgam komisijām pārskatīšanai un aprēķinu sa-
stādīšanai. Man liekas, ka ja mēs gribētu būt pozi-
tivi un reāli politiķi sociāla likumdošanā, mums sava
sociāla likumdošana uz laiku būtu jāaptur un jāpār-
trauc. Nav izslēgta varbūtība, ka mūsu sociālai li-
kumdošanai, ieturot tik strauju tempu, sāk draudēt
regress, bet ne progress, t. i.ka mums būs jārunā
par sociālas apgādības reducēšanu uz visas linijas
un pieskaņošanu musu saimnieciskām spējām. Man
šķiet, ka tas runa atkal par labu tam, ka šo likumu
tūliņ nevar skatīt cauri. Man šķiet, ka tas būtu par
labu pašiem sociāldemokrātiem, jo jums visgrūtāk
bus attaisnoties savu vēlētāju priekšā, kad mēs no-
nāksim pie tādam saimnieciskām grūtībām, ka sociā-
los likumos mums būs jāuzsāk reducēšana, izdevu-
mu sumu samazināšana un pieskaņošana mūsu saim-
nieciskam spējam. Tāpēc domāju, ka šinī gadījumā
ari paši sociāldemokrāti neliegs savu piekrišanu šī
likumprojekta nodošanai attiecīgām komisijām
caurskatīšanai, lai gan šis likums ir ārkārtīgi stei-
dzams un vaļadzīgs. Mums jāpārliecinājas, vai
saimnieciski mes esatn spējīgi izvest šo likumu, un
vai šis likums nebūs tā pēdējā mārciņa, kas svarus
pārsviež apkārt un tad visā sociālās likumdošanas
lauka bus jasak iet atpakaļ. Tāpēc domāju, ka ari
sociāldemokrāti balsos par likumprojekta nodošanu
komisijām, ko atbalstīs

^
ari mūsu frakcija. Latgales

demokrātu frakcijas vārdā izsakos par šī likumpro-
jekta nodošanu attiecīgām komisijām vēlreizējai
caurskatīšanai, mazākais, aprēķina uzstādīšanai, kā-
das sumas šis likums prasītu kaut savā pirmā pa-
stāvēšanas gada.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Šis likumprojekts neapmierina ne-
vienu pilnīgi, lai gan man jāatzīstas, ka tāds likums,
kas regulētu sociālo apgādību, ir visai vajadzīgs.
Tagad šinī lietā ir pilnīgs chaoss. Mēs šo likumu,
varbūt, sakām par veļu izdot. Ar viņu vajadzēja
iesākt visu to garo sociālo likumu rindu, kuru mēs
esam jau veikuši un kuri jau izvesti dzīvē. Šis ir
pamatis, pie kura varētu pieslieties visi nākošie li-
kumi un uz šī pamata tad mēs varētu tālāk būvēt
Bet ja nu mes esam iesākuši no otra gala, tad ari
nav jābrīnās, ka tagad ir grūti atrast pamatu jum-
tam un sienam, kas jau ir celti. Šis likums, kungi,
ir tas pamats.

Vispirms, lai man būtu atļauts apstāties pie
tiem pamatjēdzieniem, kas vajadzīgi, lai noskaidrotu
sociālās apgādības jautājumu. Te no kreisās puses
domā, ka _ sociālais posts ceļas no kapitālistiskās
valsts iekārtas. Tas ir tā pēc Marksa mācības un

Krājuma Saeima* Sleongrafiskā]
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.'

tam it sevišķi daudz tautsaimnieku zināmā laikā
piekrita. Bet tagad modernie ieskati ir tālu aizgā-
juši pāri par visām šīm novecojušām doktrīnām un
teic ko citu. Vispirms man te jāaizrāda, ka sociālā
posta galvenais pamats ir tautas izvirtība, kādas
tautas mazvērtīgums, kas nebūt nestāv atkarībā ti-
kai no materiāliem apstākļiem vien. Tur spēlē lie-
lāko lomu daudzas citas lietas, kā, piemēram, alko-
holisms, venēriskās slimības, kari, bads, mēris u. t. t
Tās ir lietas, kuras ar kapitālismu nav regulējamas,
nedz ari grozāmas vispār. Šajos jautājumos kapi-
tālisms ir pilnīgi malā atstājams. Kapitālismam, var-
būt, ir sava nozīme, bet tikpat kā pozitīva, tā ari
negativa nozīme. Katras tautas sociālā labklājība
atkarājas vairāk no tam,_ cik šī tauta spēj ražot so-
ciālas vērtības. Jo mazāk viņa ražo, jo drīzāk var
iestāties sociālais posts. Ja ražo daudz, tad ir vis-
lielākā varbūtība, ka sociālais posts mazināsies, bet
ja maz ražo, rodas naids, rodas tā, ka tas, kam ir
mazāk, grib dabūt to, ko redz, kur vēl kas uzglabā-
jies, kur ir kāda drupačiņa. Ja ražo tik daudz, ka
visiem pietiek, tad saprotama lieta, necenšas otram
ko atņemt bet ja ražo par maz kādā tautā, tad pil-
nīgi saprotams, ka rodas tādas tieksmes pēc sveša
īpašuma. Ja nu mēs apskatāmies mūsu tautā, cik
mums ir to ražotāju, cik lielas ir mūsu spējas, tad
uz to varētu dot diezgan bēdīgu atbildi. Jūs zināt,
ka Latvijā ir_ l.850.000 iedzīvotāju. Tie būtu tie ra-
žotāji. Nekrīt svarā šeit, cik mums ir vēršu vai
govju,_cik mums ir zirgu. Tas viss stāv otrā, trešā
un tālākās vietās, bet galvenais, cik mums ir sma-
dzeņu un to mums ir 1.850.000. Tās ir tās ražotā-
jas. Statistika, kas sastādīta beidzamās divās ļaužu
skaitīšanās, vispār norāda, ka mūsu iedzīvotāju fi-
ziskais, garīgais un morāliskais labums, viņu kvali-
tāte ir ļoti zemu kritusi un ļoti zemu vērtējama. Vis-
pirms tādēļ, ka ap 250.000 jaunu spēcīgu cilvēku, to
kas bij tie visspēcīgākie ražotāji, to mums trūkst.
Tas ir liels minus. Tie ir tie, kas gājuši cīņā par La-
tviju,_tie ir bijuši faktiski visstiprākie, ari garīgi tie
pilnvērtīgākie un morāliski tie cienījamākie, jo tie
nav izvairījušies, viņi gājuši ugunīs un zuduši. Bez
tam mums ir daudz jaunu sieviešu, kuras nevar no-
dibināt kārtīgu ģimenes dzīvi. Mums ir, apmēram,
100.000 sieviešu pārāk palicis, kuras ir bez jebkāda
atspaida un bez kā viņas varētu pildīt savu dabisko
pjenakumu. Tad tālāk mums ir ap 450.000 iedzīvo-
tāju līdz 15. gadu vecumam, kas vēl apgādājami un
kas vel paši nevar sev pārtiku nopelnīt. Tādu, kas
ir vecāki par 65 gadiem, kas ari jau maz paši ražo
mums ir ap 160.000, tad mums ir ap 310.000 sie-
viešu starp 20 un 65 gadiem. Un ja mēs atņemam
no tam pusi, kuras caur saviem ģimenes pienāku-
miem nav materiālu vērtību ražotājas tanī ziņā —
maizi, pārtiku sagādāt, (es neskaitu bērnu audzinā-
šanu te klat)tad paliek ap 160.000un ja visu to sa-
skaitām kopa — bez tam vēl nāk armija klāt, kas
ari ir apgādājama, kas neražo vērtības. Kas ir va-
jadzīgas, lai varētu paēst, ģērbties, dzīvot u. t. t. —
javisu tb_saskaita, tad mēs dabūjam 770.000. Bet nu
paliktu vēl pāri tie, kas var ražot, apmēram, drus- .
ciņ vairāk ka miljons. Bet vēl vajaga atņemt no
šiem visus invalidus, visus slimos, kropļos, tā tad
varēs atskaitīt vēl droši savus 200.000 un ja ari tos
vel pieliktu pie 770.000, tad jūs dabūjat gandrīz mil-
jonu— 970.000, tas ir vairāk kā puse no Latvijas
iedzīvotajiem. Tie nu pēc sava dabīgā sastāva vai
nu jaunuma pēc, vai vecuma, vai citu pienākumu pil-
dīšanas, kā sievietes, vai slimības pēc un veselības
stāvokļa pec ir tādi, kuri nevar nekādas lielas ma-
teriālas vērtības ražot. Bez tam mums nav jāaiz-
mirst, ka karš Latvija ir tik daudz materiālas vēr-
tības izpostījis kā ne vienā citā kaimiņu zemē. Mēs
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nevarējām ari pirms kara lepoties, ka te dzīvo se-
višķi bagāti ļaudis, mēs nevarējām sevi salīdzināt ar

»
Ameriku vai_Angliju un tagad es nezinu, kur ir tāda
zeme pasaulē, ar kuru mēs varētu salīdzināties savā
bagātība, jo es domāju, ka mūsu zeme ir tā visna-

^

bagakā pasaulē!_ Liekas to pierāda ari tas,ka mūsu
nodokļu maksātāju, piemēram, progresivā nodokļa
maksātāju ir tikai ap 110.000. Man nav cita kritē-
rija, kurš labāk raksturotu mūsu iedzīvotāju turības
stāvokli kā progresīvais nodoklis, To uzliek tiem,
par kuriem doma, ka tur ir kas ņemams. Jūs zināt,
ka zemākā robeža pte progresivā nodokļa Latvijā
ir diezgan zema. Citās valstīs tā ir daudz augstāka.
Ja nu neatrodas vairāk kā 110.000 to, kam uzliek
progresīvo nodokli, tad tas nozīmē, ka mums nav
vairāk. Pieņemsim tomēr pie tiem vēl kādus 40.000
klāt, tad dabūsim kopa ap 150.000 tādu cilvēku, kuri
cik necik nodrošināti. Ar to nav teikts, ka visi tie
ari patiešam ir saimnieciski nodrošināti. Nu nāk
kreisie sociālisti un saka: „Vajaga ņemt no buržu-
jiem, no kapitālistiem un dalīt." Es gribu redzēt, cik
ir to, kas maksa lielo progresīvo nodokli. Jūs teik-
sat, ka tie izvairās. Nu, pieliksim pie 110.000 vēl
40.000 klāt, lai iznāk 150.000. Varbūtēju ražotāju
paliek pāri 8 līdz 900.000. Bet atskaitāt visus tos,
kas negrib ražot, tapec ka viņiem ir drusku man-
tas; atskaitāt tos, kas negrib ražot tāpēc ka viņi
nevīžo strādāt. Kāpēc negrib strādāt, to Jūs, Ra-
dziņa kungs zināt vislabāk. Ir taču tādi, kas ne-
grib strādāt, tāpēc ka viņi domā, ka var dabūt savu
uzturu ari par velti. Tad iznāks, ka tādu, k is ražo,
Latvija ir nevis 800.000—900.000, bet gan tikai
500.000—600.000. Ta tad katram ražotājam jāuztur
3 cilvēki. Ja mumsbutu labi ražošanas līdzekļi un
butu lielas nacionālas bagātības tad mēs, varbūt,
to spētu izdarīt. _ Tad mēs, varbūt, būtu tie spēka
vīri, kas var 3 jus uzturēt. Bet to_ Latvijā nav un
ja viņa nav sabrukusi līdz šim, tad tāpēc, ka viņa iz-
lieto savas rezerves, savus mežus, savas zemes,

t
savas ēkas; daudz ēkas par miljardiem gājušas bojā,
kas bija muižas. Jus,_Lindiņa kungs, kas agrāro re-
formu izvedāt un bijāt klāt, neesat ēkas sargājuši,
kas bij taču musu tautas bagātība. (R Lindiņš no
vietas: „Loti daudz jaunas ēkas uzcēlām!") Tas
neko neizskaidro, ka jūs jaunas uzcēlāt. Tas ir ne-
kārtīgi, kur vecam labām ēkām ļauj aiziet bojā, lai
tikai varētu jaunas celt. Tas ir izšķērdētāja darbs.
(Sauciens pa kreisi: „Neviens apzinīgs latvietis par
to nežēlojas, baronu kalpi tikai par to žēlojas. Kauns

»

par to runāt!") Tas butu par to! Kā sacīju, mums
nav cita kritērija, pie kura mes varētu pieturēties
acumirklī, ka šie vispārējie skaitļi un kalkulācija.
Mums pat nav vel līdz šim sastādīts mūsu tautas
mantas sastāvs. Mums nav bilances par mūsu plu-
siem un minušiem — tā mums nav; mums gan ir
budžets, bet neviens cilvēks nezin, kā mēs saimnie-
kojam. Es jau esmu norādījis priekš pāris gadiem,
ka butu jau laiks, lai mēs sastādītu bilanci, lai mēs
zinātu, cik Latvijai pieder, cik viņai ir mantas. Ka-
trai valstij jazin, cik viņai ir tautas bagātības. La-
tvijai tas nav zināms un tas ir ļoti bīstami, jo tad

^

mes nezinām, vai Latvijas valsts bagātība pieaug
jebviņa tika_ šķietami pieaug, vai patiesībā pat ma-
zinās. Sociāla apgādība gulstas uz visu tautu, vien-
alga vai maksa ņovalstskases vai no pašvaldībām,

»jo taču galu gala jāmaksā tiem, kas ražo. Un ja to
ražotāju ir maz, tad jāprasa,cik tālu mēs varam pra-
sīt no šiem rasotajiem, lai viņi uzturētu tos, kas ir
uzturami. Ir pavisam veltīgi, ja mūsu kreisie biedri
domā.ka ar to, ka sociālās apgādes tautu sociāli
apgādās, ka tas ko labos! Tas ir par vēlu, ja jūs

I

mēģināt tagad ielāpus likt virsū, lai nabagos,plikos,
tizlos, kroplos, vājos, vājprātīgos un idiotus ieliekot

patversmes, tur ko labotu vai labu darītu. Nē, tā ir
lāpīšana, cīņu pret sociālo postu vajag iesākt agrāk,
vajaga iesākt tur, kur ir tā sakne. (Sauciens pa
kreisi.) Neko nelīdz, ja jūs kur nopļaujat nātras, vi-
ņas aug vel vairāk, bet Izravējat visas saknes laukā,
tik tiad jus to vietu dabūsat tīru. Un tas ir pavisam
savāds jautājums. No šī_ jautājuma pamatīgas no-
skaidrošanas visa pasaule izvairās taisni sociālisti,
jo viņiem nav patīkami*, šie jautājumi. Viņi domā, ka
to visu var nopindzelēt no ārienes un tā jau labot
Tas nav iespējams, kungi! Jūsu kapitālistiskās
valsts sagraušana nekur uz labu neved! Tā ved turp,
kur tagad atrodas Padomju Krievija. Vienalga, vai
jus to gribat vai ne, bet tās ir dabiskās sekas, tāpēc
ka jus esat uz neceļiem domājot, ka kapitālisma sa-
graušana ir galvenais. Daudz lielāku lomu šinīs
jautājumos spēlē ētiskie momenti. Jūs visu gribat
atrisināt uz materiālistiskā pamata un domājat, ka
ar to dabūsat prom pasaules nabadzību, postu un vi-
su ko. Bet ja jums ari būtu vislabākā griba, jūs
nevarat apkarot, piemēram, seksuālo izvirtību, kas
ir taisni viens no galveniem sociālā posta cēloņiem.
Jums nav ieročurokā, lai varētu šo jautājumu regu-
lēt. Nesen avizēs es lasīju par kādu ārzemju pro-
fesoru Hiršfeldu — es par viņu maz esmu dzirdējis
— kurš runājis par seksuālo jautājumu. Man jā-
brīnās, ka tik nožēlojami tukšs priekšlasījums satura
ziņa var but materiālistiskās pasaules ieskata pār-
stāvim ari par šo jautājumu. Šis jautājums ir taisni
pamata punkts visai tautas izvirtībai. Ja šis profe-
sors ar tik vienkāršām banālām lietām, no ārstu pa-
saules viedokļa skatoties, barojis mūsu publiku, tad
to var saprast tikai tāpēc, ka viņš ir tīrs materiālists,
par ko jus ari sprediķojat no savas puses! Tāpēc
viņa priekšnesums bij tik bēdīgi banāls. Šis jautā-
jums nu nav materiālistiskas dabas jautājums un
jumstapec nav ieroču un nebūs, kā to atrisināt! Ga-
du tūkstošiem daudzi lauzījuši galvas par šo jautā-
jumu, ne tikai materiālisti vien, bet ari citi cilvēki.
Visimeģinājuši atrast kaut ko, kas būtu vērtīgs. Šis
jautājums ir bijis taisni izmēģināšanas akmens, cik
vērts ir dažādi pasaules uzskati un dažādās mācī-
bas. Sociālisms šinī ziņā ir bankrotējis visdziļāk.
Tanīs zemēs, kur ievests sociālisms, tur ari seksuālā
dzīve un visa tikumība grimst arvien lielākā ber-
bidenī. (Balsis pa kreisi: „Nav tikumīgāku cilvēku
par sociālistiem!")_ Ja es viens pats to runātu, tad
jus tam viegli varētu pāriet pāri. Bet es jūs lūdzu
nodarboties_ar šo jautājumu nopietni, tad jūs redzē-
sat, ka tomēr tur ir sava taisnība, ka jūs ar saviem
cīņas līdzekļiem šinī jautājumā tālu netiekat. Kad
juspie šī bezdibeņa esat nonākuši, tad jūs krītat vi-
ņa iekša. (R. Lindiņš no vietas: „Neapgalvojat, bet
pieradāt!") Ja, Lindiņa kungs, es gribu Jums to
pieradīt, tikai ne šodien, jo šodien mēs runājām par
citu jautājumu. Es tikai pievedu vienu izvirtības
avotu, no kura verd izvirtība, nabadzība, posts, sli-
mības. Jus nenoliegsat, ka sifiliss un viss cits nāk
no šī avota. Jus arsavu materiālistiskā marksisma
sprediķošanu kultivējat to latviešu tautā, samaitājat
to un vedat uz brīvo mīlu, kas nesajūt vairs atbil-
dības! Tasjr_ viens svarīgs cēlonis tautas sociālam
postam. Talak, es nerunāšu daudz par alkoholu,
kādu postu tas nes_ Tas lai zīmējas uz to pusi, uz
tiem, kura aizstāvējusi alkohola propagandu mūsu
valstī. Kad apspriedīsim priekšlikumu, ko iesniedza
musu minoritātes, tad lai būtu atļauts runāt par šo
tematu plašāk. Ja runājam šodien par sociālo ap-
gādību, tad, man šķiej, mums jāķerastādām lietām
pie saknes un jāizravē tās līdz pamatiem. Ari alko-
hols ir taisni tāds avots, nokura verd izvirtība,posts,
nabadzība, slimības, ārprāts, venēriskās slimības un
seksuālie jautājumi. Šīs lietas ir tuvu radniecīgas jau
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gadu tūkstošiem, ka tasredzams no tautu tradīcijām,
dziesmām un rakstiem. (M. Rozentāls no vietas:
„No mūžības uz mūžību!") Vispirms būtu jāatrisina
šie .jautājumi, tad atrisināsies ari sociālās apgādības
jautājums pats par sevi, tad tas būs daudz vieglāk
saprotams_ Ja gribēsim likt virsū tikai ielāpus, tad
nekad gala netiksim._ Ka šis likums grib likt virsū
tikai ielāpus, to pierada 6. panta g, i un h punkti,
kuri runa par tuberkulozes, sifilisa un venērisko sli-
mību ārstēšanu, to slimo kopšanu un uzturēšanu.
Tas ir pilnīgi tas pats, ta ir ta pati ideoloģija, kura
visam tam likumam likta pamata, un proti, lāpīšanas
ideoloģija. Šis likums valstij uzliek par pienākumu
arstet_ visus tuberkulozes slimniekusgrūti ārstējamā
stadija. Ja jus to gribat darīt, tad varu teikt, ka ari
100.000_nebūs par daudz priekš visas Latvijas tādu,
kam šada_ ārstēšana butu vajadzīga. Te iet runa
tikai par ārstēšanu un kopšanu. Bet paprasāt, no
kam ja tuberkuloze nāk. Ķersimies turklāt vispirms
pie ta, lai mums nebūtu 100.000, bet, varbūt, 10.000
un vel mazāk. (Sauciens pa kreisi: „Jā, sāksim vi-
ņiem sludināt Dieva vārdus!") Ar to ārstēšanu vien
mes neka nepanāksim. (Sauciens pa kreisi: „Nu
ja, labāk neārstēsim, bet nomērdēsim uz reizi!") Jūs
neko nepanaksat, tāpat ari ar sifilisa ārstēšanu vien
nē! Neviens neko nav pasaulē panācis ar ārstēša-
nu vien, tapec ka tas vēl neko nenozīmē, ja mēs sli-
mību tikai ārstējam vien. Mums, piemēram, nevienā
likuma pat nav paredzēts, ka katrs obligatoriski ir
jāpiespiež pie ārstēšanās. Nevienā likumā nav pa-
redzēts, ka mes varam piespiest ārstēties, un ari
tādu likumu nav, lai varētu saukt pie atbildības par
to, ka aplaiž otru personu ar sifilisu un triperi! Tas
taču neko nelīdz, ja jūs pļaujat nātras, bet neizravē-
jat tās, (Saucienspa kreisi: „Nākat palīgā un iz-
ravēsim!") Labprāt, bet dodat, kas pa priekšu va-
jadzīgs un tad tikai ķersimies klāt pie šāda likuma
ka šis. Nevajaga iesākt to lietu ačgārni. Es uz to
jau noradīju sociālās likumdošanas komisijā un tur
tāpat ceļa pret mani iebildumus sociāldemokrāti kā
šeit._ Un to es ari pilnīgi saprotu un sagaidīju, ka
tas tā bus, jo no viņu viedokļa citādi nemaz nevar.
Tapec ari mes esam pretinieki viens otram. Sakāt,
kas ir par starpību; ja viens pāršķēlis otram galvu,
sašķaida smadzenes un cilvēks paliek traks, bet otrs,
zinādams, ka viņš ir slims, aplaiž savu līdzcilvēku
ar sifilisu un tas ari paliek traks? Vai tur nu ir kāda
starpība? Bet tomēr to vienu mēs sodām par
smagu sakropļošanu, bet to otru nemaz nesodām.
Ģimenes dzīve mums nav svēta, ārlaulības seksuālā
satiksme veicināma, kā to ari jūsu slavenais profe-
sors teica. To taču jūsu ideologi aizrāda, ka tas va-
jadzīgs, viņi pateic, ka aborti esot atļaujami un t. t
(Saucieni pa kreisi: „Atstājat Lauvam ari ko runāt,
Jus viņu konkurējat!") Tāpēc tas ir pilnīgi greizi,
ja šinī likumā mēs_ uzņemam pavirši tādas lietas, ku-
ras prasa, lai novērstu paša ļaunuma būtību. Tāpēc
vien nemazināsies sifiliss vai citas lipīgas venēri-
skas slimības, ja mēs šinī likumā uzrakstīsim dažus
punktus, ka viņi jāārstē uz valsts rēķina, bet taisni
vairosies, ja to_ uzņemam tādā formā, kā te un ne-
domājam, ka tās lietas būtu apkarojamas pēc būtī-
bas. Es jums varu aizrādīt, ka labi likumi šinī lietā
ir izdoti Zviedrijā, _Vācija un Dānijā. Tur tā lieta
daudz plašāki nostādīta. Ne tikai ārstēšana vien.
Šis likums vispāri ir tik plaši uzbūvēts, tas ir,ne tik
plaši attiecība uz venērisku slimību ārstēšanu, bet
par viņa plašumuesrunāju, zīmējotiesuz citiem pan-
tiem. Viņš ir tik plaši uzbūvēts, ka nezin, vai mums
bus iespēja visu to pildīt. Tā, piemēram, jūs redzat,
ka visi atradeņi līdz 17 gadu vecumam mums būtu
jāuztur un butu jāierīko speciālas vājprātīgo iestā-
des. Tas viss izklausās pilnīgi saprotami. Ari es

teicu,ka tas vajadzīgs, ka mums ir vajadzīgas tādas
iestādes. Tagad esošās iestādēs ir uzņemti ap 1200
vājprātīgu, bet ārpusē vel ir ap 2000 un mums ir ti-
kai 5 iestādes. Tas visas ir pārpildītas un vēl gaida
vismaz kādi 2000 ārpusē. Mums vajadzētu vēl kā-
das 10 iestādes

^ Mēs vienu esam uzbūvējuši savā
laika, bet ja mēs būsim uzņēmuši visus, kas gaida
pierakstījušies,_ tad_nāks vēl kāds 1000 klāt, jo ve-
nerologi ir aprēķinājuši, ka pēc dažiem gadiem nāks
klaja visi tie grēki, kas kara laikā padarīti, jo pēc
12 līdz 15 gadiem nāk progresivā paralizē, kā sifilisa
sekas; un tādu jus atradīsat ārkārtīgi daudz. Kur
tagad alkoholisms_ mums ņem pārsvaru, tur nāks
ari_ alkohola vājprātīgie. Vārdu sakot, mums vaja-
dzēs atvērt, varbūt, kādas desmit vājprātīgo iestā-
des vien. Es gribētu zināt, kā jūs visu to atvērsāt,
kurjus ņemsat Hdzekļus,_ jo_ tikai knapi, knapi vienu
.iestādi mes varējām uzbūvēt Daugavpilī. (Saucieni
pa kreisi: „Jūs nāksat ar savu padomu!") Es jums
jau teicu, ka vajaga rīkoties, es teicu, ka materiā-
lisms ir vainīgsjus teicāt, ka nav. Es taču visu to,
kungi, nevaru pāris vārdiem jumspateikt, to jūs ne-
varat prasīt. Kad es runāju vispārīgos vilcienos,
jus runājat preti, ļaujat man nu par citu runāt. Tā
te ir: — uzturēt garīgi un morāliski detektīvos bēr-
nus, specialās_ iestādēs līdz 17. gadam. Loti jauki un
pareizi, bet kā es jau teicu, šie defektivie bērni nāks
vel vairāk no sifilitiķiem un alkoholiķiem, viņi nāks
nākdami. Te ir tik lieli prasījumi uzstādīti sociālai
apgādei, kurus varētu pieņemt tikai tur, kur ir pār-
tikuši ļaudis. Man principā nekas nav pretim, bet
es noradīju ar šiem skaitļiem, ko es te pievedu, ka
mums tas Latvijā nav iespējams un, iekams tas nav
atspēkots un pieradīts, ka tas ir iespējams, es ne-
varu balsot par likuma pieņemšanu tādā veidā, kā
viņš še ir. _ (Sauciens pa kreisi: „Nu ko tad Jūs lie-
kat priekša?") Šim likumam nav budžeta komisija
pielikusi itin nekādu kalkulāciju, cik viņš varētu iz-
maksāt, bet, apmēram, no tā, ko es teicu, jūs varat
paši spriest, kungi, ka maz tas nebūs. Un ja reiz
bus likums, tad tas būs jāpilda, katram būs tiesība
prasīt un_ mes būsim saistījuši, protams, ne savas
rokas, mes jau esam tie, kas pieder pie laimīgajiem
10.000 progresivā ienākuma nodokļa lielākajiem
maksātajiem. Bet ir tādi ražotāji, kas tik daudz ne-
pelna ka mes, tiem būs jāmaksā, tiem būs vairāk
jāražo. Budžeta komisija nav mums devusi kalku-
lāciju un tas ir nožēlojami, lai gan sociālās likumdo-
šanaskomisija piesūtīja šo likumu budžeta komisijai,
cerēdama, ka dabūs kādu kalkulāciju. Sociālās li-
kumdošanas komisijā mes ar tādu kalkulāciju daudz
nevaram nedarboties, tur arvienu norāda, ka tas nav
sociālas likumdošanas komisijas darbs, skatīties, cik
tāds un tāds likums izmaksas, Nu labi, to darīs bu-
džeta komisija, bet ta mums neko nav devusi. Paš-
valdības komisija nekādu padomu nav devusi —
vienkārši noraidījusi, tapec nu mēs esam neziņā, cik
tas izmaksas. Jums nepatīk tas rēķins, ko es uz-
stādīju. Ludzu uztadat pretim un pierādāt savu.
Dodat kādu kalkulāciju. Tādu neviens līdz šim nav
devis. Tad mes runāsim tālāk. Te nav sociālās
likumdošanas komisija, bet_ plenārsēde. Tāpēc ari
man jāapskata likumsno tā viedokļa, cik viņš va-
retuizmaksat Bet tādas kalkulācijas nav un tādu
uzstādīt ir ļoti grūti. Ja jus gribat aizrādīt uz tā-
diem datiem, ka tagad esot 36.000 apgādājamo, tad
tas neko nenozīme, jo šis skaitlis ar laiku vismaz
pieckartosies. _ Vai jus domājat, ka mūsu pašvaldī-
bas iestādes sež tādi cilvēki, kas grib mērdēt naba-
gos bada? Jūs varat grozīt savu grasi kā gribat,
viņš nedubultosies. Bez tam šis likumprojekts kā
tāds nebūtu pieņemams un apspriežams tagad ari tā-
pēc, ka viņa ir pants, kurš runā par piederīgiem, ku-
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riem piekrīt apgādāt savus radus. Šis pants atsau-
cas uz attiecīgiem civillikuma pantiem. Bet šie ci-
villikuma.panti guļ juridiskā komisijā, nav zināmi
un nav saskaņoti ar likumu. Kamēr nav zināms vi-
ņu saskaņojums, tikmēr ir pamatots, lai likums tiktu
nodots ari juridiskās komisijas apspriešanai. (Sau-
ciens pa kreisi: „Ari ārlietu?") Jūs varat nodot.
Liekat priekša unmotivejat Ja sociālās likumdo-
šanas komisija ievēros tos iebildumus, kas celti ple-
nārsēde, tad es nešaubos, ka sociālās likumdošanas
komisija nāks pie citādiem uzskatiem un izstrādās
citādu likumprojektu, kā šo. Tāpēc man liekas, ka
šis likumprojekts nav tagad talak virzāms. Viņš ir
tik nepilnīgs, tik pārspīlēts un neapdomāts, izstrā-
dāts tik vienpusīgi uz materiālistiskās pasaules uz-
skatiem, ka viņš neder Latvijas tautas vairākumam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Pie sociālas apgādības likuma apspriešanas
mes novērojam savadu ainu. _ Visi runātāji nāk uz
šī katedra un saka: „principā mēs apsveicam", bet
visi saka vienu „bet". Ari Reinharda kungs nāca
teuz katedra ar datiem un ilustrēja, ka sociālās ap-
gādības likums nepieciešams, visizdevīgākais un
visbeidzamakais moments izvirzīt to dienas kārtībā
un ja viņš nebūtu vēl izstrādāts, tad būtu jāizstrādā.
Ja ņem vēra to diagnozi, ko Jūs kā ārsts uzstādī-
jāt un kurai mes varam ticēt, tad mums tuvākā nā-
kotne _palielinasies sociāli apgādājamo skaits un būs
jaarste ļoti daudz slimu, tāpēc pēc iespējas ātri mums
jārada likums, kas palīdzētu šo ļaunumu novērst,
labot un nākt pretim šiem nelaimīgiem cilvēkiem. Ga-
lu gala visi nonāk pie viena slēdziena — nodot šo
likumprojektu komisijām un šodien novelt atbildību
no sevis. Un kad mēs prasām: ko jūs liekat priekšā,
tad jus noteiktu atbildi nedodat. Kamdēļ tas tā.
Reinharda kungs, ja Jus te šodien nācāt un izrēķi-
nājāt, ka mums ir tikai 7s ražotāju, tad tā ir nepa-
tiesība. Viena trešdaļa, _ varbūt, mazāk, ir tādu,
kas saņem ražojumus velak, bet ražo visa tauta kā
tāda, un tapec, ja Jus sakāt, ka šis likumprojekts ir
ielāps un jaķejas pie saknes, tad kur tā sakne ir?
To Jus neteicat. Vai tā sakne ir, ka mums visi so-
ciāli apgādājamie jāaizgādā uz viņu pasauli, jeb ir
otrs ceļš, kurš patiešamir jāiet, t i., ka visas tās
vērtības, kuras ražo musu tauta, nenonāktu atse-
višķu cilvēku kabatas, bet lai tās nonāktu ražotājiem
atpakaļ. Luk, te butu ta sakne, kura jāizravē, bet
jus negribat iet pa šo ceļu. _Mēs_ norādām uz to, kā
uz vienīgo ceļu, ka saražotas vērtības jānodod ne-
vis atsevišķam personām, bet jānodod tās ražotā-
jiem atpakaļ, līdz ar to uzlabotos viņu sociālais stā-
voklis. Kamēr mes savā attīstībā tik tālu neesam
nonākuši, mums jāķeras piešiem ielāpiem un jāmē-
ģina iet pretim sociālas apgādības ziņā. Lūk, Rein-
harda kungs, no šī viedokļa vajadzīgs pieiet pie li-
kuma apskatīšanas. Bet visvairāk mani interesē
Latgales pārstāvji. Latgales pārstāvji nāk un pa-
saka: „tas likums principa ir pieņemams, bet, izejot
no pašvaldību materiāliem apstākļiem, mēs neva-
ram balsot par šī likuma pieņemšanu, tas jānodod
komisijām." Vispirms jāuzstāda jautājums, vai jūs
tikai tagad esat nākuši pie tās atziņas, ka mūsu valsts
materiālais sjavoklis ir tik grūts, ka mēs nevaram
gadat par musu sociāli apgādājamiem. Vai jūs tikai
tagad esat nākuši piejās atziņas? Ja jūs tikai ta-
gad esat nākuši pie tas, tad pusgadu atpakaļ, kad
jus gajat velēšanu cīņa un aģitejāt par to, ka vaja-
dzīgs izvest plašu sociālo apgādību, jūs esat maldi-
nājuši savus velētājus un liekuļojuši. Kā kristīgā
partija, _vienpadsmītnieki, tā ari demokrātu partija
velēšanas izgāja ar lozungu: izvest ari Latgalē plašu

sociālo apgādību. Tagad,kad mes ķeramies pie šīs
sociālas apgādības izvešanas dzīve, jus nākat un pa-
sakāt: „Ja, līdzekļi to neatļauj!" Dzeņa kungs,
kurš sevi skaita par speciālistu sociālās lietās, lan
gan viņam tas zināšanas ir pārāk vajās, nāk un pa-
saka: „Ja mes izvedīsim šo likumu, tad mums būs
jāķeras pie sociālo likumu reducēšanas pārējos lau-
kos." , Redzat tanī laikakad Dzeņa kungam bija
jāuzstājas velētāju priekšā, viņš neteica tādus vār-
dus. Tad viņam bija nepieciešamsnodrošināt strād-
niekus pret slimībām, jāizved plaša sociālā apgāde,
pat bezdarbnieki jānodrošinaLatgales sādžās. Par
visu to runāja Latgales pilsoniskie deputāti. Bettagad, kad vajadzīgs darīt darbu, tad mūsu Latgales
pilsoniskiem deputātiem aptrūcis prāta un padoma. xRancana kungs sākumā, kad vēl nebija piespiests pie
sienas, pašvaldības komisija nāca un ļoti labi runāja,
noradīdams, ka sociālie ļaunumi sevišķi stipri ir Lat-
gale. Viņš pat nolasīja datus, kuri atrodami pašval-
dības komisija, un patiešam noradīja, ka sociālā ap-
gade_ Latgale nostādīta pārāk sliktā, nesalīdzināmi
sliktāka stāvoklī neka pārejā Latvijā. Bet kad no-
nāca pie balsošanas, tad Grantskalna kungs bij iz-
darījis savu darbu. Rancana kungam bij dots mā-
jiens, ka ar tik plašiem vērieniem nedrīkst uzstāties.
Ta tas ir bijis vienmēr, nerunājot jau nemaz par to,
ka pašvaldības komisija sedtads vīrs kā Logins,
par kuru nav vērts runāt Jāsaka, ka visi ļaunumi
butu novērsti, jaLatgales pilsoņi būtu turējuši savu
vardu un balsojuši, ja ne par tiem priekšlikumiem,
ko mes iesniedzam pašvaldības komisijā, tad vismaz
par šo priekšlikumu, ko izstrādājusi sociālās likum-
došanas komisija. Ir tad_mēs būtu bijuši spējīgi tos
ļaunumus mazināt Tapec domāju, ka šodien, kad
mums jāķeras pie šī jautājuma galīgas izlemšanas,
nevar atrunāties ar nodošanu komisijai. Nododami
likumprojektu komisijai un noveldami visu atbildību
no sevis, jus tomēr neaizbildināsaties savu vēlētāju
priekša, jo velētāji zinas, ka, nododami šo likum-
projektu komisijai, jus to esat aprakuši uz visiem
laikiem._ Ka juridiska komisijā, tā citās komisijās,
kuram jus liekat priekša to nodot, tas nogulēs ilgāku
laiku. Tiešam uzmācas jautājums, kādēļ šodien li-
kumprojekts jānodod juridiskai

^
un budžeta komisi-

jām. Vai šīs komisijas_ spēs ka uz burvja mājienu
radīt jums līdzekļus, pēc kuriem jūs prasāt? Vaijuridiska komisija, kurai, varbūt, būtu jārunā šinī li-kuma tikai par vienu pašu punktu, rādīs jums gaismu
un ceļu, pa kuru jums jāiet, lai varētu mazināt mūsu
sociālos ļaunumus? Jus ļoti labi zināt, ka neviena
komisija jums neatvērs acis un neradīs gaismu, ja
jums šīs gaismas nav. Tas jums ir tikai iemesls, lai
uz zemnieku savienības mājienu, kas noturējusi koa-
līcijas apspriedi un lēmusi, ka sociālās apgādības li-
kums jānoraida, jus, Latgales pilsoņi, tagad varētu
balsot pa _r zemnieku savienības priekšlikumiem pretī
savu velētāju gribat par kuriem jūs it kā uzstājāties
pusgadu atpakaļ. Jus esat spiesti to darīt. Tur, lūk,
ir ta patiesība. Talak, kungi, jus prasāt, kur ņemt
līdzekļus, ja grib izvest sociālo apgādību tik plašos
apmēros, ka te paredzēts. Man liekas,ka ja mēs pa-
tiešām atzīstam, ka šo sociālo ļaunumu ir jānovērš,
tad mums šis likums ir jāpieņem. Doktora kungs
šeitnacaun aizrādīja uz tām slimībām, kādas mums
tuvāka nākotne varot but priekšā. Tā tad, kungi,
vai jus gribat, lai musu tauta izmirst un demorali-
zētas. Pec Reinharda kunga uzstādītās diagnozes,
musu tautas viena _daļa pec 20 gadiem paliks vāj-
prātīga, Kungi, ja.jus uz to gribat iziet un to panākt,
tad jūsu priekšlikumu var saprast. Bet es domāju,
ka jus tik tuvredzīgi neesat. Jūs aizvien runājat
par tautas lepnumu u. t. t Esat tad nu šodien kon-
zekventi un paradāt, ka ari darbos jūsstāvat par tau-
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tas veselības nodrošināšanu tuvākā un tālākā nā-
kotne. Jus prasāt, kur mes ņemsim līdzekļus priekšlikuma izvešanas dzīve. Man liekas, te varētu runāt
par tiem skaitļiem, 1.000.000 latu, 2.000.000 latu,
kurus uzstadīja_ speciālisti, kas strādājuši sociālās
apgādības lauka. Es domāju, ka šie skaitļi tomēr
nepārsniedz likuma paredzētos izdevumus, ja šis li-kums tiktu izvests dzīvē tā, kā to sociālās likum-
došanas komisija liek priekšā. Man nāk atmiņā, ka3 gadus atpakaļ, kad tika izstrādāts karavīru pen-
sijas likums, ari tad uzstādīja lielus skaitļus, astro-
nomiskus skaitļus, bet tad, kad šo likumu izvedadzīve, tad šie skaitļi nemaz nebija tik lieli. Man
šķiet, ka ta prasība, cik maksā šī likuma izvešana,
ir viens notiem knifiem, lai iebaidīta mūsu sabie-drību, ka, luk, tik lielas sumas vajadzīgas priekš so-
ciālas apgādības un priekš sociālo ļaunumu izravē-šanas, nostādot sabiedrības apziņu pret šo likumu.
Man liekas,ka īstais un patiesais iemesls slēpjas kur
citur, un tas ir tas, ka jus negribat no saviem līdze-
kļiem ziedot ne grasi musu sociālo ļaunumu mazinā-
šanai. Tomes novērojam ari pie citu likumu apsprie-
šanas. Tad, kad_ gāja runa par nekustamā īpašuma
nodokli, jus uzstājaties pret katru grasi, kas varētu
nākt par labu pašvaldībām, kas savukārt šos grašus
dotu priekš sociālo ļaunumu mazināšanas. Rein-
harda kungs, neaizmirstiet

^
ka Latvijas laikā pastā-

voša labklājība ir balstījuses uz strādnieku un visas
tautas apmierinātību, ka viņa visvairāk ziedojusi,
ka viņa nabadzība dzīvojusi visus šos laikus. Darba
tauta visas šīs miljonu vērtības ir ražojusi, bet jūs
gribat, lai šī tautas masa vēl tālāk krīt nabadzībā.
Liekas, kaut cik sapratīgam politiķim vajadzētu nākt
pie slēdziena, ka ir jāiet pretim šim ļaunumam, ka
mums ir vajadzīgs atrast līdzekļus, kā varam šo
ļaunumu mazināt. Šis projekts, kurš izstrādāts, nav
nebuti ārkārtīgs projekts. Salīdzinot ar esošiem no-
teikumiem, viņš nebūt tik daudz nepaplašina apgā-
dājamo skaitu. Bez šaubām, jamēs runātu un sprie-
stu par tiem priekšlikumiem, kurus pieņēma paš-
valdības komisija, kur visi apgādājamie tiktu sada-
līti kategorijās, tad varētu runāt par plašumu, bet
likumprojekts sociālas likumdošanas komisijas vari-
anta ne cik liela mēra nepavairos mūsu sociāli apgā-
dājamo skaitu. Grantskalna kungs nāk un pasaka,
ka nepieņemami ir divi punkti, 5. un 47. pants, 5.pants, kur iet runa_ par sociāli apgādājamo šķiru no-
teikšanu, vai kas jāapgādāun 47. pants, kur iet runa
par uzraudzību vai_papildu līdzekļiem. Šo divu pan-
tu deļ taču nav jāatraida viss svarīgais likumpro-
jekts, jo jus paši visi atzīstat, ka principieli tas li-
kumprojekts mums ir vajadzīgs, bet tagad to gribat
noguldīt uz vairākiem gadiem komisijās. Mēs nāk-
sim ar saviem priekšlikumiem, nākat jūs ar saviem
un ta mes izšķirsim visu likumprojektu. Vai mums
ir bijis kāds likumprojekts, kuru mēs esam vienbal-
sīgi pieņēmuši? Pie katra mums ir savas domstar-
pības' bijušas un vel lielākas nekā še pie 5. un 47.
panta. _ Tapec nevajaga visu likuma projektu no-
gremdēt uz ilgāku laiku. Ja jus izejat uz likum-
projekta nodošanukomisija, tad tas nav nekas vai-
rak,_ka nevēlēšanas jau šogad pieņemt šo sociālās
apgādības likumprojektu. Ja to saka zemnieku sa-
vienība un labie, es to saprotu, bet ja nāk Latgales
pilsoņi, demokrāti, kuri atzīst lielo Latgales naba-
dzību, tad pasakāt, ko jūs 'šodien gribat darīt. Vai
jūs esat ar mieru Latgalei palīdzēt vai esat viņu aiz-
mirsuši? Vārds pieder jums!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Vārds sociālās likumdošanas
komisijas referentam Briedim.

Referents A. Briedis: Godājamie deputātu kungi!
Garajās debates ir izteiktas ari pretējas domas. Ir

?

jāsaka, ka nav izteikts nekas jauns, jo katrs, kuršir darbojies komisija, tas redzes šinīs runās tikai ko-
misijas ieskatu atspoguļojumu. Bet šinī ieskatu da-
žādība ir tomēr viens kas kopējs. Visi atzīst, ka so-
ciāla ar.(radība ir vajadzīga, trūcīgi un darba nespē-
jīgi valsts pilsoņi ir sociāli apgādājami, un nenoliedz
ari likuma vajadzību. Ir domu starpības par vei-
diem un apmēriem, uz kādiem šis likumprojekts ir
uzbūvējams. Šeit nak novienas puses un norāda,
ka ir trūcīga apgādība, tā ir jāpaplašina, normas,
ko saņem apgādājamie
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neapmierina, tās ir noteik-

tāki jāparedz likuma, jādod noteiktākas tiesības šīs
normas saņemt. No otras puses norāda, ka sociāli
apgādājamo labklājība stāv sakara ar vispārējo
labklājību valsti, jo sociāli apgādājamie var tērēt tos
līdzekļus, kuri ir caur ražošanu cēlušis un tiek no-
radīts, ka ir vajadzīgi līdzekļi, tiek norādīts uz lī-dzekļu trūkumu, tiek noradīts, ka mums nav vēl pie-
ņemti attiecīgi likumi, kuri varētu paplašināt paš-
valdības budžetu un līdz ar to sniegt vairāk līdzekļu
ari sociālai apgādībai. Ta mums ir zināms, ka bi-
jušas domu starpības pie tāda likuma, kurš ari gā-dā par pašvaldības līdzekļiem pie personīgā nodokļa
likuma. Ari tur viena daļā bij pret tādu likuma pie-
ņemšanu,_ jo ar to butu mazināti tie līdzekļi, kādi
varētu nākt sociālai aizgādībai par labu. Tika no-
radīti^

uz to bēdīgo stāvokli, kādā tagad ir sociālā
apgādība. Tika gleznaini tēlotas tās mājas, kurās
mitinās sociālie apgādājamie un atrastas par trūcī-
gam un atbaidošam. Kad Latviju apskatās un redz
tas mājas, kuras mitinās šie sociāli apgādājamie un
tas, kuras dzīvo paši apgādātāji, tad lielas starpības
nav ne ārpuse, ne ari dzīves iekšienē. Izskanēja ari
ta doma, kabutu jācenšas pacelt sociālo labklājību,
bet priekš ta vajadzīgi līdzekļi. Tad nāca norādī-
jums uz šo likumu, ka tas ir pārāk plaši ņemts un
izskanēja doma, kam nodot šo sociāli apgādājamo
pārraudzību. No vienas puses tika uzstādīts, ka tau-
tas labklājības ministrijai. Pat teica: ko tad viņa
darīšot, ja tai sociālās apgādības pārzināšanu neno-
došot._ No otras puses nāca norādījums, ka sociālā
apgādāšana līdz šim izdarīta no pašvaldībām un vi-
ņas ne tikai saskaņojušas ar dzīvi un izvedušas ne-
pieciešamo, bet ari nākušas ar saviem ierosināju-
miem. Tika_ aizrādīts uz bērnu patversmēm, kas
no pašvaldībām ierīkotas un par tām nedeva nolie-
dzošu norādījumu, ta ka ta doma, ka vajadzētu no-
dot tautas labklājības ministrijai, diezin vai būtu īsta.
Man ka referentam pienākums aizrādīt uz to, uz ko
noradīja priekšstāvis, kas reprezentēja pašvaldības
departamentu un atstāstīja tas domas, kādas valda
pašvaldības darbinieku plašākās aprindās. Tur bi-
jis vienbalsīgs lēmums daudzās sapulcēs, ka jāatstāj
sociālas apgādības lieta pašvaldībām pašām, un pār-
raudzība tam iestādēm, kuras pārzin pašvaldību.
Aizrādīja, ka šis likums aiziet par tālu, ka tur ne
tikai sociāli apgādājamie kā tādi ietilpst, bet ietilpst
ari ārstniecība. Komisija pieaicinātie speciālisti
noradīja, ka priekš slimību kārtošanas, priekš vene-
rikiem tiek izstrādāts lex veneris un priekš diloņ-
slimiem tiek izstrādāts atsevišķs likums, tā kā jāpie-
krīt tam_ uzskatam, ka šīs lietas jāņem šķirti. Šo
slimību ārstēšana sociālas apgādības likumā ievesta
nepilnīgi — šie jautājumi ir pārāk plaši un tie jāņemta, ka tas paredzēts no attiecīgām iestādēm, ka par
tiem sociāli apgādājamiem naktu atsevišķs likums.
Ari sociālās likumdošanas komisija, kā es jau savā
ievada ziņojuma augstam namam norādīju, nav tik
daudz skatījuses uz tiem skaitļiem, bet vairāk rū-
pējas par sociālo labklājību. Bet skaitju materiālu
un šī likuma reālo pusi ta atstāja izspriest budžeta
komisijai, jo mums ari ir tāds noteikums, ka visi tie
likumi, kuri prasa kādus līdzekļus, ir jālaižcaur bu-
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džeta komisiju. Tāpēc ari sociālās likumdošanas
komisija nosūtīja šo likumu budžeta komisijai tanī
cerība, ka ta nāks ar noteiktiem skaitļiem, lai mēs
likumu izdodot ari zinātu, cik tas prasa līdzekļus,
lai tad varētu aprēķināt, vai šie līdzekļi ir vai nav.
Bet budžetakomisija nav devusi tov ko no viņas varēja
sagaidīt. Izdot likumu bez skaitļiem, nezinot, cik

t

tas maksā un nezinot ari, kur ņemt šos līdzekļus,
būtu bijis pārak riskanti, ko ari viena daļa no runā-
tajiem šeit pastrīpoja. Atliek vēl jautājums, vai no-
dot komisijai vai nenodot. Nāca norādījums, ka te
var apmierināties ar to, ka tie, kuji ar likumprojektu
nav vienis pratis, ienes savus pārlabojumus. Tādi
pārlabojumi jau tika pieteikti no kreisās puses un
tika ieteikts no kreisās puses, lai pārējie, kas nepie-
krīt atsevišķiem pantiem, pārlabojumus ari ienestu.
Tomēr jāsaka, ka ienesot pārlabojumus tik plašā li-
kuma, varētu notikt viena otra nejaušība, kas nebūtu
pielaižami. Par visām lietām svarīgākais ir tas, ka
mums trūkst skaitļu materiālu, kādus bija pienā-
kums doti budžeta komisijai. Ja budžeta komisija
nav gribējusi tos dot tāpēc, ka šāds pieprasījums ir
nācis tikai no sociālās likumdošanas komisijas, tad
dosim iespējamību, lai pieprasījums nāk caur Sa-
eimu Tad viņa, varbūt, skatīsies uz lieta nopietnāki
un nāks ar tiem skaitļiem,bez kādiem šis likumsnav
pieņemams. (Sauciens pa kreisi: „Vai Jūs kā refe-
rents to sakāt?") Es esmu atreferējis to stāvokli,
kāds ir bijis. Komisijas viedoklis ir tas, ka likumpro-
jekts pieņemams, bet es kā referents nedarītu pareizi,
ja es nenorādītu uz tiem trūkumiem un nopietniem
norādījumiem, kādi te nākuši un atļautu bez visa tā
stāties pie nobalsošanas. (Troksnis pa kreisi.) Ko-
misijas viedoklis bija likumu caurskatīt

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
komisijas referentam Qībietim.

Referents J. Gībietis: Es šinī lietā atbalstu so-
ciālas likumdošanaskomisijas referenta priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es gribētu jautāt
pašvaldības komisijas referentam, vai viņš ir par vai
pret šo likumu. No pašvaldības komisijas ir ienācis
raksts, kurā sacīts, ka pie nobalsošanas galīgā veidā
komisija likumu noraidīja.

Referents J. Gībietis: Es atbalstu sociālās li-
kumdošanas komisijas referenta priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums,
parakstīts no Saeimas deputāta Breikša, kurš skan:

«Likumprojektu par sociālo apgādību nodot budžeta, juri-
diskai un sociālās likumdošanas komisijām caurlūkošanai."

Pašvaldības komisija noraidījusi likumu par so-
ciālo apgādību. To viņa paziņo savā rakstā. So-
ciālas likumdošanas komisijas referents ir pret
Breikša iesniegto priekšlikumu. Nāk balsošanā
Breikša iesniegtais priekšlikums. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties

^
tos, kas ir pret Breikša priekšlikumu. Bei-

dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas
Par Breikša priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to
nodotas 32 balsis, attturējušos nav. Priekšlikums
pieņemts. Līdz ar to atkrīt nobalsošana par pāreju
uz pantu lasīšanu. Deputāts Morics iesniedzis
priekšlikumu

uzdot komisijām_ skatīt cauri likumu par sociālo apgā-
dību divu nedēlu laika.

Deputāts Morics vēlas vārdu pie priekšlikuma.
Vārds deputātam Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-
tiska frakcija ar šopriekšlikumu vēlas noskaidrot, cik

īsti Saeima ir tādudeputatu, kuri par nodošanu ko-
misijai balsoja tādēļ, lai nobīdītu šo likumu ad ca-
lendas graecas un cik ir tādu, kas tiešām grib to
nodot caurskatīšanai dažu nedēļu laikā. Komisijas
to var izdarīt, jo i juridiskā komisija, i budžeta ko-
misija, i sociālas likumdošanas komisija ir nodarbo-
jušās ar šo likumprojektu. Ja nu jūs negribat ap-
spriest jo_ tūliņ pirms Vasaras svētkiem — manis
pec. Tapec lieku priekšā šo manu priekšlikumu pie-
ņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Briedim pret priekšlikumu.

A. Briedis (zemnieku savienība): Man jārunā
pret priekšlikumu un taisni aiz tiem motiviem, aiz
kādiem tas iesniegts — nevis, lai izstrādātu likum-
projektu ta, kā mēs to varam pieņemt, bet lai pār-
liecinātos, ko viens vai otrs domājis pie balsošanas.
Likumus mēs izdodam tāpēc, lai tie nokārtotu dzīves
apstākļus, bet nevis tāpēc, lai pārliecinātos, ko viens
vai otrs balsodams domājis. Bez tam nav domā-
jams,ka tik daudzas komisijas varēs veikt caurska-
tīšanas darbu tik īsā laikā. Izsakos pret priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putata_ Morica priekšlikums. Lūdzu pacelties tos,
kas butu par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas butu pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. (Sauciens pa
kreisi: „Nevainīgie!") Par Morica priekšlikumu no-
dotas 30 balsis, pret — 27, atturējušies 15. Morica
priekšlikums noraidīts.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par likumīgā procenta lieluma paaug-
stināšanu. Pie šī dienas kārtības punkta ienācis
priekšlikums no finansu ministra:

„Likumu par likumīgā procenta lieluma paaugstināšanu
noņemt no dienas kārtības un atdot atpakaļ valdībai."

Vārds referentam Menderam.
Referents Fr. Menders: Es esmu pilnvarots no

juridiskas komisijas paziņot, ka komisijai nav iebil-
dumu pret šī likumprojekta atpakaļatdošanu valdī-
bai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai augstam namam
butu kādi iebildumi pret likumprojekta nodošanu at-
pakaļ valdībai? Tādu nav. Likumprojekts nodots
atpakaļ valdībai.

Prezidijam ienākuši vēl sekosi raksti. Saeimas
deputāts V. Rubulis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu
no 26. maija uz vienu mēnesi braucienam valdības
uzdevuma uz starptautisko darba konferenci Žeņevā.
Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Augstam namam ie-
bildumu nav? Atvaļinājums deputātam V. Rubulim
piešķirts.

Tālāk sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā de-
putāts Rudevics liek priekšā publisko tiesību komisijā
Bruno Kalniņa vietā ievēlēt J. Rudzi. Iebildumu
nav? Šī pārmaiņa notikusi. Tālāk Jānis Rubulis
liek priekša publisko tiesību komisijā Vladislava Ru-
buļa vieta deleģēt Staņislavu Jubuli. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. Deputāts Sīmanis liek priekšā pu-
blisko tiesību komisija Šīmaņa vietā ievēlēt Alsle-
benu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt Saskaņa ar frakciju vairākuma domām
nākošo sēdi prezidijs liek_ priekšā nolikt uz 1. jūniju
pīkst 10 no rīta. Vai būtu kādi citi priekšlikumi?
Tādu nav. Es skaitu šo priekšlikumu par pieņemtu.
Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakarā.)

*
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J. Opyncans (ārpus partijām) 765
J. Pommers (pareizticīgo vēlētāju un apvie-
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926./27. gadam. Iebildumu pie dienas kārtības
nav? Dienas kārtība skaitās par pieņemtu.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumiem. Ministru kabinets
iesūtījis likumprojektu par Sabiles pilsētas admini-
stratīvām robežām. Prezidijs liek priekšā nodot šo
likumprojektu pašvaldības komisijai. Iebildumu nav?
Likumprojekts nodots pašvaldības komisijai. Līdz
ar to pirmais dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārējam uz otru dienas kārtības punktu —
valsts budžets. Referents — Augusts Kalniņš.
Turpināsies vispārējas debates pie kārtējo izdevumu
budžeta VII. daļas. Vārds deputātam Opvncanam.

.1. Opvncans (ārpus partijām): Godātie deputātu
kungi! Vairākas reizes no šīs augstās tribīnes aizrā-
dīts, ka mūsu valsts atrodas ļoti grūtos materiālos ap-
stākļos. Kā zemniecība, tā strādniecība, mēs esam
teikuši, atrodas it sevišķi pēdējos gados sliktā stā-
voklī. Viņai uzkrauti uz pleciem smagi nodokļi un
tādā kārtā mēs nevaram sasniegt to,ko mūsu augstais
nams vēlētos, mēs nevaram atvieglināt mūsu vēlētāju,
mūsu tautas smago nastu. Bet par nožēlošanu jāsa-
ka, ka pie mums ir vēl daudz tādu institūtu, daudz tā-
du organizāciju, kuras nebūt nav vajadzīgas mūsu
tautai, mūsu valstij, bet kuras patērē un pieprasa diez-
gan lielas sumas un tādējādi vēl vairāk apgrūtina mū-
su tautu. Pie tādiem institūtiem, pie tādām organi-
zācijām man jāpieskaita vispirms aizsargi. Par vi-
ņiem daudz bija runāts, bij norādīts uz to, ka aiz-
sargi nestāv savu uzdevumu augstumos, ka aizsargi
allaž terorizē iedzīvotājus, sevišķi nabadzīgo šķiru
un ne tikai nenes tautai labumu, bet otrādi, nes tai vie-
nīgi sliktumu. Bez šaubām jāsaka, ka ari Latgalē,kur
aizsargu ir mazāk kā pārējā Latvijā, viņi vienā otrā

? gadījumā izrādījuši savas negativās puses. Tā man
gadījies vairāk reizes dzirdēt un pat sastapties ar da-
žiem loti nepatīkamiem faktiem, kuri norāda, ka aiz-
sargi Latgalē, kā ari pārējā Latvijā mēģina nostāties
valsts priekšgalā un diktēt savu gribu. Tā Labvāržu
pagastā viens no aizsargiem stipri iedzēries ieradies
sava tēvoča mājās, ar kuru viņš bijis naidā, un uzbru-
cis tam ar šauteni. Iedomājaties to stāvokli, ka sir-
mais vecis, viņa sieva un meita ķeras pie šautenes un

. izrauj to aizsargam no rokām. Viļānu pagastā aiz-
sargs licis izvākties kādai vecenei no mājām un to
nodevis citam. Ir vēl citi fakti, bet par laimi jāsaka,
ka Latgalē tomēr to nav tik daudz, jo pašu aizsargu
Latgalē ir mazāk nekā pārējā Latvijā. Tas norāda,

cik tālu tas institūts ir vajadzīgs, cik tālu viņš nes
labumu. Jo vairāk šis moments jāatzīmē tāpēc, ka
aizsargiem izdod 1.200.000 rubļu, kas gulstas
uz mūsu tautas pleciem un, nenesot nekādu labumu
tautai, apgrūtina to. Še daži norādīja uz to, ka aiz-
sargi ir vajadzīgi priekš valsts drošības. Man šķiet,
ja kāda organizācija terorizē tautu, mēģina to izva-
rot, tad tāda organizācija nevar būt par drošības un
aizsardzības organizāciju. Es domāju, mūsu valstī
dibināt tādas organizācijas, kuras uz katra soļa kon-
trolē tautu, dod norādījumus, kā dzīvot, un uz katra,
soļa likumīgi un nelikumīgi pieprasa dokumentus,
tāda brīvība, tāda drošība nav vēlama. Tad visla-
bākā drošība būtu cietumā, bet neviens pilsonis negrib
atrasties tādā drošībā. Tāpat ir ar sabiedrību. Ja
pārāk daudz, ja uz katra soļa tev dara pāri, tad pal-
dies par tādām organizācijām, kuras nes cietumu sa-
biedrībai un mēģina šo sabiedrību terorizēt. Tāpēc,
bez šaubām, jāmēģina atrast citus ceļus un tie būtu,
ka vispirms labāki noorganizējama vietējā policija.
Mums tagad bieži gadās dzirdēt, ka vietējo pagastu
iedzīvotā ii saka: „Senos, labos laikos, bija daudz
labāki. Mums bija viens uradņiks, viņš mūs apme-
klēja reti un mēs dzīvojām brīvi, netraucēti. Mēs pat
dzīvoiām bez pases un mums bija daudz labāki, daudz
vieglāki." Bez šaubām, šī doma, no vienas puses,
nav pareiza. Mēs zinām, kādi apstākļi bija, ta saukta-
jos, senos, labos laikos, bet tomēr viņiem ir tā
taisnība, ka tad cilvēks bija brīvāks no visādām aiz-
bildniecībām, terora un ālēšanās no vienas vai otras
organizācijas vai iestādes puses. Ja mums tagad nāk
priekšā gadījumi, kur vajadzīga aizsargāšana, mums
ir vajadzīgs labāki apgādāt mūsu policiiu, lai kurā
katrā brīdī novērstu nelikumības. Tas mums ir va-
jadzīgs un to panāks tad, ja mēs savu policijas insti-
tūtu daudzmaz revidēsim. Mūsu iekšlietu ministra
kungam vajadzētu piegriezt lielāku vērību šim insti-
tūtam. Mēs esam bieži runājuši, ka mūsu valstī ir
pārāk daudz ierēdņu, ka vajadzīgs samazināt ierēdņu
skaitu, un mūsu labais spārns vēl arvien saka, ka pie-
trūkst darba spēka provincē. Es aizrādīšu, ka tas
būtu pilnīgi novēršams tad, ja mēs tiem cilvēkiem,
kuriem nav citas nodarbošanās, dotu vietu iestādēs,
dotu viņiem darbu un maizi. Bet kad mēs redzam to,
ka lauku mājas, sevišķi Kurzemē un Vidzemē, atstāj
bagātākie tēvu dēli un brauc kaut kur uz citām pil-
sētām Latgalē yai citur, un iestājas policijā vai da-
žās citās iestādēs, tad, bez šaubām, mums no vienas
puses pietrūks it kā darba snēka — lai gan tas nebūs
pareizi —, bet no otras puses mēs atalgojam tādus
cilvēkus, kuri varētu nodarboties ar citu darbu, strā-
dāiot ražīgi savās māiās. Vēl tālāk, diegan bieži šie
policisti nav savu uzdevumu augstumā, tāpēc ka vi-
ņus neinteresē tas dienests, tas darbs, kuru viņi strā-
dā. Viens otrs._ izrāvies no savām mājām, mēģina
viena otra iestādē dabūt tikai algu, saņemot no mājām
sev produktus. Tādā kārtā viņš neievēro savus tie-
šos pienākumus. Tā tad ari mūsu policiia nestāv savu
uzdevumu augstumos. Sevišķi man būtu jāpiezīmē,
ka tagad pie policistu štatu samazināšanas dažās vie-
tas, sevišķi uz dzelzceļiem, mēs esam novērojuši, ka
taisni šie bagātie tēvu dēli, kuri varētu strādāt savā
saimniecība, tiek atstati, bet atvaļina tos, kuru vienī-
gais darba avots butu tikaij viena vai otra iestāde,
kuriem nav citur kur strādāt io viņiem nav ne ze-
mes, ne sava kaktiņa, kur nodarboties. Tāds piemērs
bija Daugavpils_ dzelzceļu policijā. Tur starp 20 po-
licistiem bija kādi 3 latgalieši, īsti bezzemnieki, kuri
vienīgi savu darbu varēja pielietot policijā, jeb vis-
pārīgi strādāt ka ierēdņi. Bet šos3bija paredzēts at-
laist. Viņiem likapriekša iesniegt atlūgumos. Tādā
ceļa viņi bija nostādīti bezizejas stāvoklī. Tikai pēc
dažu Latgales deputātu uzstāšanās viņus vēl atstāja
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dienesta. Varētu aizrādīt uz vairākiem tādiem ga
dijumiem, ka musu policijā aizvien piekopj radu bū
sanu, darbu aizvien nepareizi nostāda. Tādā kārt,
mūsu policija, sevišķi provincē, ir nostādīta ļoti zemu
Tālāk, runājot par iekšlietu ministrijas darbību, varan
apliecināt, kājā ir tā iestāde, kas, patiesību sakot
guļ vārda pilnā nozīmē. Iznāk, ka mūsu valstī, mūsi
pašvaldībās uz vietām viss būtu kārtībā, dzīve būti
vislabākā, dzīve norisinātos likumības robežās ir pil-
sētā, ir provincē. Aizbrauc kāds ierēdnis, izdara re-

? viziju, kas pastāv iekš tam, ka pārskata dokumentus
pārskaita sumas, vai tās daudzmaz sakrīt, un brauc
atpakaļ. Varu pievest piemērus no vietām, kur aiz-
braukušie iekšlietu ministrijas ierēdņi būtu novērsuš
nelikumības, kas tur valda, ja tikai viņi daudzmaz
būtu parakņājušies, daudzmaz būtu iedziļinājušies
pašvaldību darbībā. Ka tādas nelikumības provincē
valda, tas ir nenoliedzami. Uz katra soļa, ja jūs aiz-
brauksat uz provinci, jūs dzirdēsat ka allaž piekopj
kukuļošanu, brāļu būšanu u. t t Varu norādīt uz
dažiem faktiem. Tā, piemēram, kādu pusgadu atpa-
kaļ pie zemes piešķiršanas kādā sādžā, pagasta valde
neatzina par vajadzīgu piešķirt zemi kādai Apoloni-
jai Rukšan un Valerijai Rimša, neskatoties uz to, ka
viņām bij uz mata tikpat zemes, ka visiem citiem tam
pašā sādžā. Vienai bij 3 ha zemes, otrai 3 ha, citiem
ari 3 ha, vai pat 4 ha. Tomēr visiem pajejiem pie-
šķīra piegriezumus, tikai šīm divām pilsonēm vien jas
netika darīts. Kad prasīju, kāpēc tas ta. tad atbildēja,
ka citi paziņas esot nesuši kukuļus un tiem zeme pie-
šķirta. Kas tagad kontrolēs? Bez šaubām, te būtu
jākontrolē zemkopības ministrijai kopā ar iekšlietu
ministriju. Pašvaldības iestādes, kas tagad to dara,
ir rīkojušās nelikumīgi un tāpēcvajadzētu intensīvā-
ki izbraukt, iedziļināties darbība, neskatoties vis uz
to, kas rakstīts grāmatās, bet apprasīties pie apkārtē-
jiem iedzīvotājiem,kas_ ir darīts un kādas noziedzības
tikušas pielaistas un tādus ierēdņus atcelt no amata.
Otrs gadījums, Bērzgales pagastā, kur šī pagasta pa-
dome izsniedza vienam savam pagasta valdes loce- '
klim mežu. Neskatoties uz to, ka viņam ir visas ēkas
jaunas, nesen, gadus _2—3 atpakaļ celtas, viņš tomēr
tagad, būdams vēl sādžā, dabu būvmateriālu. Kad
vietējie iedzīvotāji iesnieguši mežu departamentam lū-
gumu, norādīdami, ka tas ir nepareizi, tad mežu de-
partaments atbildējis, ka tiešām būvmateriāls ir va-
jadzīgs priekš ēkas paplašināšanasvai pārbūves, tā-
pēc tam pilsonim ir jāizsniedz koku materiāls. Man
jāaizrāda, ka. varbūt, tas ir pareizi darīts, bet janem
vērā to, ka tūkstošiem zemnieku Latgale un, varbūt,
ari pārējā Latviiā, tāpat ari sīkzemnieki, kas dzīvoja
sādžās, nedabū būvmateriālu prieks ēku celšanasne-
skatoties uz to. ka viņiem kūtis un dzīvojamās ēkas
krīt uz kakla. Koku materiālus dabū gan pārbūvei tie,
kam ir jaunas māias, bet tie, kam šiskoku materiāls
ir nepieciešams, lai varētu uzcelt nepieciešamās ēkas,
tie materiālu nevar dabūt. Tiem katru reizi norāda,
ka tad, kad viņi tikšot izdalīti viensētās, dabūšot ari
būvmateriālu, bet pagaidām nevarot to dabūt._ Tur-
pretim valdes locekļi, kam ir jaunas ēkas, dabū būv-
materiālu. Tādu gadījumu ir ļoti daudz, vismaz Bērz-
gales pagastā, kuru es labi pārzinu, vairāki bagāti
zemnieki dabūjuši koka materiālu, bet trūcīgie zem-
niekļ palikuši tukšā. Tas pierāda to, ka parasti mūsu
valdība, iekšlietu ministrija nav absolūti kontrolējusi
viņai padoto iestāžu darbību un tāpēc uz vietām pro-
vincē visu laiku valda kukuļošana, nelikumības un pil-
nīgs chaoss. Talak man jānorāda,ka viens no tiem
institūtiem, kas nedrīkst dabūt valsts nabalstu, ir baz-
nīca. Baznīcu pabalstiem tagadēiā budžetā atvēlēti
10.600.000rubļu. Pie tagadējiem trūcīgiemapstākļiem,
kad jau dažas vietas, sevišķi Latgalē, šogad iesāk ēst
zāli, atgriežas pie tiem laikiem; kad ēda žmiku, tanī

- laika mums nav jāatbalsta viena vai otra konfesija,
- viena otra baznīca, kura ne vairāk ne mazāk, ir poli-
a tiska organizācija. Es ar faktiem pierādīšu, ka sākot
i. no pašas Romas caur visam šīm valstīm līdz mūsu
i Latvijai viena puse stāv bagātnieku aizstāvji — mūsu
, baznīcas. Ta Ir politiska organizācija. Otrā pusē stāv
i viena cita politiska organizācija, kas aizstāv darba
i šķiru un darba tautu. Lai mūsu garīdznieki, sevišķi
- Latgales katoļi, neņemtu man ļaunā, tad man jāaizrā-
- da, ka šeit Dēķena kungs pierādīja, ka ne tikai ka-
. tolu garīdzniecība, bet ari luterticīgie, pareizticīgie
' nav kaut drusku labāki kā mūsu Latgales katoļticīgie.
; Tika minēts pastora Niedras vārds. Tas vārds ir vi-
i šiem zināms. Viņu zin plašās tautu masas, zin viņa

noziedzību pret darba tautu, noziedzību pret Latvijas
; valsti un pret visu sabiedrību. Mums šeit bija izde-

vība ari dzirdēt, kā runāja pareizticīgo biskaps Jānis.
Man šķita, ka pareizticīgie, varbūt, Latvijā atrodas
drusku sliktākos apstākļos. Mēs dzirdējām no pašā
biskapa par pareizticīgiem vispār, ka viņu materiālais
stāvoklis ir slikts un ka ari pats biskaps dzīvo kaut
kur pagrabā un dzīvos līdz tam laikam, kamēr uzlēks
saule tiem nabagiem pareizticīgiem, kuru labā viņš
strādā. Bet nu nāca Dēķena kungs, kurš norādīja,
ka tā ir liekulība, ka ari mūsu Jāņa tēvs ir kādreiz
pārgājis pareizticībā un bijis pakalpīgs krievu cara
valdībai, lai iegūtu gan godu, gan slavu, gan mantu.
Mēs redzam, ka mūsu garīdznieki, gan luterticīgo
baznīcās, gan pareizticīgo, gan ari katoļu baznīcās,
visi stāv uz vienas platformas, visi stāv par bagāto
šķiru un karo visu laiku pret darba tautu. Piegriežo-
ties tuvāk katoļu baznīcai, jāaizrāda, ka pagājušā
sēdē baznīckungs Kublinskis šeit mēģināja attaisnot
baznīcu, ne baznīcu kā tādu, bet garīdzniekus, tā
saukto baznīcas administrāciju. Viņš mēģināja pie-
rādīt, ka baznīcā valda gan cilvēciskais, gan dievi-
šķīgais elements. Kas attiecas uz šiem diviem ele-
mentiem, tad par tiem zinātnieki, pat tie zinātnieki,
uz kuriem balstās mūsu garīgie tēvi, izsakās sekosi.
Es ņemšu piemēram Kantu, kurš skaidri pierāda, ka
nebūt mēs nevaram pierādīt kaut kādu Dieva būtību,
ka mēs varam tikai ticēt un uz tā pastāv visa ticības
būtība, ka mēs tikai ticam, ka ir kaut kāda augstāka
būtne, bet mēs nevaram pierādīt, kāda ir tā augstākā
būtne un ka viņa.kā augstākā būtne, pieprasa,lai būta
Saeimā garīgie tēvi, lai tie sēdētu labā spārnā u. t. t,
u. t t Mēs labi zinām, ka mēs to pierādīt nevaram,
bet ja nu tradīcijās no gadu gadiem pastāv tāda fikci-
ja, tad mēs, kreisais spārns, prasām, lai tā būtu laba
fikcija. Ja nu iūs gribat radīt Dievus, tad mēs sakām:
radāt Dievus, bet nedodat Dievu vietā sātanus. Pēc
visām parādībām, kādas novērojamas baznīcā, kā-
das novērojamas no gada uz gadu. mēs redzam, ka
mums baznīca neko nav devusi. Atcerēsimies vidus-
laiku inkvizīcijas, atcerēsimies Bordžias. indulgenci-
jasunkādēļ izcēlās lieli strīdi starp katoļu un luterāņu
baznīcu. Mēs esam visā vēsturē redzēiuši, ka mūsu
garīgie tēvi, mūsu garīgā administrācija, mūsu baz-
nīcas teologi nav biiuši tie. kas mums devuši Kristus
mācību, kas mums devuši īsto labo baznīcu, bet allaž
devuši tautai tikai baznīcu, kurā valda administratīvā
vara, garīdznieku vara, kur tautas intereses netiek
ievērotas. Nerunājot par pagātni, mēs redzam ari
tagadnē, ka vairākās vietās garīgā virsvadība —
ņemsim to pašu naudas viltošanas lietu, hiskapa Sa-
groviča lietu, redzēsim, ka ari tagad valda tāda ga-
riga virsvalde, kur mācītai]" aizstāv tikai personīgās
intereses, kur nav nemaz dalās sar tautu, gar ticības
lietam. Sagrovičs taču zvērinājis pie naudas vilto-
šanas tāda veidā: „Es zvēru pie dzīvā Dieva, viņa
vienīga te_va un svētās jumpravas Marijas, ka turēšu
visu noslepumība un ja šo zverastu lauzta, tad lai
mana dvēsele ir nolādēta un es netiktu viņā pasaulē.
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Ja mums nāk priekša tādi eksemplāri, kuri pie nau-
das viltošanas izlieto tādu zverasta, tad, bez šaubām,
mes redzam, ka baznīca nevar dot to, ko viņa sola,
nevar nest mums taisnību, tuvāka mīlestību un kul-
tūru, kuru apsola garīgie tevi un kuras dēļ pieprasa
pabalstus. Ņemsim vel dažus faktus. Mēs vēl neesam
aizmirsuši veco Trasunu. Trasuns taču bija viens
no lielākiem tautas darbiniekiem un lielākiem baznī-
cas aizstāvjiem. Bet, neskatoties uz to, personīgā
naida pec šis lielais tautas darbinieks, šis garīdz-
nieks tiek atšķirts no baznīcas, tiek izmests no baznī-
cas ara._ Un viņš, zinādams labi mūsu garīdznieku
dzīvi, būdams pats laikraksta „Zemnieka Balss" sa-
stādītājs, raksta sekošo: „Ir bandītisms, kas dienas
laika nolaupa cilvēku mantu. Gadās bandītisms pie
spekulantiem,kas iegrūž tautu nežēlīgā bankrotā. Ir
ari garīdznieku bandītisms, kurš apzinīgi iziet uz goda
laupīšanu un neslavas celšanu, bet šāds bandītisms,
kādu piekopjat jūs," — viņš griežas pret Kublinski,
Rancanu un citiem — .,augšā minētie garīgie tēvi,
netika piekopts ne tikai baznīcā, bet ari pārējā dzīvē
visās katoļu malās. Protams baznīckungu vairā-
kums nedrīkst paplēst mutes pret tādu bandītismu aiz
suspensēšanas un atcelšanas no amata, lai gan viņi
nosoda savā sirdī šādas terorizēšanas. Šādas tero-
rizēšanas un politisku korupciju jūsesat ienesuši baz-
nīckungu starpā." To raksta vecais Trasuns, to
raksta viens no garīdzniekiem,- kurš labi pa-
zīst garīdznieku dzīvi. Man gan jāsaka —
nabaga cilvēks, viņš domā, ka citās malās,
ir it kā labāki. Vienalga, kā ari nebūtu, bet
mūsu baznīcas administrācija ir novērsusēs no Kri-
stus likumiem tik tālu, ka patiešām tur valda absolūta
korupcijas piekopšana. Šeitmēs dzirdējām Kublinska
kungu, ka viņi esot iecietīgi. Mēs tagad redzam, cik
iecietīgi bija mūsu augstākie garīdznieki pret Tra-
sunu, nemaz nerunājot vispārīgi par citiem garīdz-
niekiem, kuri stāv daudz zemāki, kuri nav tautā tik
ievērojami u. t t. Tas pats Trasuna kungs raksta
tālāk: ,Pagūlušoreizi es pierādīiu ar faktiem, likumu
oaragrafiem un teologu mācībām, ka reliģiskais ban-
dītisms ir nalicis tagadējiem Latgales kristīgiem un
..Latgolas Vordam" par principu. Kas nav atlauts
nevienam godīgam, ne tikai iau kristīgam cilvēkam,
to viņi grib piekopt par katolicisma pamatu: ienaidu,
atriebšanos, melus, goda laupīšanu, baznīcas un Die-
va likumu sagrozīšanu, tautas maldināšanu ticības
lietas, pat Dieva vārda un lūgšanas izlietošanu nai-
dīgai politiskai aģitaci'ai dažās baznīcās." Bez šī
vel, ko mēs lai teicam par baznīcas kulturelo darbī-
bu, oar baznīcas iecietību, par baznīcas labo pamatu?
Varbūt mēģinās mums pārmest, ka mēs esam tie. kas
it kā karoiam pret baznīcu. Man liekas, ka vairāki
oriekšstāvū no kreisā spārna ari atbalstītu baznīcas
labo pusi. bet ia mēs redzam, ka mūžīgi savas poli-
tikas izvešanai mūsu baznīca dabū lielākas naudas
sumas, tad mums jāprotestēun jāsaka,ka tas nav vaja-
dzīgs. Taisni otrādi mūsu baznīcai jānostāda tādā sfā-
voklī. lai viņa jogadu jovairāk kļūtu nabadzīgāka, lai
tādejādi izpirktu savus noziegumus un kļūta īsta Kri-
stus pakaldarītāja. īsta baznīca, kura atbalstītos uz
tautas gribu, varētu nest tautai mierinošu un labu
vardu un apmierināt tautas vēlēšanos. Mūsu baznīca
ne tikai_ vien grib dabūt pabalstus no valsts, bet viņai
ir ari pārak lielas varas tieksmes. Vairāk reizes mēs
esam dzirdējuši, ka mūsu garīgie tēvi slānst nēc pa-
saulīgas varas. Viņi saka, ka nav pieklājīgi baznīc-
kungiem iet kara dienestā, nav pieklājīgi viņiem būt
nar tiesnešiem. Bet mēs redzam, ka mūsu baznīc-
kungi nāk Saeima par deputātiem, našvaldībās par
padomju locekļiem. Vinj iet pat valdībā, iet pašval-
dības un pat tādas iestādes kā tiesā, kas piespriež
nāves sodus. _Šīs tieksmes visskaidrāk redzamas no
kāda raksta kādā Latgales lapā. Tur aprakstīts, kā

viņa ekselence arķibiskaps braucis pa Latgali. Starp
citu teikts, ka Latgale viņu saņēmuši jātnieki uz ļoti
skaistiem zirgienr blakus viņam braukuši uz riteņiem
un kaut kur kāda vieta tauta saukusi „Urrā", „Lai
dzīvo augstais_ gans!"trīs reizes no vietas. Es sa-
protu : iet tauta modināt viņa ticības sajūsmu, bet še
ta iešana ir tāda, kā pie aktieriem iet greznumā un
gaida, lai tauta sauktu „Urrā", „Lai dzīvo" u. t. t,
tikoat ka kāda mītiņa. Redzat, kādus piemērus mēs
varam pievest. Tie norāda uz to, ka mūsu baznīca
nebūt nedara kaut kādu kulturelu darbu, nebūt nav
musu darba šķiras taisnības un likumības aizstāvē-
tajā, bet visvairāk piekopj personīgas intereses un
ņejsonigu labumu. Kublinska kungs teica,ka baznīca
mācot tēva un mātes mīlestību, mācot ari dzimtenes
mīlestību. Man jāaizrāda, ka. par nožēlošanu, ir
ļoti daudz tādu gadījumu, kur mūsu garīdznieki atstāj
savus tēvus un mātes absolūti novārtā un dzīvo ar
svešiem cilvēkiem — ne tikai ar svešiem cilvēkiem,
bet ar kaut kādām skaistulēm, bet viņu mātes dzīvo
kaut kādā nabadzīgā istabiņā ņiepelējušā kaktiņā.
Varu aizrādīt vēl uz tādu gadījumu, ka Latgalē pa-
zīstamais baznīckungs Šikur-Kalvani, kas tagad at-
rodas Šķilbānos. ir braukājis apkārt oa zemnieku mā-
jām un pieprasīiis uzrādīt visus vēlēšanu kandidātu
sarakstus, lai pārliecinātos, vai to starpā Nr. 9 ir vai
nav, lai zinātu, vai šie cilvēki balsojuši par Nr. 9, t i.
kristīgiem, vai nar kādu citu partiiu. Ja nu izrādītos,
ka kāds balsojis par kādu citu partiju, tad to vairs
nenienemtu baznīcā, nenieņemta oie grēku sūdzēšanas"
u. t t, u. t t Šispats Šikur-Kalvani,kad viņš_agrāk
vēl dzīvoja Rogovkā, tad pie viņa pēc palīdzības
griezusēs kāda viņa veca radiniece, kurai piederējis
mazs zemes gabaliņš, tas atbildējis uz viņas lūgumu:
..Noraksti man savu zemi. tad es tevi pieņemšu savā
dzīvoklī." Kungi, ia nu citi cilvēki, kuri jau nazīsta-
mi kā spekulanti, kā tirgotai!, tā rīkotos, tad to va-
rētu vēl saprast bet ja to dara tāds cilvēks, kurš skai-
tās par svētu, kurš staigā apkārt gandrīz nevienu citu
cilvēku neredzot, tad izrādās, ka tā ir tikai liekulība
un ka ari pie šī baznīckunga valda tā nati mantkārība,
sliktas dziņas un varas kāre. Tagad tālāk mēs gri-
bam atbalstīt to baznīcu, kura. pateicoties mūsu val-
dībai,noslēgusi konkordatu ar Romas tēvu. Šinīkon-
kordatā ir tādi panti, kur teikts: ..Garīdznieki, kuri
apsūdzēti par sava garīgā amata pienākumu pārkā-
numu. atbild arķibiskapa vai viņa pilnvarota priekšā.
Biskapa spriedumu nevar pārsūdzēt laicīgā tiesā."
Attiecībā uz šobūtu jāsaka tas. ka mūsu baznīca, mū-
su gangais_ eans_ var kuru katru pilsoni nolamāt un
noķengāt līdz pēdēiam, atņemt tam slavu un galu
gala viņam nav jāatbild mūsu sabiedrības priekšā un
likumīgās tiesās priekšā, jo baznīcā var lamāt, tā ir
padota arķibiskapam un arķibiskaps viens tikai drīkst
to tiesāt. Mēs zinām, ka mūsu dzīvē ir nākuši priekšā
tādi gadījumi, ka baznīca, sevišķi vēlēšanās, sevišķi
tad. kad vaiadzīgs izpausties tautas gribai, kad va-
jadzīgs_ izvēlēt tautas priekšstāvjus, kuri tautu lai
aizstāvētu, kad vajadzīgs dot jaunus likumdevēius,
kuri lai nobalsotu par vai pret darba tautu, tanī brīdī,
Dateicoties šim konkordatiam, šim pantam mēģina
baznīcā noķengāt citu partiju priekšstāvjus. Tādē-
jādi viņi paši iekļūst Saeimā, nosēžas bagātnieku pu-
seun izdod darba tautai nelabvēlīgus likumus. Ie-
spējamība ir par pārkāpumiem nodot viņus garīgai
tiesai. Bet vai mes varam paļauties šādos gadīūi-
mos uz garīgo tiesu? Man šķiet, tad iznāks tāpat, kā
tam fabula, kur nosprieduši kā sodu līdakai, iemest
viņu upe. Nodot musu garīgai tiesai garīdzniekus,
nozīme sagādāt līdzīgu spriedumu par līdakas ie-
mešanu upe. Šī garīga tiesa būtu atļaujama, ja mūsu
,.gangie vīri" butu toleranti, iecietīgi, ja viņi būtu
apbalvotiar dievišķo mīlestību, ja viņi varētu ka-
tram cilvēkam, vai tas pasaulīgs cilvēks, vai garīdz-
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nieks, pateikt_ patiesību, dot norādījumus, pamācības,
ka viņš ir pārkāpis sabiedrības likumu un ir tiesā-
jams. Bet mes to no mūsu garīdzniecības nevaram
sagaidīt Lai man atļauts aizrādīt, ka mums ir da-
žādi piemēri par to. Ir viņu vairāk. Šeit tos negribu
pievest, tikai norādīšu uz vienu, par ko bija runāts, t. i.
par baznīckungu Tumanu, Plašākā apkārtnē viņš
pazīstams kā liels homoseksuālists, kas apdraudējis
vairākus apgabalus tikumības ziņā un par kuru paši
zemnieki ir griezušies pie policijas ar lūgumu saukt
viņu pie atbildības. Ir sastādīti vairāki protokoli, daži
nodrukāti avizēs, bet mūsu garīdzniecība uz to neko
neatbild. Šis pats garīdznieks nenāk ne tikai garī-
gās tiesas priekšā, bet viņš nenāk ari pasaulīgās tie-
sas priekšā. Viņš ir padots garīdzniecībai, mūsu ar-
ķibiskapam. Bet kas bija? Izrādās, ka to apveda pa
malu malām apkārt, slēpjot baznīcās un pēdējā laikā
nozīmēja par palīgu Rogovkas draudzē dekānam
Začam. Jūs varat būt droši, ka tanī gadījumā, kad
mūsu jaunatne, mūsu progresīvi domājoši cilvēki tiks
noķengāti no garīdzniecības, pēdējie netiks^ nodoti
tiesai. Par to mēs esam pārliecināti. Tāpēc mums
jāprasa šīkonkordata atcelšana, jāprasa garīdznieku
atbildība pret civilo tiesu visās lietās, lai tasbutu baz-
nīcā teikts, lai būtu dārzā teikts, vai lai būtu ārpus
baznīcas teikts. Bet nu tagad visu laiku runa un
sprediķo baznīcā, tur tu nedrīksti pateikt vardu. Nu,
ia cilvēks nedrīkst meklēt tiesības sevij attaisnot, tas
ir absolūti nepielaižami. Tā ir varmācība, pret kuru
mums jāuzstājas. Konkordata ir pat teikts, ka ne-
drīst baznīcas vara, mūsu garīdzniecība uzstāties pret*
valsti, pret demokrātiskiem likumiem. Bet ko mes
redzam? Mēs redzam, ka pati galva, ta saucamais
apustuliskais sūtnis Cecchinī, kurš pašlaik ieradās
mūsu valstī, ir gājis pret mūsu valsti, pret mūsu de-
mokrātiskiem likumiem. „Zemnieka Balsī" ir rak-
stīts: „Apustuliskais arķibiskaps Cecchinī bij no_sta-
jies muižnieku pusē un pret tādu zemes_ atsavināša-
nu no muižniekiem, kātas ir noticis Latvija un Lietuvā.
Par to Latvijas baznīckungi bij nostādīti Roma pie
Svētā Tēva kā boļševiki un sevišķi stipri bij noķen-
gāts baznīckungs Trasuns, kurš to visiem stāstīja,
baznīckungs Kublinskis un Rancans atbraukuši no
Romas, lai gan tagad baznīckungs Kublinskis ir Saei-
mā, ir baznīcā, ka par arķibiskapu Cecchinī nedrīkst
neviens nekā nerunāt, ne rakstīt sevišķi par viņasim-
pātijām Polijai. Tālāk arķibiskaps Cecchinībija ieku-
stinājis zemes reformas jautājumu Lietuva un tai-
sījis pārmetumus, ka Lietuvas tauta un valdība kopa
ar baznīckungiem atsavinājusi muižnieku zemi un pie-
šķīrusi to zemniekiem." Tālāk tas pats Trasuns
raksta tā: „Savādi darīja mūsu garīgā virsvalde. Pa
priekšu viņa atzina zemes reformu par taisnīgu un
atļāva baznīckungiem piešķirt, lūk, baznīcām zemi,
bet pēdējā laikā Cecchini iespaida dēļ viņi griezās pie
Romas ar lūgumu izšķirt, vai zemesreforma pie mums
bijusi taisnīga jeb nē un paprasīt, vai tā zeme atstā-
jama baznīcām, jeb no viņas atteikties. Roma līdz
šim nav vēl devusi nekādu atbildi." Redzat, cik tālu
mūsu baznīca aizstāv mūsu valsti, demokrātiskos li-
kumus un tautas prasības. Mums norisinājās lielas
cīņas Latvijā par zemes iekarošanu. Sāka šo zemi
atdot zemniekiem. Tanī laikā garīdznieki ari gribēja
dabūt zemi. Bet tagad viņi sūta rakstus Romai un
pieprasa, vai viņi drīkst topaturēt. Man šķiet, ka bez
šaubām mūsu baznīca viņai piešķirto zemi paturēs
visu laiku, bet viņa griežas pie Romas zem Cecchini
iespaida, lai nostādītu tā, ka mūsu valsts agrārās re-
formas likums ir nepareizs, lai Roma grieztos Tautu
Savienībā, lai palīdzēta šo zemi atdabūt atpakaļ, jeb
piespiestu muižniekiem par to samaksāt. Bez šau-
bām, muižnieki mūsu garīdzniecībai par to būs ļoti
pateicīgi. Viņi atstās ne tikai tās zemes, kas viņiem
piešķirtas, bet vēl vairāk un ari dažus citus pabalstus

pār šādu pakalpojumu. Viņi atrodas zem Cecchini
iespaida, kurš ir poļu muižnieku aizstāvis, kurš grib,
ja nevar dabūt tās zemes atpakaļ, tad lai par viņām
samaksā. Tādu pat politiku viņš ir vedis Lietuvā un
tagad atbraucis uz Latviju. Tur viņu padzina.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Opvncan,
atstāsim Cecchini personu un piegriezīsimies vairāk
pie budžeta.

J. Opvncans (turpina): Es gribēju aizrādīt uz
tām sliktām pusēm, kādas valda mūsu baznīcās un
tā kā pie iekšlietu ministrijas budžeta tiek apsprie-
sti pabalsti baznīcām, tad es gribu teikt, ka es bal-
sošu pret šobudžetu, pret šīm sumām, kuras tiek ne-
lietderīgi izlietotas unkuras nāk tautai par sliktu. Tā-
lāk mēs redzam, ka mūsu baznīcu administrācija ar-
vienu mēģinājusi baznīcu nostādīt cietējas un vajātās
lomā. Mēs redzam, no vienas puses, administrācija
vajā mūsu darba ļaudis tad, kad viņai sarīko triumfa
gājienus pa Latgali, tad, kad viņa sēž šeit valdībā un
valda jauvairākus gadus, no otras puses, viņa arvien
sevi nostāda tā, it kā baznīca tiek vajāta. Mūsu ga-
rīgie tēvi ar biskapu Rancanu priekšgalā pat apsprie-
žas,kā labāki izvest aģitāciju tā, lai tauta redzētu, ka
baznīca tiek vajāta. Un viens no baznīckungiem,
kurš piedalījies apspriedē pie otrās Saeimas vēlēša-
nām, stāsta, ka Rancana kungs devis pavēli, uzstāties
kurā katrā baznīcā un mēs zinām, ka no katras
baznīcas katedra tika runāts, lai balso par Nr. 9 un
nebalso par Nr. 3. Viņšbija tā iedomājis, ka tā būtu
vajadzīgs: „Ja jūs arestē, tad mēs kliegsim, ka mūsu
baznīcu vajā un tādā veidā mūsu partija dabūs vai-
rāk balsis, un mēs tiksim Saeimā." Redzat, priekš
kam tiek izlietota visa tā procedūra par vajāšanu
u. t t. Bez šaubām, pēc visa tā mums jāsaka, ka,
rakstīdami „Latgolas Vordā" un citās avizēs par to,
ka baznīca aizstāv valdību un ka valdība ir no Dieva,
jāsaka, šī baznīca runā par to valdību, kurā viņa at-
rodas. Kādā citā „Latgoias Vorda" numurā ir teikts,
ka tāpēc pastāv nemiers virs zemes un tāpēc nevar
savā starpā izlīgt Eiropas valstu priekšstāvji Tautu
Savienībā, ka tur nav vietas Dievam, tāpēc ka tur it
kā nav Dieva priekšstāvju, t. i. tur nav ieticis Romas
Svētais Tēvs. Man jāsaka, ka visa vēsture un dzīve
mums pierāda, kā bija tad, kad garīgie tēvi valdījapār
visu pasauli, kad ugunskuri valdīja pār cilvēci, kad
krita Huss, kad valdīja inkvizīcija, kad Spānijā val-
dīja Filips II., mēs zinām, kas tad bija. Tagad mēs
redzam, ka viņi pieprasa to pašu. Un tāpēc viņiem
vajadzīgi pabalsti. Tāpēc viņiem vajadzīgi visi citi
baznīcas atribūti, kā laulāšana, apbedīšana, kristī-
šana u. t t. Visi šie baznīcas atribūti nav nekas cits,
kā tikai ierocis, ar kuru viņi grib sasniegt savus po-
litiskos mērķus. Ja tam būtu vienīgi tikai reliģiozs,
ticības pamats, tad mēs,kreisā spārna cilvēki, labprāt
ietu pretim, labprāt klusētu un atbalstītu tās taisnīgās
prasības, jo mūsu tauta vēl ir ticīga. Bet ja mēs re-
dzam, ka baznīca ir pārvērsta par politisku partiju,
ka viņa valda pāri no pašas Romas līdz mūsu Latgalei
kā viena politiska šķira un aizstāv bagātniekus, tad
tādai baznīcai mēs nedrīkstam dot pabalstus. Mēs
nedrīkstam viņu atbalstīt un ar to padarīt vēl sliktā-
ku mūsu dzīvi. Mēs zinām ari, kur tie pabalsti noiet.
Mēs zinām, ka pagājušā gadā, pagājušā Saeimā bij
lemts izsniegt baznīcai pabalstu. Kur šis pabalsts ir
aizgājis, kas to dabūjis? Šispabalsts bij domāts baz-
nīcu remontiem. Braukādams pats personīgi apkārt
pa Latgali, vairākos pagastos, piemēram Pildas pa-
gastā un Višķu pagastā, redzēju baznīcu būves. Se-
višķi man Pildas pagastā aizrādīja, ka baznīcas pa-
dome vairākas reizes griezusēs pie biskapa Rancana
ar lūgumu, lai izsniegtu kaut cik lielu pabalstu baz-
nīcas remontam, jo^nodokļi,kurus uzliek baznīca vie-
tējai draudzei, vietējiem iedzīvotājiem, ir pārāk sma-
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gi un cilvēki tos nespēj samaksāt.- Ko mēs dzirdam?
Viņi dabūjuši noraidošu atbildi. Jādomā,ka tāpat ari

^

citas baznīcas nav dabūjušas nekādus pabalstus baz-
nīcu remontiem, lai gan Saeima atvēlēto pa-
balstu, domāja taisni baznīcu remontiem. Tā
tad nauda aiziet kaut kur citur, nokļūst
laikam baznīcas administrācijas rokās un netiek
lietderīgi izlietota. Ja nu tā, ja šīs sumas, pret
kuram mes arvien esam uzstājušies, ja tās gulstas uz

>
zemniekiem un strādniekiem kā smags nodoklis, ja
tas galu gala nokļūst kaut kur citur, tiek izlietotas
personīgam vajadzībām, ne tām vajadzībām, kurām
tās paredzējusi Saeima, mēs še nepavisam nedrīkstam
atbalstīt šo prasību, nedrīkstam atbalstīt šo pabalstu
baznīcai. Tāpēc ari es balsošu nar šo sumu strīpo-
šanu, bet ja tās tiks pieņemtas, ari pret iekšlietu mini-

»
strijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pommēram.

^
J. Pommers (pareizticīgo vēlētāju un apvienoto

krievu organizāciju bloks): Vienā no iepriekšējām
sēdēm mēs dzirdējām tik skarbus uzbrukumus baz-
nīcai, starp citu, ari pareizticīgo baznīcai, kādi Lat-
viias Saeimā vēl nebija dzirdēti. Tomēr mēs atrastu
par iespējamu pavisam neatbildēt uz šiem uzbruku-
miem, jo uzbrucējs bij tipisks baznīcas_atkritējs un
nevar izturēties pret baznīcu un pret ticību objektivi.
Viņa uzbrukuma paņēmiem bij tik brutāli, ka ari no
šī viedokļa mēs pilnīgi varētu paiet garam šai nekul-
turelai runai. Visa šī runa bija nodrukāta sociālde-
mokrātu oficiozā, pie kam tā bij pavadīta ar tipiski
sociāldemokrātiskiem virsrakstiem, kurus šeit nespē-
ju atkārtot. Šis apstāklis norāda, ka šī musu lielāka

?
politiskā partija, kura visvairāk tiecas pecvaras musu
valstī, uzņem šo runu kā savu domu un jūtu izpaudu-
mu. Pie šādiem apstākļiem es ieskatu par vajadzīgu
dot šeit paskaidrojumus par šiem uzbrukumiem. Ne
sociāldemokrātiem, ne Dēķena kungam, bet gan tiem
pareizticīgiem, kuri šoskungus, nepazīdami un nezi-
nādami, kas viņi ir, atbalsta. Vispirms sociāldemo-
krāti savā deklarācijā, uzbrukdami pareizticībai, grib
apstrīdēt to labvēlīgo lomu, kādu pareizticība spēlē-
jusi visā latvju pašapziņas attīstības gaitā. Te tika

^
teikts, ka hernhutieši jau sen priekš pareizticības esot
mēģinājuši modināt latvju tautā pašapziņu. Mēs ne-
būt nedomājam apstrīdēt hernhutiešu nopelnus latvie-
šu pašapziņas modināšanā. Tiešām, hernhutieši savā
laikā nāca Latvijā ar labiem un cēliem mērķiem, bet
tos mērķus dzīvē viņiem neizdevās izvest Viņu labie
mērķi un labās tieksmes tika nospiestas, var sacīt,
pašā dīglī, viņi saules gaismas neieraudzīja, viņi ne-
sasniedza latvisku nacionālu tautisku organizāciju.
Viņi nāca pie apziņas, ka viņi nav spējīgi radīt šeit
Latvijā latviskas nacionālas organizācijas un tāpēc
sāka meklēt citus labvēlīgākus apstākļus savu mērķu
izvešanai. Tādā meklēšanā viens no hernhutiešu va-
doņiem Dāvids Balodis bija nācis pie slēdziena, ka
tieši pareizticība dod latvietībai tādus labvēlīgus ap-
stākļus, kuros latvieši var noorganizēties. Ar šādu
domu Dāvids Balodis griezās pie toreizējā Rīgas bi-

(

skapa Irinarcha un pēc ilgākām sarunām noskaidro-
jās, ka hernhutiešiem pareizticīgās baznīcas dogmas,
kanoni un visa pareizticīgās baznīcas iekārta pilnīgi
pieņemama. No otras puses pareizticība šeit izrā-
dījās pilnīgi pieņemama un ari citi domu biedri izrā-
dīja, nacionālās tendences. Dāvids Balodis pieņēma
pareizticību, tika iesvētīts par mācītāju misionāru, un
sāka aicināt savus tautiešus latviešus pareizticībā, kā
tādā ticībā, kur latvietis ir spējīgs apzināties par
latvieti tanīs vergu laikos, kur latviešiem ir dota iz-
devība noorganizēties tīri legālās nacionāli latviskās
organizācijas. Uz Dāvida Baloža un viņa domu bie-
dru aicinājumu latvieši atsaucās negaidītā skaitā.
Tūkstošiem latviešu plūda uz Rīgu pie Baloža un pie

viņa atbalstītajiem un pieteicās par pareizticīgiem.
Visīsākā laika Latvijā nodibinājās vairākas krietnas
tīri pareizticīgas, tīri latviskas draudzes. Pirmā no
šim draudzēm bija Ļaudonas draudze. Šepar mācī-
tāju iestājās pats Dāvids Balodis. Viņš šo draudzi
noorganizēja tīri latviskā garā un faktiski latvisku.
Draudzes mācītājs — latvietis. Visi draudzes pado-
mes locekļi — latvieši, latvieši visi noteicošie vīri še
draudzē, visa noteicošā vara piederēja latviešiem.Tā-
da tautiska organizācija, tik noteikti nacionāla, La-
tvijā nebija redzēta vairāk kā 600 gadus. Citas drau-
dzes organizējās pēc šīs draudzes parauga. Bet La-
tvijā nacionālās atmodas pretinieki nevarēja samieri-
nāties ar šo jauno latviski nacionālo strāvu, kuru uz-
rāva šeit Latvijā pareizticība, un tāpēc sāka spert
visādus soļus pret šo jauno strāvu. Iespaidīgā privi-
leģētā Latvijas iedzīvotāju daļa toreiz nopludināja
Pēterburgu ar pasakām par šo jauno strāvu. Sa-
cīja, it kā šī jaunā nacionālā strāva esot dumpis pret
vietējām privileģētām aprindām, ka tas esot ekono-
misks dumpis un ka tas esot politisks dumpis, ka pa-
reizticīgais misionārs esot aicinājis ļaudis pareizti-
cībā, solīdams gan pilnīgu atbrīvošanu no lielkundzī-
bas, gan zemi, gan maizi un miltus. Tā kā šīs pasakas
nāca no ļoti iespaidīgām personām, tad Pēterburga
grieza uz tām visnopietnāko vērību un uz Latviju tika
atsūtīta izmeklēšanas komisija, kura vairāk izskatī-
jās pēc soda ekspedīcijas. Šī izmeklēšanas komisija
pa daļai tika vadīta no latvju pretiniekiem, pa daļai
tika iespaidota no latvju pretiniekiem un tomēr pēc il-
gāka izmeklēšanas laika, kur tika pielietotas tīri in-
kvizitoriskas izmeklēšanas metodes, izmeklēšana no-
skaidroja, ka pasakas paliek pasakas, ka neviens tau-
tai nav solījis ne atbrīvošanu no muižniecības, ne
zemi, ne maizi, ne miltus, ka šī strāva ir tīri nacionāla
strāva, reliģiski nacionāla strāva, un ka tai nav
dumpja pazīmes. Tomēr, lai izpatiktu vietējai iespai-
dīgai muižniecībai, biskaps Irinarchs,kā atklāts vergu
atbalstītājs, tikapārcelts no Rīgas uz citu vietu spaidu
ceļā. Bet ne bargās izmeklēšanas bargie paņēmieni,
ne citas vajāšanas no Rīgas, šīs strāvas gaitu neap-
turēja. Latvieši kā plūda, tā plūda pareizticībā un
Irinarcha pēcnācējs biskaps Filarets ne tikai nelikās
nobaidīties no sava priekšgājēja likteņa, viņš vēl pa-
dziļināja šolatvisko nacionalo-reliģisko strāvu. Viņš
uzstādīja kā nelokāmu principu,ka latvieši jāved pie
gara gaismas, kā baznīcās, tā skolās, tikai pašiem la-
tviešiem. Viņš ierosināja jautājumu, ka šeit jādibina
mācītāju skolas, skolotāju skolas un citas speciālas
skolas priekš latviešiem, lai tautas audzinātājus
audzinātu no pašiem latviešiem. Pie šīm sko-
lām uz Filareta ierosinājumu tika dibinātas stipendi-
jas tiem mērķiem, lai nabadzīgākie latvju dēli spētu
ari tikt pie izglītības un kalpot savai tautai. Bet ari
Filareta darbība nebij tīkama vietējām iespaidīgām
aprindām. Ar visādām intrigām ari Filareta padzina
no Rīgas spaidu ceļā. Pēc viņa nāca arķibiskaps
Platons, kurš no pirmiem soliem nostājās latvju pusē,
vergu puse, apspiesto pusē. Viņa darbības gaitas bija
izdevīgakasneka viņa priekšgājēju darbības gaitas,
jo šinī laika krievu inteliģenta sabiedrība jau bija
griezusi vērību uz latvju nacionālo strāvu, uz latvju
kustību. Platona darbības laikā mēs redzam, ka
spilgtākie krievu inteliģenti un, sacīšu vairāk, krievu
nacionālie inteliģenti. Samarins, Dostojevskis, Hom-
jakovs atklāti laikrakstos un sabiedrībā uzstājās ar
artiķeļiem un runām, aizstāvēdami latvjus. Ja daži
no jums nav lasījuši Samarina „vēstules no Rīgas" —
es ieteicu tas izlasīt, tad jūspareizi novērtēsat, kā iz-
turējās krievu inteliģence pret latvju nacionālo strāvu.
Es ieteicu iedziļināties ari dažos Dostojevska arti-
ķeļos,kur šislielais vispasaules ģēnijsuzstājas par la-
tviešiemja,ka, varbūt, neviens no latviešiem pašiem
Tad ir vel daži ne tik spilgti vārdi, kā piemēram Mo-
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roškins, Pospielovs, kuri rakstīja plašus artiķeļus
visiespaidīgākos krievu laikrastos, aizstāvēdami
latviešu nacionālo strāvu. Platona darbība tika pa-
plašināta ar to, ka viņam par darba biedriem sāka
uzstāties jaundibinātā semināra audzēkņi un atbal-
stīja to pašu nacionālo strāvu, ko pirmā sākumā at-
balstīja te Latvijā pareizticīgo baznīca. Tā tad man
ir pilna tiesība sacīt, ka pareizticība šeit Latvijā ie-
radās ne spaidu ceļā, ne uztiepšanas ceļā. Latvju
patriots, tautiski noskaņotais Dāvids Balodis, ierosi-
nāja jautājumu par pareizticības ievešanu un pieņem-
šanu Latvijā. Pareizticīgie virsgani, kas toreiz bija
šeit Rīgā, ar visu sirsnību un visu savu autoritāti at-
balstīja šo nacionālo strāvu. Ja mēs ieskatāmies ari
vēlākās mūsu tautas apziņas attīstības gaitas, tad
mēs redzēsim, ka pareizticīgo baznīca vienmēr ir bi-
jusi latvju tautas draudzene, latvju tautas atbalstītajā
visās viņas grūtās gaitās. Lai par daudz nevairotu
šeit faktus, es aizrādīšu uz vienu faktu, kuru daudzi
no jums atminēsaties paši. Kad Latvijas nacionāli
noskaņotie dēli izdarīja pirmo mēģinājumu šeit La-
tvijā, iekarot priekš latvju tautaspolitisku patstāvību
1905. gadā un kad šī pirmā revolūcija beidzas neizde-
vīgi un šeit Latvijā sāka strādāt briesmīgas soda ek-
spedīcijas, kad latvju dēli tika apšauti simtiem un pat
tūkstošiem, tika kārti un sūtīti trimda, tad vienīga
uzticamā aizbildne un draudzene priekš latvju tautas
bija pareizticīgo baznīca. Daudzi no jums zinas,
varbūt, no saviem piedzīvojumiem, ka pie arķibiskapa
Agafangela bija nodibināta speciāla glābšanas ie-
stāde, caur kuru Agafangels griezās gan pie ķeizara,
gan pie augstiem varas vīriem, gan pie atsevišķiem
soda ekspediciias locekļiem latvjus aizstāvēdams.
Ieskatāties dokumentos, apprasāties pie dažiem šīs
komisijas locekļiem, kuri ir šeit Rīgā, un_vel dzīvi,
piemēram pie zvērināta advokāta Jāņa Bērziņa, tad
jūs redzēsat cik daudzus pareizticīgo baznīca glā-
busi gan no trimdas,gan no cilpas. (Ķ. Bungšs novie-

< tas: „Cik nodevusi?") Itin neviena. Šeit Bungša
kungs prasa, cik nodevusi. Es_ lūdzu Bungša kungu
uzdot, cik viņa ir nodevusi. Lūdzu nosaucat kaut
vienu. Nenākat ar tādiem tukšiem apvainojumiem.
(Saucieni pa kreisi: „Tādu ir leģioni!") Lūdzu_no-
saucat kaut vienu. Jums nav ko nosaukt Pēdējais
spilgtais fakts šinī virzienā. Kad iesākas lielais pa-
saules karš, viens no visiespaidīgākiem vietējiem
privileģētiem darbiniekiem un latvju tautas naidnie-
kiem bija iesniedzis tieši ķeizaram garāku deklarā-
ciju, kurā paskaidroja, ka latvju jaunatne un latvju
inteliģence nav politiski uzticama. Tāpēc pret viņiem
pielietojami spaidi. Visa inteliģence un jaunatne iz-
raidāma no Latvijas, turama kaut kur tālu Sibirija
u. t. t Šis raksts nāca toreizējā arķibiskapa Jāņa
Smirnova rokās, jo denunciācijā bija minēti ari daži
no garīgās jaunatnesun no garīgās inteliģences. Viss
šis raksts un pavadraksts tika sīki izspriests komi-
sijā, kuru sasauca bijušais Rīgas arķibiskaps Jānis
Smirnovs. Man šeit jāliecina, kā komisijas dalīb-
niekam, ka pareizticīgo virsganu komisija uz visstin-
grāko noraidīja visus apvainojumus, kas biia vērsti
pret latviešuinteliģenci unLatvijas studējošo jaunatni.
Tā šī autoritatīvā denunciācija, kura bij nākusi no
vienas visizcilus stāvošas personas šeitBaltijā, palika
bez bēdīgām sekām priekš latvjiem. Tā tad pareiz-
ticīgā baznīca ir bijusi absolūti labvēlīga un draudzīga
priekš latvju tautas visās savās vēsturiskās gaitās.
Sociāldemokrāti savā deklarācijā, gribēdami diskre-
ditēt pareizticīgo baznīcu, ironiski viņu sauc par
.,krievu baznīcu", par «krievisku baznīcu", par „pār-
krievošanas ieroci" u. t t Šis apgalvojums ir vēstu-
res nezināšanas auglis. Šis apgalvojums ir aprēķi-
nāts vēstures nezinātājiem. Kas pazīst vēsturi, tie
zin, ka visas pareizticīgās baznīcas dogmas, visi pa-

reizticīgās baznīcas kanoni, visa pareizticīgās baz-
nīcas iekārta ir izstrādāta paliekamā negrozāmā vei-
dā jau tad, kad vēl krievi nebija kristīti, kad vēl
krievu nemaz nebija uz vēsturiskās skatuves. Kas
pazīst vēsturi, tie zin, ka visas tās normas, kas rak-
turo pareizticīgo baznīcu kā tādu, izstrādātas līdz
krievu kristīšanai un bez krievu līdzdalības. Pat tie
dievvārdi, pat tās Lieldienas, kuras tik sāpīgi dūru-
šās acīs dažiem kā krieviskas Lieldienas, kā krie-
viski dievvārdi, ari šiedievvārdi visos sīkumos izstrā-
dāti ārpus Krievijas un tādā laikā, kad Krievijas vēl
nebij. Viena no tām litUrģijām, ko mēs, turam savās
baznīcās, pieder Jānim Zeltmutei, otra Bazilijam Lie-
lam, trešā Svētam Grigorijam — neviens no viņiem
nebij krievs. Uz viņiem nedarbojās ari krievu ie-
spaids, jo toreiz krievi vēl nebij kristīti. Pat mūsu
dievnama vissīkākā iekšējā iekārta izstrādāta tajos
laikos, kad krievi vēl nebij kristīti. Lielā daļa no
mūsu dievnama stiliem ir ne krievisks stils, bet bican-
tisks stils. Tas pats ir ar to baznīcu, ar to katedrāli,
kas daudziem un it īpaši sociāldemokrātiem vairākas
reizes jau dūrusēs acīs kā krieviska baznīca. Ja viņi
būtu drusku vairāk izglītoti, tad viņi zinātu, ka tā ir
bicantiska stila, ne krievu stila baznīca, Mēs savu
ticību, savu pareizticību tiešām esam pieņēmuši no
krieviem, bet ne kā krievticību, nekā krievu gara pau-
dēju. Mēs to pieņēmām tādā veidā, kādā to bij pie-
ņēmušikrievi no ticības senčiem grieķiem, bulgāriem
un citiem. Šīs baznīcas pamatu pamatā nav krievu
gars. Šīs baznīcas pamatu pamatā ir Kristus gars
tādā veidā, kādā to izpauda pasaulē Kristus mācekļi
un svētie tēvi, no kuriem atkal neviens nebij krievs.
Tā ari šeLatvijā pareizticīgā baznīca pauž tikai Kri-
stus garu,bet nekādu tur krievu garu. No šīs augstas
tribines mūsu garīgām skolām pārmet pārkrievošanas
tendences. Tur bijusi krievu ticība, tur bijusi krievu
valoda, tur notikusi pārkrievošana. Atļaujat jautāt:
jatagadLatvijas Universitātē un citās augstākās sko-
lās visas zināšanas ne tikai latviešiem, bet ari krie-
viem, vāciešiem, žīdiem, poļiem un citiem pasniedz
latviešu valodā un jašīlatviešu valoda ir obligatoriskā
visiem studējošiem — vai tā ir pārlatvošana? Tīri
tas pats bija pie krieviem un ne par soli_vairāk.

Šeit tika ar dziļu ironiju izteikts pārmetums, ka
daži jaunekli, kuri gribējuši iestāties pareizticīgo ga-
rīgā skolā, iepriekšbijuši spiesti pieņemt pajeizticību.
Sakāt, mīļie, vai tagad konfesionālās skolas var ie-
stāties citticībnieki? Vai tagad katoļu semināra, ku-
ru uztur Latvijas valsts, var iestaties nekatoļi? Ta-
gad šo faktu uzskata par pilnīgi normālu, bet to, kas
ir biiis agrāk pie krieviem, neuzskata par normālu.
Vispār visā pārmetumu gaitā es novēroju vienu
spilgtu, uzkrītošu un netaisnu rīcību. Tas pats, tīri
tas pats, kas tiek atzīts par sapratīgu, par pielaižamu
šeit Latvijā, tiek atzīts par nesaprātīgu un nepielai-
žamu biiušā Krievijā. Tā tad divas loģikas_ un divi
mēri. Pie godīgiem cilvēkiem, es esmu novērojis., ir
tikai viens mērs. Viens mērs priekš sevis un tāds
pats ari priekš sava tuvākā, bet te ir divi mēri, sevi
mēro ar vienu mēru un tuvāko ar otru mēru. Mes to
nepielaižam un ari nepielaidīsim. Es atļaušos sev vel
vienu salīdzinājumu pievest, lai vēl spilgtāki redzētu
cik pareizticīgā baznīca, sacīšu vēl vairāk, cik krievu
tauta savā laikā bijusi draudzīga pret latviešiem. Šeit
Latvijā tika nodibinātas krievu laikā vairākas speci-
ālas skolas tieši priekš latviešiem. (Sauciens pa krei-
si: „Priekš pārkrievošanas!") Šeit Latvijā šinīs
skolās tika izsniegtas stipendijas tieši latviešiem un
tās tika uzskatītas par latviskām stipendijām. Es
teikšu vairāk. Visā Krievijā universitātēs, institūtos,
akadēmijās un citās skolās mūsu tautas dēli baudīja
plašas tiesības uz tīri krieviskām stipendijām un ne-
vienam nenāca ne prātā uzstāties un prasīt, lai viņi
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pārkrievotos. Nevienam nekad netika uzstādīta pra-
sība, lai viņš pārkrievotos, uzstādīja tikai prasību,
lai labi mācītos, lai labi uzvestos. Jā, krievi pret
mums bija absolūti draudzīgi, absolūti labvēlīgi un lai
gan krievu skolas šie krievu stipendiāti auga par
spilgtiem latviskiem nacionālistiem, par spilgtiem la-
tviska gara paudējiem, krievi neslēdza latviešiem
šīs skolas, neliedza ari stipendijas. Sakāt, vai ir tādi
fakti. (Saucieni pa kreisi: „Nu, nu!") Ja nu viņi
butu bijuši musu naidnieki, tad jau bija vienkārša
lieta — varēja slēgt skolas priekš latviešiem, noliegt
latviešiem stipendijas. Tas nenotika nekad un nekur
(M. Rozentala starpsauciens). Es it neviena neesmu
izslēdzis, ka to domā Rozentala kungs, nacionālisma
dēļ no skolas, jo visi tie semināri, kuros es biju, bija
tīri krieviski semināri, latviešu tur nebij un neviens
netika izslēgts. Mums jāatzīst, mēs nedrīkstam no-
slēpt un nevaram noslēpt, ka gandrīz visi mūsu uni-
versitātes profesori ir krievu skolas audzēkņi, krievu
stipendiju atbalstītie zinību vīri. Bet tagad sociālisti
saka, ka mūsu universitātes profesori esot par daudz
nacionāli. Tā tad krievu skolas stipendiāti ir izau-
guši priekš jums par spilgtiem nacionālistiem (starp-
saucieni). Es priecājos par to, ka viņi ir nacionālisti,
bet reizē aizrādu, ka jūs kļūdāties. Pievedīšu jums
salīdzinājumu. Es te īsos vārdos aizrādīju, kā krievi,
krievu skola, krievu sabiedrība un baznīca izturējās
pret latviešiem. Dārgie tautieši! Vai mēs varam sa-
cīt, ka mēskrieviem atmaksājam ar topašu? Dēķena.
kungs ir kultūras fonda domē. Vai daudz krievi ir
saņēmuši stipendijas no kultūras fonda, vai no kā-
diem citiem latviskiem avotiem? (Saucieni pa kreisi:
„Vai latviešiem daudz stipendijas izsniegtas?") Krie-
vi atmaksas neprasa, bet tas nesaskanētu ar latviešu
tautas dabu, ja mēs viņiem maksātu ar nepateicību,
ar nicināšanu, ar naidu, kā tas te redzams. Mums šeit
tika pārmesta tieksme uz austrumiem. Kad e.s iz-
dzirdu šo pārmetumu no sociāldemokrātu mutes, tad
man tūdaļ prātā nāca veca pasaka. Tā stāsta, ka
ķeramais vainīgais skrej pa ielu un savus ķērājus mā-
nīt gribēdams — kliedz: „Ker vainīgo, ker vainīgo!"
Mīļie, jakādam var būt tieksme uz austrumiem, tad
taču ne mums. Šeit mēs vairākas reizes no šīs aug-
stās tribines esam dzirdējusi aizrādījumus, ka daži
lūdzoši dziedot — „cel mūsus pār par Zilupi". (M.
Rozentāls no vietas: „Ko tad jūs cels? Jūs jaupaši
braucat!" P. Ulpe no vietas: „Pārpeldēs, pārpel-
dēs!") Bet lai lieta paliek gaišāka, lai tā būtu labāk
saredzama, cik nepatiess un netaisns ir uzbrukums
mums, es runāšu ar faktiem. 1921. gadā mani tau-
tieši ievēlēja mani par Latvijas pareizticīgo baznīcas
virsganu. Pirmais solis, ko es spēru savas dzimtās
latvju baznīcas labā, bija tāds. Es uz tiešābaznīcas
likuma pamata, kurš noteic, ka suverenā valstī ari
baznīcai vajaga būt suverenai, griezos pie Maskavas
patriarcha, pie augstākās baznīcas padomes un sino-
des ar pieprasījumu, lai mūsu atkarība no Maskavas
tiktu atcelta, lai mūsu neatkarība un patstāvība, su-
verenitāte tiktu atzīta. 1921. gada 6. jūlijā manā
klātbūtnē notika sinodes un augstākās baznīcas pa-
domes sēde patriarcha vadībā. Šinī sēdē uz manu
pieprasījumu tika iznests lēmums, ka Latvijas pareiz-
ticīgo baznīca atbrīvota no Maskavas atkarības, ka
viņas patstāvība un neatkarība atzīta. Ieskatu par
vajadzīgu, augstie kungi, aizrādīt uz dažiem apstā-
kļiem šī dokumenta iegūšanā. Mūsu kaimiņu valstīs,
mēs to zinām, šāda dokumenta iegūšanabija saistīta
ar lielām pūlēm priekš valdības un priekš baznīcas
priekšstāvjjem. Mūsu kaimiņu valstīs šāda doku-
menta iegūšana bija saistīta ar ļoti lieliem izdevu-
miem, kuri sniedzās dažās valstīs pat miljardos. Es
šo aktu ieguvu priekš Latvijas un Latvijas baznīcas
ar savām personīgām pūlēm, saviem personīgiem lī-

dzekļiem, nesagādādams nevienam nekādas pūles,
nedz izdevumus. Sacīšu vel vairāk. Jūs ziņat, ka
musu kaimiņu baznīca šāda akta ievešana dzīvē bija
saistīta ar spilgtiem nemieriem, ka vienā no mūsu
kaimiņu valstīm šie nemieri sniedzās pat līdz asins
izliešanai, līdz mitropolita noslepkavošanai. Es šeit
Latvija, ka Latvijas baznīcas statūtos, tā Latvijas
pareizticīga baznīcas dzīvē, ievedu šo principu abso-
lūta miera ceļa un no 1921. gada mūsu pareizticīgo
baznīca bez traucējumiem, bez iebildumiem bauda
pilnīgu kanonisku patstāvību un neatkarību. Pēc tam
es dzirdēju no sociāldemokrātu mutes, sevišķi no viņu
sirmgalvja ģenerāļa mutes pārmetumus par tieksmēm
uz austrumiem. Es viņam varu sacīt tikai vienu:
„Lai Dievs Jums piedod Jūsu tīšo ļaunprātīgo grē-
ku, jo Jūs esat pret mums kūdījuši nacionālo apziņu
ar negodīgiem līdzekļiem." (P. Ulpe no vietas: „Gā-
dajat paši par saviem grēkiem!") Kā jau tas pieklā-
jas sociāldemokrātiem, viņi gribēja diskreditēt šeit
ne tikai pareizticīgo baznīcu, viņi centās diskreditēt
šeit ari baznīcas galvu un baznīcas priekšstāvi šeit
Saeimā. Runā bija sacīts, ka es Latvijā esot ieradies
kā bēglis. Vajadzēja lietu pa priekšu skaidri izzināt,
tad nebūtu jārunā netaisnība. Es savā dzīvē nekad
neesmu bijis bēglis. Pat tanī laikā, kad man mana
augstā posteņa pienākumi bija jāizdara Krievijā zem
pastāvīgiem dzīvības draudiem, es nevienu soli neno-
gāju no sava posteņa. Es stāvēju tanī nelokāmi. Un
šī mana dienesta īpašība ir atzīta no augstākās baz-
nīcas varas un no patriarcha, no sinodes, no augstā-
kās baznīcu padomes. Kad mani tautieši ievēlēja
mani par latviešu pareizticīgo baznīcu virsganu, es
nebēgu bēgšus no turienes uz šejieni. Es vispirms
kanoniskā kārtā nokārtoju visas darīšanas. Es iz-
redzēju sev pēcnācēju, es nodevu kanoniskā kārtā vi-
ņam visas darīšanas un tad tikai devos uz Latviju.
Un ne kā bēglis, bet kā pilntiesīgs Latvijas pilsonis,
josavas pilsoņa tiesības esnokārtoju jauMaskavā un
Latvijas robežu pārbraucu kā Latvijas pilsonis, kā
suverenās pareizticīgās baznīcas suverens priekšstā-
vis. Vēl jāņem vērā viens apstāklis. Bēglis? Man
nebija no kā bēgt, un nebija uz ko bēgt, jo es jau
Krievijā būdams ļoti labi pārzināju visus kā politiskos,
tā baznīcas apstākļus šeit Latvijā. Es zināju: vajā-
šanas tur, vajāšanas te. Es zināju, ka zem sociālde-
mokrātu iespaida šīs vajāšanas Latvijā daudzkārt
gājušas tālāk kā Krievijā. (Sauciens pa kreisi.) Pa-
gaidāt, pagaidāt, tūlīt būs jums fakti. Manā pārziņā
Krievijā bija izcilus lielas jeparķijas; tanīs bija vairāk
tūkstošu dievnamu. Bet no visiem tiem tūkstošiem
dievnamu neviens netika pārvērsts par mēslu čupu,
neviens netika noārdīts bez vajadzības. Latvijā manā
pārzināšanā ir tikai drusku vairāk par 130 dievna-
miem. Mēs zinām vairākus dievnamus, kuri ir no-
ārdīti bez vajadzības un pārvērsti par mēslu čupu.
Krievijā no vairākiem tūkstošiem dievnamu, kas bija
manā pārziņā, neviens netika nodots citticībniekiem.
Šeit vairāki dievnami nodoti citticībniekiem un pie
tam tie, kuri visvairāk tika cienīti, kuri visdārgāk!
ir pareizticīgiem. Šeit desakreto dievnamu skaits
procentuāli ir lielāks nekā manās jeparķijas Krievijā.
Baznīcas izglītības iestādes apspiestas tur, apspiestas
šeit. Ņemsim tīri juridisko stāvokli. Man jāliecina, ka
ari baznīcas juridiskais stāvoklis Krievijā ir skaidrāks,
gaišāks nekā šeit. Rītdiena priekš pareizticīgās
baznīcas tur ir drošāka nekā šeit zem sociāldemo-
krātu iespaida. (Sauciens pa kreisi: „Pareizi. Lai-
mīgu_ ceļa vēju!"). Man jāsaka, ka man nebija par
ko bēgt un nebija uz ko bēgt. Es taču zināju, ka jūs
šeit esat iespaidīgākieun ka jūs te esat lielākā po-
litiska partija, un ka jūsu darinātais krusts nav vie-
glāks par lieliniekudarinato. (H. Kaupiņš no vietas:
„Busim ari vēl lielāka!") To mēs redzēsim, vai jūs
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būsat uz priekšu lielākā politiskā partija. Šeit tika
runāts daudz par manām un manas baznīcas lielām
pretenzijām, bet faktiskais materiāls šinīspretenzijās
tika ietilpināts tikai vienu reizi un man, par nožēlo-
šanu, jāsaka, ka ari šinī vienā reizē šis faktiskais
materiāls nav faktisks. Kā jūs paši dzirdējāt, jūsu
priekšstāvis šeit sludināja: „tās viņu pretenzijas ir
tādas, ka viņi grib, lai viņiem nodod visas tās krievu
magnātu pilis, kurās bijušaskādreiz pareizticīgo baz-
nīcas; viņi gribot pat, lai nododot viņiem Valsts Pre-
zidenta pili, jo ari tanī reiz bijusi pareizticīgā baz-
nīca." Ir krieviem labs sakāms vārds «Bpn, aa aiiaS
M-fepv!" Sociāldemokrāti šo sakāmo vārdu ir aizmir-
suši. Viņi melo bez mēra. Nedz es, nedz mana baz-
nīca nevienā gadījumā nav prasījusi nevienu pili un
neprasās ari, jo mēs, mīļie, vadāmies līdz šai baltai
dienai no tā svētā baušļa, kas skan: „Tev nebūs ie-
kārot sava tuvāka namu." Bet tas bauslis, kuru ir
palaidis apgrozībā kāds no sociālistiem: „laupi sa-
laupīto" ,priekš mums nav bauslis. Visas pilis mēs
atstāsim tiem sociāldemokrātiem, kuri pēc pilīm kāro.
(Sauciens pa kreisi: „Un jūs nekārojiet pēc pilīm?
Pagrabā dzīvo!") Šai sociāldemokrātu deklarācijai
spilgti izskanēja cauri priekš manis tīri negaidīti ap-
brīnojama rusofobija. Es biju mēms, kad dzirdēju to
no sociāldemokrātiem. Viņi saka, ka pareizticīgā
baznīca Latvijā nav ciešama, jo viņa ir krieviska, lai
gan mēs redzējām, ka viņa nav krieviska, viņa ir vis-
pasaules, viņa ir Kristus baznīca. Tāpat viņi saka,
ka nav ciešamas Latvijā pareizticīgo garīgās mācī-
bas iestādes; jo tās ir krieviskas un nodarbojas ar
pārkrievošanu, lai gan mēs redzējām, ka šīs skolas
ir audzinājušas latviešu nacionālistus, tādus spilgtus
latviešu nacionālistus kā Eglīti, kā Zālīti, kā Gruznu
un citus. (Balsis pa kreisi: „Kā Pommeri!") Ari, ja
gribat! Par komunistiem, Sterna kungs, runāšu vē-
lāk un tad noskaidrošu,kurš tuvāks komunistiem, Jūs,
vai es. Pareizticīgo dievvārdi neesot ciešami, tie esot
krieviski, pareizticīgo Lieldienas ari neesot ciešamas,
jotās esot krieviskas, (K- Dēķens no vietas: „Bpn
nasHaftivrhpv!") Palasāt savu runu. (K- Dēķens no
vietas: „Tā tur nav rakstīts. Bpn, aa suaft Mbpy!")
Ta tur ir sacīts. Un tas tā ir viscaur. Pat sīkākos ga-
dījumos, kur tik irkas krievisks, sociāldemokrāti un
viņu priekšstāvji nāk ar tādu uzbudinājumu, kādu re-
dzam pie viņiem ari patlaban. Man jāsaka, ka šādai
krievu nīšanai, šādai krievu nicināšanai latviešiemnav
iemesla. Ne vēsture, ne abu tautu pagātne nedod ie-
mesla tik spilgtam naidam. Ari mūsu tagadne ne-
dod mums iemeslu nīst krievus, jo jūs zināt, ka pie-
robežu joslā krievi tāpat cīnījās par Latviju, kā lat-
vieši. Āri tagad, nelūkojoties uz visām zaimošanām,
kas tagad jādzird, uz visām ķengāšanām, uz to spī-
dzināšanu, kas jācieškrievu baznīcai, krievi ir abso-
lūti lojāli. (Balsis pa kreisi: _.,Nerunājat niekus!")
Viņi ir vairāk kā lojāli. Pagājušās vēlēšanās viņi
vismaz 6 deputatus_ no sociāldemokrātiem ieveduši
šeit Saeimā ar savām balsīm, jo viņi ticēja uz sal-
dam runām, ko jūs runājāt Latgalē. Tagad viņi re-
dzes jūsu skarbos darbus pret krieviem. (P- Ulpe
no vietas: „Ja jūs tā runāsiet, mēs neļausim jumstā
runāt! Nelietis tāds! Muļķības runā!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu ne-
lietot tik neparlarnentariskus izteicienus. Saucu de-
putātu Ulpi pie kartības.

J. Pommers (turpina): Es tieši neņemos spriest,
kādus mērķus musu deklarētiāji šeitl gribējuši sekmēt
ar savu uzstāšanos pret krievienu. (P- Ulpe no vie-
tas: „Pret krieviem nav neviens uzstājies. Tie ir
meli!") Mums tika sacīts,ka pareizticīgā baznīca nav
ciešama tapec, ka tā __krieviska, ka pareizticīgās
skolas nav ciešamas tāpēc, ka tās ir krieviskas. i,K
Dēķens no vietas: „Meli!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Deķen, es saucu Jūs pie kārtības. Nelietojat šādus ne-
parlarnentariskus izteicienus. Mums ir parlamen-
tariski izteicieni un lūdzu tos lietot. (X- Dēķens
no vietas: „Kas meli ir, tie paliks mēli!")

JL Pommers (turpina)
^

Paskatāties savās steno-
gramas, tur Jus to atradīsat. Varbūt ar šādiempaņē-
mieniem sociāldemokrāti bija domājuši norobežoties.
(Sauciens pa kreisi: „Domu lasītājs!"), dažreiz viņi
runa ari bez domāšanas. Varbūt, ka viņi ar šādu
runāšanu gribēja norobežoties no bijušās Krievijas,
no bijušās monarķistiskās Krievijas. Ja tāds bija
jūsu mērķis, tad jāsaka, ka jūs karojat ar spokiem.
Monarķistiskās Krievijas vairs nav. To visa pasaule
zin, ka monarķija vairs nav iespējama. Kad mēs
dzirdam tādus spilgtus paņēmienus krievu baznīcas
un_ baznīcas gara apkarošanā šeit parlamentā, kad
mēs_šeit dzirdam ieteicam tādus spilgtus vajāšanas
paņēmienus pret baznīcām un ticībām, tad ceļas jau-
tājums, vai ar šādiem spilgtiem paņēmieniem šie
kungi negrib izpatikt tagadējai Krievijai, kurā ari ne-
ieredz bijušo, neieredz baznīcas un vajā tās, Šaī
ziņa priekš Latvijas reputācijas jūsu uzstāšanās ir
apbrīnojami draudoša. Mīļie, ja ārzemes valstīs ( /
Sterns no vietas: „Priekš kā jūs runājat? Priekš
ārzemēm?") spriedīs pēc jūsu izteiktām domām par
Latvijas noskaņām, tad drīz vien mēs dzirdēsim
priekš Latvijas nelabvēlīgu spriedumu,ka Zilupe La-
tvijai ir lieka. _ Es vēl uz īsu brīdi pakavēšos pie
arējiem deklarēšanas paņēmieniem. Es jau sākumā
teicu,ka tik bargasun skarbas runas, kā tā runa, kas
bija vērsta pret mūsu baznīcu, pret pareizticību un
personīgi pret mani, es vēl nekad nebiju dzirdējis,
lai gan es daudzas reliģijas pretinieku runas esmu
dzirdējis savas dzīves gaitās. Esmu dzirdējis uzstā-
jamiespret baznīcu dažus sociālista spēka vīrus kā
Ļeņinu, Lunačarski, Trocki, Špicbergu un citus. Kad
es atrados Čeka, tad par manu apvainotāju baznīcas
lietas uzstājās musu ievērojamais tautietis Mārtiņš
Lacis. Ilgākus mēnešus, kurus es pavadīju Čekā,
man dien no dienas nācās vienmēr dzirdēt, kā uz-
stājas pret baznīcas kalpiem: ievērojamie Krievijas
sociālisti, ari Čekas meisters Pēteris Māga, bet man
jāliecina, ka, salīdzinot ar tiem paņēmieniem, kādus
še pielietoja_ sociāldemokrātu deklarētāji, visi šie
kungi ir tiešām buržuji, pat vairāk, džentelmeņi. Es
nebiju dzirdējis ne no viena viņu mutes, ka viņi būtu
saukuši Dievu par tiesas pristavu, es nekad nebiju
dzirdējis no viņu mutes, kā viņi būtu saukuši:Dievu
par ienākumu kontrolieri, par ienākumu inspektoru
u. t t. Neesmu dzirdējis no viņu mutes, ka viņi būtu
pielietojuši atklātībā tādus izdomātus faktus, kādus
mes šeit dzirdējām:. Es netiku tādus dzirdējis pat
no tiem lielmeisteriem, kas Krievijā uzstājas pret
garīdzniekiem, ka viņi tieši atklātībā būtu sludinā-
juši-tādusfaktus, kuri nav nekad bijuši. Par piemēru
šodien izteicas kāds jauns runātājs, ka es esot pār-
gājis pareizticība no citas ticības. Es esmu dzimis
un uzaudzis pareizticībā,'visu laiku bijis pareizticīgs.
Es šo salīdzinājumu sev pieļāvu ne tādēļ, lai izceltu
musu tautiešus minēto ārzemnieku priekšā, es pie-
ļāvu šo salīdzinājumu,lai jūs saprastu,kas sagaidāms
no musu-sociālistiem,, ja viņikādā nebaltā dienā nāks
pie varas Latvijā. Tie, kas ir pārspējuši Māgu, Lāci,
Lunačarski, un pat Trocki vārdos, tie mēģinās viņus
pārspēt ari darbos. Lai mans slēdziens nebūta kļū-
mīgs, es aizrādīšu uz dažiem faktiem. (A. Veckalns
no vietas: ..Ierīkosim bibliotēku Jūsu būdā!") Pvku
KopoTim! (A. Veckalns no vietas: „Tumsības iestā-
dē!") Vēl nedaudzus gadus atpakaļ es dzirdēju, ka
viens tagadējais sociālists apbrīnojami saldi dziedāja
„Es pie Jēzus turēšos!" Bet pagājušo reizi mēs
dzirdējām no tās pašas mutes „Es pie naža turēšos,
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pie ķirurģiska naža". Vai redzat, cik tālu gājusi šeit
evolūcija no Kristus līdz nazim, līdz ķirurģiskam na-
zim,. Ar to nazi bija spriests izgriezt to tirumu, kuru
sauc par baznīcu. Vai jūs, mīļie, zināt, ka tanī trumā,
kuru saucpar baznīcu, ietilpst 'dzīvie latviešu tautas
spēki. Ta tad šis ķirurģiskais nazis domāts priekš
latviešu dzīvā speķa un es ticu, ka šis kungs, kurš ir
ticis no Kristus līdz nazim un kurš vārdos ir pār-
sniedzis ir Leniņu, ir Trocki, ir citas kungus, šis
kungs ar savu ķirurģisko nazi darbos pārspēs tos,,
ja tikai Dievs viņam to atļaus. (Saucieni; pa kreisi.)
Vel viens spiltgs, lai gan neliels fakts. Sociāldemo-
krātu deklarētājs no šī katedra ar trīcošām rokām
sniedzās pēc kādas tur diktatoriskas slotas, ar kuru
viņš izslaucītu ne tikai Latvijas dzīvos baznīcas
spēkus, bet ari visus reliģiskos monumentus, sākot
no katedrāles. Man jāsaka, ka ari šinī ziņā mūsu
sociāldemokrātu sirmais ģenerālis ir gājis tālāk par
Ļeņinu, tālāk par Trocki. Ļeņina kabineta logu
priekšā rēgojas ir dienu ir nakti visvecākā, visslave-
nākā no visāmkrievu katedrālēmVcnencKificoeup-b,
tā katedrāle, kurā tika kronēti krievu cari, tā kate-
drāle, ar kuru bija saistītas visas krievu monarķijas
atmiņas, tomēr Ļeņina galvā, pat tanī laikā, kad
viņš bij saslimis ar grūtu slimību, šādi sapņi nenāca,
ka šī katedrāle būtu jānoslauka no zemes virsus. Vai
nu viņš bij veselāks, vai kulturālāks par Dēķenu, to
spriežat paši. Mīļie tautieši, man liekas, ir pienācis
tas laiks, kad mums noteikti un skaidri jāpasludina
visas tautas un, ja gribat, visas pasaules priekšā, ka
ar tādām deklarācijām, ar tādiem lielinieciskiem
draudiem un paņēmieniem, kādi te atskan,mums nav
nekas kopējs. Ja mēs vilcināsimies, ja mēs laikā
nenorobežosimiies no šīm lielinieciskām tieksmēm,
mēs izdzirdēsim ārzemju spriedumu: „Kungi, Zilupe
priekš jums ir lieka". (Saucieni pa kreisi: „Ujā,
ūjā!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Maizelim.

N. Maizels („Bunds"): Es negribu ilgi runāt, bet
gribu griezt iekšlietu ministra uzmanību uz to, ka
huligāniskie uzbrukumi Rīgas centrā, Bastejikalnā,
par kuriem runājti pagājušā sēdē, nerimstasun notiek
gandrīz katru vakaru. Es gribu jautāt, cik ilgi tāda
apkaunojoša parādība vēl turpināsies, un vai patie-
šām iekšlietu ministra rīcībā nav līdzekļu to novērst
un spert attiecīgus soļus, lai uzbrucēji nepaliktu ne-
atrasti un nesodīti, kā līdz šim. (Saucieni pa kreisi :
„Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovami.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski).
vRunas atreferējums nav iesniegts.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Deķenam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu
kungi! Uz manu runu par baznīcu atsaukušies no
baznīcas puses divi. Ar puslīdz lietišķu runu katoļu
baznīcas pārstāvis Kublinska kungs un atkal ar sava
veida lielu runu deputāts Pommers. Pie Kublinska
kunga runas jāaizrāda,ka uzkrita viņa salīdzinājums,
ka sociāldemokrāti uzstājoties kā prokurori, kas
apsūdzot baznīcu, Izliekas, it kā Kublinska kungs
pats uzņemtos tiesneša lomu, kas objektivi stājas pie
lietas apskatīšanas, (B.Kublinskis no vietas: „Pie aiz-
stāvēšanas!") Ja mūs var salīdzināt ar prokuroru, tad
jus esat tikai aizstāvis un pati tauta var būt tiesnesis.
Divus gadus atpakaļ mēs kādā Latgales sādžā jau
dzirdējām tautas spriedumu no kādas latgalietes mu-
tes. Mes abi ar Kublinska kungu bijām pirmo reizi
tur un tā tad nevarējām' iepriekš darīt iespaidu ne
viens, ne otrs. Minētā latgaliete teica: „Dievs nav

vainīgs, bet baznīckungs ir vainīgs". Tas ir tautas
spriedums un es gribu tagad apstiprināt, ka tās ir ari
musu domas. Reliģija nav vainīga, bet vainīga ir'
baznīca. Te dzirdējām pārgrozītus vārdus un domas
no Pommera kunga puses par reliģijas lietām. Reli-
ģiju mes savās runās neesam aiztikuši; Dievu ne es
nosaucu par nodokļu kontrolieri vai par tiesu, prista-
vu, bet es tikai norādīju, ka baznīca Dievu par tādu
pazemo. Ja jus būtu patiesības mīlētāji, tad jūs to
mana runā butu izdzirduši. Bet no Kristas jūs esat
tikpat tālu, ka no tā, ko jūs nosodāt. Vēl tālāk:
Kristus gara jums nav, patiesības garu un taisnības
garu pie jums velti meklēti. Ja jūs skatilsat manu
runu cauri, tad jus izlaisīsat, ka es tikai esmu kon-
statējis, ka baznīca Dievu tā pazemojusi. Var šau-
bīties, vai Pommers latviski tik labi prot, ka var sa-
prast_ runas saturu. Kublinska kungs tālāk saka, ka
es pārmetot baznīcai internacionālismu. Es nepār-
meta, es tikai konstatēju un to ari labprāt parakstu,
ka tas nav nemantīgo' šķiru, bet ir augstāko šķiru
reakcionārais internacionālisms, Man jāpretojastam
apgalvojumam, ka katoļu baznīca esot demokrātiska.
To jus gribējāt pierādīt ar aizrādījumu, ka visos
augstos amatos, pat pavēsta tronī varot tikt,ari no
zemākam kārtām-. _ Jūs zināt, ka katoļu baznīca ir
Romas impērijas pēcnācēja un mantiniece, un ka ari
Roma par imperatoru varēja tikt un tika pat no vis-
zemākajam šķiram. Tā kā jūs Romas impēriju ne-
varat saukt par demokrātisku iekārtu, tad ari katoļu
baznīca ar savu stingro režīmu^nekad nav saucama
par demokrātisku; tā pilnā mērā visur reprezentē
tikai monarķiskus principus. Par jezuītiem runā-
dams, gribēdams šo to

^
atspēkot, Kublinska kungs

galu gala visu apstiprināja, ko biju teicis, tikai: ar zi-
nāmu rezervaciju. _ Par_ reservatio mentalis runājot,
Kublinska kungs gāja vēl tālāk, nekā es biju domājis.
Es teicu, ka reservatio mentalis pielaiž tikai svinīgos
gadījumos un zverastos, bet jūs to pielaižat ari pri-
vāta ikdienas dzīvē. Bet ja jūs teicat: es nezinu, nav
mājas u. t. i, tad tas vairs nav reservatio mentalis,
bet tie jau ir tīri meli. Visā visumā tomēr, kad mēs
tuvāki sarunātos par jezuītiem, mēs ar Kublinska
kungu _zinama mēra saprastos. Jūs sakāt, ka es
esot mācījies viņus pazīt tikai no protestantu grāma-
tām; es jums ieteiktu iepazītiesar Eskobara grāmatu
un tur jus tos piemērus, ko es savā runā pievedu,
atradīsat. Vai galu galā mēs ari nenāksim pie ie-
skata: si cum jesuitis, non cum Ješu itis, t i. kad jūs
ejatar jezuītiem,tad jusneejatar Jēzu. Deputāts Pom-
merssava lielajāruna polemizē ar sociāldemokrātiem.
Es nezinu, cik no tiem,kas par baznīcas pabalstiem
balsos, zem viņa runas varētu parakstīties, Man
šķiet, atbilde deputātam Pommer&m būtu gaidāma
no labas puses deputātiem._ Mums, kam viņš tā uz-
brūk, šie uzbrukumi ieti garām mūs neķerdami. Kaķa
lāsti debesīs nekaps!_ Deputāts Pommers var lietotdraudus, var lietot lāstus, kamēr viņš pie naža ne-
ķeras, vai pie ģifts, es tomēr no viņa nebaidos. Man
jāsaka, ka man vislabāk gaja_ to gadu, kad no kāda
viņam līdzīga fanatiķa es saņemu visnejaukāko lāstu
novēlējumu vēstules veidā. Apzīmēdams mani par
tipisku atkritēju no ticības, viņš uzņēmās būt par
domu lasītaju._ Bet javiņš ir tikpat vājš garīdznieks,
ka domu lasītājs, tad no viņa lielas lietas nevar turēt
Es esot dažus gadus atpakaļ dziedājis „Es pie Jēzus
turēšos" . Pie Jēzus turēties un krievu baznīcu aiz-
stāvēt, ir divas stipri dažādas lietas. Tā kā depu-
tāts Pommers mana sirdī nav ieskatījies, viņš nevar
noteikt, cik tālu katrs pie Jēzus turas. Deputātam
Pomineram, tāpat ka krievu cara_laika skolēnam pēc
zināma učebņika iekalts viens stāsts un no viņa gal-
vas to nekad ārā nedabūs. Deputātam, Pommeram
par pareizticīgās baznīcas lomu Latvijā ir galvā
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iekalts tāds stāsts un no tā viņš vaļā netiek. Viņš
runa par hernhuteriem._ Latvieši tagad tā nemēdz
runāt, Hernhutieši — tā latvieši viņus sauc — esot
gan pirmie iesākuši, tomēr neesot: varējuši noorgani-
zēt kaut ko paliekamu. Man jāsaka, ka uz latviešu
garu, latviešu attīstību un ari latviešu psiehi, sevišķi
Vidzeme, hernhutieši gan atstājuši daudz lielāku ie-
spaidu neka deputāta Pommera slavētā krievu baz-
nīca. Krievu baznīca esot bijusi tīri latviski nacio-
nāla, latviešiem draudzīga un latviešiem labvēlīga,
esot gribējuši nest latviešiem gaismulatviešu pašu
starpniecība. Pareizticīgo garīgajā seminārā latvie-
šu skolotāju laikam gan nebija. (J- Pommers no vie-
tas: „Bij!")Viens bij, vairāk nebij. Kuldīgas seminārā,
tāpat Valmieras semināra tikai latviešu valodas sko-
lotājs bij latvietis. Citus latviešus tur iekšā nelaida.
Latviešiem pašiem neļāva nest gaismu latviešiem.
Mācītus latviešus sūtīja kaut kur tālāk. Skolas esot
bijušas tīri latviskas. Lielāku vēsturisku nepatie-
sību nevar nemaz iedomāties. Līdz jūsu atnākšanai,
līdz jūsu darbības uzsākšanai visas tautskolas uz
laukiem patiešam' bij latviskas, izņemot jūsu baznī-
cas skolas, tas no pat sākta gala bij krieviskas, No
tamrusificešanas tendence pārgāja uz visām taut-
skolām. (Balsis pa kreisi: „Pareizi!" J- Pommers
no vietas: „Nav pareizi!" Balsis pa kreisi: «Pilnīgi
pareizi!") Par pareizticības kā baznīcas lomu
varētu but vienā otrā vietā ari citās do-
mas. Atsevišķi pareizticīgo mācītāji, atsevišķi
pareizticīgo darbinieki tiešām izrādījušies par
humāniem cilvēkiem, bet visā visumā pareiz-
ticība nāca pie mums kā pārkrievotāja un kā
cara valdības ierocis. Citu nojūku tai nebija. Ja
deputāts Pommers, butu aizstāvējis tikai pareizticīgo
baznīcu, tad ar viņu vēl varētu runāt. Bet viņš aiz-
stāv visu krievu valdību, sacīdams, ka Krievija bi-
jusi pret mums absolūti draudzīga, absolūti labvē-
līga. Sava sofistiskā dialektikā viņš ir tik izveicīgs,
ka saka: „Jus esat pret krievu baznīcu, jūs esat pret
krievu tautu, bet šī krievu tauta gribēja jums tikai
labu". Ari par Samarina un visu krievu tautībnieku
politiku var runāt, cik tālu tā ir bijusi labvēlīga pret
latviešu tautu un cik tālujābijusi kā politisks cīņas
līdzeklis pret toreizējo vācietību. Bet pret krievu
tautu neviens nevienā vārdā nav uzstājies un kas
citādi apgalvo, tas melo.

Prekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu lietot paria-
mentariskus izteicienus.

K. Dēķens (turpina): Es ne uz vienu tieši ne-
esmu teicis, ka tas melo, bet gan, ka tas, kurš citādi
apgalvo, tas melo. Tad tālāk, ti;e apgalvoja, ka es
ļaunprātīga nolūka esot nosaucis pareizticīgo baznīcu
par krievu baznīcu. Es teicu, ka mūsu tagadējā pa-
reizticīga baznīcā galvenais sastāvs ir krievi. Viņa
ari nāca uz Latviju kā krievu baznīcaun tautā ir pa-
zīstama ka krievu baznīca. Tauta runā par krievu
draudzēm, par krievu mācītājiem ari tur, kur pa-
reizticīgie ir vairākumā. To no tautas noklausīto
vardu jus man nevarat ņemt ļaunā. Deputāts Pom-
mers saka, ka pareizticība ir visvecākā no visām
kristīgajām ticībām. jJz to vajadzētu tagad atbildēt
katoļu baznīcas_pārstāvjiem. Ja jūs domājat, ka pa-
reizticīga baznīca pastāv no 325_. gada kā vienīgā
pasaules baznīca, tad pret to Ir jāuzstājas mūsu ka-
toļu baznīcai. Par tagadējo pareizticību nevarēja
runāt līdz tam laikam, kad sākāsšķelšanās abu kato-
lisko baznīcu starpā; tikai no tā laika tā pieņēmusi
pavisam citādu raksturu. Krievu baznīca, visa pa-
reizticīgo baznīca nav tā pati, kāda ir austrumos.
Viņai ir savi svētie, ir savas svinamās dienas, kuras
citi pareizticīgie nepazīst. Jūsu baznīca kā krievu
baznīca ir izveidojusi vēsturiski savu īpat-
nējo raksturu, un to īpatnējo raksturu jūs

esat pārnesuši šurp. Ka krievu baznīcu jūs
to te cenšaties uzturēt; jus nepūlaties savu pareiz-
ticīgo baznīcu piemērot latviešiem'.

S_kolās neesot notikusipārkrievošana. Sakāt, vai
var vēsturi vel vairākviltot Luterāņiem Baltijā bij tie-
sības savas skolas,mācīt tikai ticības mācību latviešu
valoda. Pat_ latviešu valodu kā mācības priekšmetu
nebij brīv mācīt latviešu valodā, Pie manis nāca in-
spektors latviešu valodas stundā un teica: „Es gribu
redzēt, ka Jus latviešu valodu mācīsat krievu va-
loda." Ta nebij pārkrievošana? Vēl ļaunāk gāja
tanīs apgabalos, kuri nepiederēja pie Kurzemes un
Vidzemes guberņām. Man bija gadījums, ieiet leišu
skola, tagadēja Aknīšas skolā. Tagad šis stūrītis,
kur šī skola toreiz bija, piedalīts Latvijai. Es iegāju
klase, un redzēju, kagandrīz puse no skolēniem tu-
pēja uz ceļiem vienā klases galā ar medaļām pie
krūtīm par to, ka esot runājuši leitlski. Vai tā nebija
pārkrievošana? Tik iecietīgi krievi bija, ka bija pat
aizliegts katoļiem savāvalodā, leišu valodā, noturēt
rīta lūgšanas. Negribēdami skaitīt jūsu Preblagij
Gospodji, viņi skaitīja Pater Noster latiņu valodā.
Vai ta atkal nebija pārkrievošana? Skolā nebija
neviena pareizticīga skolēna, bet priekšējā kaktā bij
ielikta ikona. Kātoti savu krustu bija nolikuši pie
otras sienas. Pacēlās liels skandāls, ka to Pater
Noster lūdzot skolēni bija pagriezušies pret savu
krustu, ar muguru pret ikonu. Vai tā atkal nebij pār-
krievošana^ visas līnijas ? Vai varēja kāds dabū

t
darbu piemēram uz dzelzceļa, nebūdamspareizticīgs?
Vel Vidzeme un_ Kurzemē tas nebija tik traki, kā
Latgale. Latgalē pie zemes īpašuma nevarēja tikt,
kas nebij pareizticīgs, un Lietuvā bija vēl ļaunāki.
Ta ka te runāt par to, ka Krievija, krievu valdība bi-
jusi absolūti draudzīga, absolūti labvēlīga pret la-
tviešiem, pilnīginepielaižami. Deputāts Pommers iz-
rada tieksmes, saprotams, ne uz tagadējiem austru-
miem, jo viņš gaida, lai tur nodibinājās cita valdība.
Tomēr viņam pat Ļeņins un Trockis pašlaik ir pie-
ņemamāks nekā Latvijas valdība, nekā Latvijas Sa-
eimas locekļi. Leuins_ un citi viņam pieņemamāki
tapec, ka viņi Maskavā sēž, tāpēc ka Maskavā Ļe-
ņins noraudzijies slavenos Uspenska katedrāles tior-
ņosL Tikai tāpēc? Vienai tikai vēl trūka Pommera
runa. Jus to „cel mani pār par Zilupi" nedziedāsat,
bet tik vien vel trūka, ka jūs sāktu dziedāt „Bo>Ke,
uapa xpaiiH"(saucieni pa kreisi: „Pareizi!" Stipri ap-
lausi kreisa puse), un nosūtītu padevības telegramu
Nikolajam Nikolajevičam (sauciens pa kreisi: „Pa-
klusam dzied!"). Vaimēs krieviem atmaksājam ar
to pašu, ka tie izturējās pret mums? Es nerunāšu
par krievu tautu, ar to mums ir bijušas vislabākās
attiecības. Ar krievu strādniecību mums ir un būs
vislabākās attiecības ari turpmāk, bet es runāju par
krievu carisko valdību. Vai mēs esam, atmaksājuši
musu krieviem, ko cara valdība mums darījusi? Vai
krievi var žēloties, ka mēs viņus pārlatviskojam:, vai
viņiem nav pašiem savas skolas, sava skolu auto-
nomija, vai mēs esam viņiem lieguši turēties pie: pa-
reizticīgo baznīcas? Vai mūsu valsts^iestādēs mēs
esam prasījuši, kāda kuram ticība un, jakāds pareiz-
ticīgs, tad tam nedodam kādā iestādē augstāku vietu?
Paldies Dievam, mēs neatmaksājām par to Krievijai,
ko latvieši no cariskās valdības baudījuši.

Tad ar baznīcām. Pommers saka, ka Valstis
Prezidenta pili viņš neesot pieprasījis. Es par to
brīnos, ka viņš tās neprasīja, viņš prasīja Latvijas
konservatorijas ēku un garīgā semināra ēku, kurās
bijušas atsevišķas baznīcas. Es pievedu tikai ana-
loģiju. Ja biskaps prasa ari mājas baznīcas sev, tad
ari visas kroņa ēkas un pilis ir jāpieskaita pie tām,
uz kuram viņam_ tiesība, Cik lielas tiesības jums uz
konservatorijas ēku, tikpat lielas, tiesības jums ari ir
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uz pilīm, Ponimers runāja par rusofobiju; rusofo-
bijas manā runa nebija. Rusofobi mēs neesam. Mēs
esam krievu cariskās politikas pretinieki, esam cara
pareizticības baznīcas pretinieki. Ar krievu tautu
mēs esam gājuši vienmēr roku rokā un ari iesim
roku rokā. Ja Pommers izrēķināja, ka mums tagad
6 deputāti Saeimā ienākuši ar krievu balsīm, tad, ja
deputāts Pommers turpinās savu darbību tādā vir-
zinā, kā šodien iesācis un bieži ar tādām, runām uz-
stāsies, tad mēs nākamajā Saeimā ne tikai sešus, bet
vēl vairāk deputātus ievedīsim ar krievu balsīm.
Mums nav iemesla ienīdēt krievus. Krievus mēs
nezaimojam, bet ar to emigrantu un ar to:krievu, kauti
ari Latvijas pilsoņu politiku, kas skatās atpakaļ uz
cara laiku medus podiem un gribētu tos atkal celt
augšā, kas slavina un dievina visu, kas tanīs laikos
noticis, aizmirstot to, par ko mēs cīnījušies un tās
pārestības, kas toreiz nodarītas, ar tiem mēs kopā
neiesim. Ar tiem mums būs cīņa. Mēs cīnīsimies
ar kultureliem līdzekļiem. Ari Kallistratovs runāja

par rusofobiju. Tādas nebija. To viņš nav izpratis.
Pret veco stilu, cik tas reliģiskā dzīvē izpaužas, mēs
aizrādījām, mēs iebildumus neceļam,. Par to runājot
es tikai aizrādīju, ka pareizticīgo baznīca negrib iet
latviešudraudzes locekļu gribai pretim, bet turas pie
savām vecām krievu tradīcijām. Pilnīgi saprotama
Kallistratova prasība: vai nevienam, vai visiem
vienlīdzīgi'. Mēs iesimpa to pašu ceļu, bet nostāja-
mies — it nevienam. īpaši pēc šīs dienas Pommera
runas ari pilsoniskajās rindās vajadzētu būt pārliecī-
bai, ka tādai baznīcai, kuras baznīcas galva uzstājas
ar tādu runu, pabalstu dot nevar un no tā Kallistra-
tova konsekvence — nedot nevienam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lai varētu noturēt
frakciju biroja sēdi, prezidijs liek priekšā šo sēdi
slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde šodien,, pīkst 5,
ar izsludināto 'dienas kārtību. Frakciju biroja lo-
cekļus lūdzu sapulcēties' uz sēdi.

Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. .1.10 dienā.)

III. sesijas 22. sēde 1926. gada 1. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5 nēc pusdienas,)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 786
A. Klīve (zemnieku savienība) 787
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 787

2. Likums par pilsētu tiesību piešķiršanu Ainažu, Līvānu
un Madonas miestiem (pieņem steidzamības kārtībā):

P. Ulpe, referents 789
3. Likums par konvenciju starp Latviju un Igauniju par

zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu (pie-
ņem steidzamības kārtībā) :

K. Lauva, referents 790
J. Rancans, referents 790, 793

4. Gaisa satiksmes likums (pieņem steidzamības kār-
tībā) :

Br. Kalniņš, referents 794
R. Dukurs, referents 795

5. Papildinājums likumā par alkoholu saturošu vielu ra-
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (pie-
ņem steidzamības kārtībā):

R. Bīlmanis, referents 799, 804, 805

1 J. Hans, referents 800, 805
K. Lorencs (sociāldemokrāts) 804, 805

6. Aktu nodevu likums (pieņem steidzamības kārtībā):
K. Bachmanis, referents 807

7. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:
Aug. Kalniņš, referents 821
M. Dubins (Agudas Jisroel) 809
M. Lazersons (Ceire Cion) 815
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 817
A. Veckalns (sociāldemokrāts) . ..... 820
K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) 821
K. Dēķens (sociāldemokrāts) ....... 832
R. Kalnings (nacionālā apvienība) 841
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) ...... 851

8. Nākošā sēde 860

[Klājumā Saeimas Sleno^rafiskā
[birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Saskaņā ar frakciju biroja atzinumu, agrāk iz-
sludinātā dienas kārtība grozīta un šīs sēdes dienas
kārtībā paredzēti sekosi punkti: prezidija ziņojumi;
likums par pilsētu tiesību piešķiršanu Ainažu,Līvānu
un Madonas miestam; likums par konvenciju starp
Latviju un Igaunijupar zivju aizsardzību un zvejniecī-
bas nokārtošanu; gaisa satiksmes likums; papildinā-
jums likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu; aktu nodevu
likums; valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam.
Pie dienas kārtības vēlas vārdu deputāts Bastjānis.
Vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis(sociāldemokrāts): Godātie deputā-
ti.] Frakciju birojs nolēmis grozīt dienas kārtību un
noņemt no> dienas kārtības jau izziņotos punktus:
otro, trešo un ceturto — par lauku pašvaldību: no-
dokļiem. Stāvoklis mums radies arkai tāds pats,
kāds viņšbija pirmās Saeimas beigās. Šie likumi par
personas nodokli un par lauku nekustamas mantas
nodokli ir izstrādāti komisijās pirmā Saeimā un li-
kums par lauku nekustamas mantas nodokli bija uz-
ņemts jau pirmās Saeimas dienas kārtībā. Bet ari
tad pašās beigās līdzīgi tam, kā šodien, radās labā
spārnā tā ideja, ka šo likumu vajaga noņemt un ka
viņš nav pašvaldībām vajadzīgs. Likumu noņēma
no dienas kārtības, viņšbija jāsāk šinī Saeimā atkal
no gala un mēs esam patērējuši divas reizes ļoti
daudz laika, lai šos likumus izstrādātu, apspriestu
un uzņemtu dienas kārtībā. Tagad, kad tie nāk die-
nas kārtībā, ienes priekšlikumu viņus noņemt no
dienas kārtības. Vai tad šie likumi ir tik nevajadzīgi,
ka mēs viņus valstām tā no vienas Saeimas uz otru?
Uz lauku nekustamas mantas nodokli gaida lauku
pašvaldības gadu no gada un lauza galvas, kur rast
vajadzīgos ienākumus. Tagad, kad nodokļu likums ir
dienas kārtībā, nāk atkal priekšlikums šos likumus
noņemt un var ļoti būt, ka mēs _izbeigsimotro Saeimu
un mums tas likums vēl nebūs pieņemts. Tad va-
jaga nākt un atklāti pateikt, ka tāds likums nav va-
jadzīgs, ja ir tādos uzskatos. Kauti ari labais, spārns
grib sesiju ātrāki beigti, tad tomēr nav nekāda ie-
mesla šos likumus noņemt no dienas kārtības. Mēs
viņus varam apspriest, ja vēlas vairākums, steidza-
mības kārtībā, tāpēc ka šie likumi ir ārkārtīgi sīki

25



787 Latvijas Republikas II. Saeimas III. s es i ja s 22. sēde 1926. ga d a 1. j u n i ja. 788

un plaši pārrunāti komisijās. Tāpēc nav vajadzība
pēc pārāk garām debatēm plenārsēdē. Tā tad ari
tas motīvs nevarētu krist svarā. Mēs taču zinām,
ka ja šos likumus mēs atliekam, tad nākošā gadā
mēs nevaram pārkārtoti nodokļu ņemšanu, jo būs jā-
rīkojas atkal pēc tā paša likuma, kas tagad pastāv.
Jau šogad attiecīgais finansu ministrijas departaments
bija sagatavojies ņemt nodokļus pēc jauniemprojek-
tiem, bet viss tas bij jāatsviežun steidzamības kār-
tībā bij jāizved pārlabojumi un jāatstāj vecā kārtība,
kura ir galīgi novecojušās. Šo motīvu pēc sociālde-
mokrātu frakcija, nevar piekrist frakciju biroja lē-

t
mumam noņemt šos likumus no' dienas kārtības, bet
uztur prasību par šo trīs dienas kārtības punktu at-
stāšanu pēc pirmā dienas kārtības projekta, t. i.
pārgrozījums likumā par pagasta pašvaldību resp.
personīgais nodoklis, tad likums par nodokli no
lauku nekustāmās mantas un beidzot pārgrozījums
likumā par pagastu pašvaldību, kurš ir ļoti sīks un
stāv sakarā ar nekustamas mantas nodokli. Visi
tie aizrādījumi, kas ir nākuši un nāk, ka Saeima ne-

t
grib strādāt, attaisnosies sevišķi lauku iedzīvotāju
acīs, ja šos likumus, pēc kuriem prasa tikpat zem-
niecības priekšstāvji pagastos, kā pārējie lauku ie-
dzīvotāji, neatstāsim pie malas. Tāpēc sociāldemo-
krātu frakcija iesniedz priekšlikumu atstāt dienas
kārtībā šostrīs dienaskārtības punktus'kā otro, trešo
un ceturto'.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie frakciju biroja
ierosinājuma vārdu lūdz deputāts Klīve. Vārds de-
putātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Tai patiesi ir atkārtojums. Katru reizi,
kad nāk sesijas beigas, tad nāk no sociāldemokrātiem
viens otrs un runā par neatliekamiem likumiem, ka
bez tiem nevar iztikt. (Sauciens pa kreisi). Pa
sesijas laiku un sevišķi šīs sesijas laikā gan Rudevica
kungam nenāktos teikt, kas bremzējis darbību. Vai
jūsgribat, lai mēs atgriežamies pie faktu konstatē-
šanas, kas to darbību bremzēja? Labi — šinī ga-
dījumā, es saprotu, grib iesākt lielu izrunāšanos. To
var darīt, bet tas nav vajadzīgs, nepavisam nav va-
jadzīgs. Motivējums, ko pieveda Bastjāņa kungs,
nesakrīt ar likuma garu. Pieņemt šo likumprojektu
tagad nav nekādas nozīmes jopatlaban neviena paš-
valdība ar to tā, kā tā nekā nevar iesākt, jo šī gada
budžeti jau sastādīti. Ja Saeima pieņems šo likum-
projektu rudenī, tad nākamam gadam tas būs tikpat
derīgs, kā ja to pieņemtu tagad, Nav taisnība tas,
ko saka Bastjāņa kungs, ka viņi sociāldemokrāti,
gribot dot līdzekļus lauku pašvaldībām, jo attiecīgais
likumprojekts ir izstrādāts tāds, ka tas drīzāk paš-
valdībām šos līdzekļus grib ņemti. Šinī likumprojektā
galvenam kārtām iet runa par personīgo nodokli, ko
jūs gribat atcelt, tā tad gribat pamazināt_un sašauri-
nāt pašvaldību līdzekļus, Galvenais tomēr ir tas, ka
nav praktiskas nozīmes tam, vai šo likumprojekta
pieņem tagad vai rudens sesijā. Tāpēc pareizāki ir
pieņemt frakciju biroja izsludināto dienaskārtību, at-
liekot minēto likumprojektu izspriešanu uz rudens
sesiju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie frakciju biroja
ziņojuma vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Tiešām man jā-
piekrīt Klīves kunga izteicienam, ka katras sesijas
beigas notiek parādības, pie kurām mēs esam jau pie-
raduši, t i. ka nak no zemnieku savienības ar priekš-
likumiem, visu to, kas dienas kārtībā palicis vēl cik
necik svarīgs, šinī gadījumā svarīgs lauku iedzīvo-
tajiem, ņemt no dienas kartības nost. Kā šodien re-
dzam, ir gan atstats dienas kārtībā projekts par gai-
sa satiksmes nokārtošanu, laikam ar to nolūku, lai

tiklīdz būs slēgtaSaeimas sesija, varētu sēsties iekšā
gaisa kuģī un visātrākā_ ceļā braukt projām uz savām
mājam. Nesen Saeimā no dienas kārtības noņēma
ar jūsu labvēlību lauku iedzīvotājiem tik nepiecieša-
mo likumu par sociālo apgādību. Jūs atkal atstājāt
lauku iedzīvotājus, ne jūsu vēlētājus, bet gantos, kas
strādājuši jūsu vēlētāju druvā,atstājāt tos bada nāvē
vel uz vienu gadu. Jūs tagad gribat noņemt no die-
nas kārības jautājumu,kurš nācis dienas kārtībā pēc
ilgākām domstarpībām, pēc pārrunām komisijās, kurš
cik necik varētu nokārtot lauku pašvaldību galīgi
sabrukušo budžetu. Bet te nu atkal zemnieku sa-
vienība nāk ar priekšlikumu par šī likuma noņemša-
nu no dienas kārtības. Man iesniegts no lauku paš-
valdību priekšstāvniecības raksts no tām pašām
jūsu aprindām, kuras vada tagadējās apriņķu pašval-
dības iestādes un šinī rakstā šie cilvēki nākuši pie
slēdziena, ka pašreiz lauku pašvaldību budžeti ir no-
nākuši pie galīga sabrukuma un ja vēl ilgāk šāds
stāvoklis turpināsies, tad pēc gada jūs lauku paš-
valdību vietā redzēsat galīgi sabrukušas lauku paš-
valdību atliekas, kurām vairs nebūs iespējams sa-
vus budžetus sabalansēt. Es te gribētu tikai atgā-
dināt, ka tie 3 likumprojekti, kuri tagad ir dienas
kartība, ja tos Saeima izšķirtu daudz maz labvēlī-
ga garā priekš lauku pašvaldībām, tad viņām, varbūt,
butu iespējams mazliet nodrošināt savu stāvokli un
tad sabrukums tuvākā laikā nebūtu sagaidāms, bet ja
jus tagad noņemsat tos no dienas kārtības, tad lauku
pašvaldības tiks atstātas pilnīgi bezizejas sāvoklī.
Klīves kungs šeit nāca un teica,ka varot jauatlikt šos
likumus uz rudeni, jo jaunaisbudžets stājoties spēkā
ar 1. aprili. _ Katram taču zināms, ka vispirms bu-
džets jāsastāda, un budžetu sāk sastādīt jau pirms
janvāra mēneša. Rudenī jums, varbūt, būs daudz
steidzīgāki likumļ un tādā kārtā atkal netiksat pie
šiem likumiem klāt Tad tālāk jautājumspar perso-
nīgo nodokli._ Centra partijas vienmēr teikušas, ka
viņas atbalstīs šī netaisnā nodokļa pārveidošanu, tā-
pat ari latgalieši to teikuši. Tagad nu jums jāpilda
tas, ko jus saviem velētājiem esat solījuši, un tāpēc
jāatbalsta šī likuma caurskatīšana. Mēs zinām, ka
atsevišķas lauku pašvaldības no šī nodokļa atsvabina
dažas iedzīvotāju grupas. Tā piemēram no Skultes
pagasta un citur mums ir ziņojumi, ka pagasta pado-
mes nolēmušas aizsargiem un dažiem citiem pilso-
ņiem šo nodokli pamazināt._ Turpretim mēs ari zi-
nām, ka, piemēram, Nīcā izūtrupētas kalpiem piede-
rošas mantas pagasta nodokļu piedzīšanai. Starp
citu tur izūtrupētas ari 5—6 govis tiem, no kuriem
nevarēja piedzīt nodokli. Jums, labam spārnam, tas,
protams, vienaldzīgi. Es saprotu, ka jūs negribat
tagad ar šo jautājumunodarboties, bet ja šis netais-
nais nodoklis veļas uz nabaga iedzīvotāju pleciem,
tad viņi saprot, ko nozīmē beidzamās gotiņas iz-
utrupešana un tam pat laikā aizsargu atsvabināšana
no šī personas nodokļa. Es gribu redzēt, ko šodien
darīs Latgales deputāti, kā viņi izturēsies pie balso-
šanas, jo velēšanu laikā visi Latgales deputāti uz-
stājušies par personas nodokļa atcelšanu. Redzē-
sim, vai Latgales deputāti izpildīs savus solījumus
velētajiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Deputāts Bastjānis iesniedzis priekš-
likumu _

atstāt šīs sēdes dienas kārtībā kā 2., 3. un 4. dienas kār-
tības punktus agrāk paredzētos 2., 3. un 4. dienas kārtības
punktus par pašvaldību nodokli.

Es lieku uz balsošanu Bastjāņa priekšlikumu.
Ludzu pacelties tos, kas būtu par deputāta Bastjāņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. (A. Veckalns no vietas: „Zvejnieki, saus-
zemes zvejnieki!") Par Bastjāņa iesniegto priekšl'".-
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kurnu nodotas 30 balsis, pret to — 34, atturas 6.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā: nāk frakciju bi-
roja atzinums, t i. atstāt dienas kārtību tādā veidā,
ka es nupat nolasīju. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par frakciju biroja atzinumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas butu pret frakciju biroja atzinumu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Par frakciju biroja priekšā
likto dienas kārtību nodotas 42 balsis, pret to nav
neviens, atturas 31. Frakciju biroja atzinums pie-
ņemts un apspriešanā nāk dienas kārtība tādā veidā,
ka es to nupat nolasīju.

Mes pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumi. Prezidijam nekādu zi-
ņojumu nav.

2. dienas kārtības punkts— 1i k u m s par pil-
sētu tiesību piešķiršanu Ainažu, Lī-
vānu un Madonas miestiem. Referents
P. Ulpe. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu. Vārds
referentam P. Ulpem.

Referents P. Ulpe: Likumprojektu par Ainažu,
Līvānu un Madonas miestiem, dodot viņiem pilsētu
tiesības, izstrādājis un iesniedzis Saeimai ministru
kabinets 1925. gada 23. martā. Attiecībā uz šo li-
kumprojektu pašvaldības komisijā lielas domu star-
pības nav bijušas. Bija runa par Ainažu miestu, ka
Ainažu miests ir pārāk mazs un tāpēc viņam pilsētu
tiesības nebūtu piešķiramas. Tiešām, Ainažu miestā
ir tikai ap 1000 iedzīvotāju, kas priekš pilsētas liels
iedzīvotāju skaits nav. Bet ņemot vērā to, ka Aina-
žu miestam tomēr ir izredzes nākotnē tapt par vie-
nu no mūsu ostām un pilsētu tiesības dod nodokļu
ziņā dažas priekšrocības pilsētām, tā piemērām, at-
tiecībā uz kravu nodokļa ņemšanu, tad miesta paš-
valdība ir par to, lai Ainažu miestam dotu pilsētas
tiesības. Pašvaldības komisijā šinī lietā ari galējā
nobalsošanā domu starpības nebija, un pieņēma, ka
Ainažu miestam jādod pilsēta tiesības.

Attiecībā uz Līvāniem jāteic, ka tas ir viens no
lieliem miestiem, iedzīvotāju skaits ir 3500 pēc pē-
dējās ļaužu skaitīšanas. Tā ir pietiekoši liela paš-
valdības vienība un būs daudz lielāka pilsēta, kā dau-
dzas jau tagad esošās pilsētās, tā kā nekādu iebildu-
mu nevar būt pret pilsētu tiesību piešķiršanu Līvānu
miestam.

Attiecībā uz Madonu jāsaka, ka tas nav no lie-
liem miestiem, iedzīvotāju skaits ir zem 2000, tā tad
ne visai liels. Bet tā kā augstais nams ir nodibinā-
jis Madonas apriņķi, tad dabīgi būtu, ka šim apriņ-
ķimbūtuari apriņķa pilsēta,nevis miests par apriņķa
centru. Aiz šiem iemesliem pašvaldības komisijā še
domu starpības nebija. Ari tagadējā Madonas miesta
dome lūgusi šo lietu paātrināt, jo pašreiz turpinājās
vēlēšanas, lai pēc tam nebūtu jāizdara jaunaspārvē-
lēšanas pēc pilsēta tiesību piešķiršanas šimmiestam.
Pašvaldības komisijas vārdā un uzdevumā lieku
priekšā šo likumprojektu pieņemt tādā tekstā, kā to
liek priekšā pašvaldības komisija, pie kam pašval-
dības komisijas vārdā lūdzu steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms steidzamība.
Kas ir pret steidzamību? Nav. Kasatturas? Nav.
Steidzamībavienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas
debates. Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
pārēja uz panta lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par pilsētu tiesību piešķiršanu Ainažu, Līvānu

un Madonas miestiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Nobalsošanā nak virsraksts. Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir pret virsrakstu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lu-
dzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ainažu miestam, Valmieras apriņķī, Līvānu miestam,

Daugavpils apriņķī, un Madonas miestam, Madonas apriņķī,
pastāvošās administrativās robežās piešķirt pilsētu tiesības, at-
tiecinot uz tiem pilsētu nolikumu un_citus attiecīgus likumus
un noteikumus un atdalot tos no vietējām apriņķu pašvaldību
vienībām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 1. pants. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret 1. pantu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt
2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
.Jaunajām pilsētām atstāt līdzšinējos nosaukumus un no-

teikt tām šādu domes locekļu skaitu: Ainažiem — 15,Līvāniem
— 20 un Madonai — 15."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nāk 2.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret 2. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
pants pieņemts. Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Visas jaundibināto triju pilsētu administrativās robežās

pastāvošas ielas, ceļus un laukumus atzīt par tādiem, kuri
atrodas vispārīgā lietošanā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: < Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būta pret 3. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3.
pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
_ ..Iekšlietu ministrs nokārto attiecības un izšķir strīdus

jautājumus starp pilsētu un apriņķu pašvaldībām sakara ar
pilsētu tiesību piešķiršanu 1. p. minētiem miestiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 4. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 4. panta pieņemšanu Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts.
Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā vi-
sumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visā
visumā vienbalsīgi pieņemts. Redakcijas
komisijas ziņojums nākošā sēdē.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu-—
likums par konvenciju starp Latviju
un Igauniju par zivju aizsardzību un
zvejniecības nokārtošanu. Referenti K.
Lauva un J. Rancans. Lūdzu referentus sniegt zi-
ņojumus. Vārds referentam Lauvam.

Referents K. Lauva: Augstā nama locekļi! Mū-
su valdība noslēgusi ar mūsu kaimiņu valsti Igauniju
konvenciju par zivju aizsardzību un zvejniecības no-
kartošanu. _ Tas bija jau sen vēlams, jo abām valstīm,
abām tautām,kuru zemes savieno upes un ezeri, bija
sen jauvajadzīgs aizsargāt tās bagātības,kuras slēp-
jas viņu upēs un ezeros. Ja viena valsts aizsargā
savas upes un ezeros zivis un otra valsts to nedara,
tad tam nav nekādas nozīmes. Sakarā ar to, ka abu
valstu starpā ir panākta vienošanās, ari augstam
namam vajadzētu šo valdību konvenciju pieņemt.
Kas attiecas uz zivju latīnisko nosaukumu pareizību,
tad atbildību par to referents neuzņemas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu komi-
sijas referentam Rancanam.

Referents J. Rancans: Ārlietu komisijas uzde-
vuma pie šīs konvencijas man būtu jāpaziņo seko-
šais. Ārlietu komisija savā sēdē skatīja šo konven-
ciju un beigu protokolu cauri un pieņēma, — apstipri-
nāja un atzina viņa vajadzību par steidzamu. Bet
paša likuma pie konvencijas par zivju aizsardzību un
zvejniecības nokārtošanu nav minēts par beigu pro-

25*
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tokola apstiprināšanu kopā ar konvenciju, — šis re-
dakcionālais iztrūkums butu jāpapildina 1. un 2. pan-
ta ar attiecīgiem papildinājumiem, kuri ievedami šinī
likumā, apstiprinot konvenciju kopēji ar beigu pro-
tokolu Es atļaušos vajadzīgos pārlabojumus likt
priekša pie atsevišķiem pantiem. Komisija uzdeva
man lūgt augsto namu pieņemt šo likumu steidzamī-
bas kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents prasa šaikonvencņai steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-mība. Ludzu pacelties tos, kas butu pret steidzamī-
bas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-jas debates. Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanānak pāreja uz konvencijas, beigu protokola un likuma
par konvenciju starp Latviju un Igauniju par zivju
aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu lasīšanu pa
pantiem. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju
uz_ pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.Pāreja uz panta lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lū-
dzu nolasīt konvencijas virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Konvencija starp Latviju un Igauniju par zivju aizsar-

dzību un zvejniecības nokārtošanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nākvirsraksts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret virs-

raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgipieņemts. Vai augstais namsveļas, lai konvencijas tekstu nolasītu? (Balsis: „Navvajadzīgs!") Tas netiek pieprasīts. Nobalsošanā
nak konvencijas ievada teksts.

(Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikasvaldība, atrodot par veļamu nokārtot uz kopējiem pamatiem
zvejniecības un zivkopības attīstību, ir nolēmušas noslēgt kon-venciju par zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu no-
teicot šim nolūkam par saviem priekšstāvjiem

Latvijas Republikas valdība —
Zemkopības ministri M. Gailīša kungu,

Igaunijas Republikas valdība —
Igaunijas ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri, Rīgā,
Julius S e 1j a ma a kungu,

kuri, apmainījušies ar savām labā un pienācīgā formā atrastāmpilnvarām, vienojas par sekošiem noteikumiem:)
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas butu pret konvencijas ievada teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Konvencijas ievadateksts pieņemts. 1. pants.

(Augstās līgumslēdzējas valstis apņemas noliegt uz savasteritorijas sekošu zivju sugu zvejošanu, uzglabāšanu, pārstrā-dāšanu, pārvadāšanu un tirdzniecību, ja zivs garums no purna
gala hdz astes spuras, galam ir mazāks par sekošu mēru:

Lasis (Salmo salar L.) 50 cmTaimiņš (Salmo Trutta L.) ... . ' . ' . ' . '35
Sīga (Coregonus lavaretus L. et Coregonus

maraena maraenoides Poljakow) .... 30Zandarts (Lucioperca lucioperca L.) .... 35
Vimba (Vimba vimba L.) 20 "
Ālants (Leucisous idus L.) . . . '

'

20
Plekste (Pleuronoctidae) 15 "
Tie paši noteikumi attiecas uz vēžiem (Astacus fluviati-lisj, ja viņu garums no purna gala līdz astes vidējās dalāsgalam ir mazāks par 10 cm.)
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 1.pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 1. panta

Pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.pants
vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.

_ (Augstās līgumslēdzējas valstis apņemas vienoties par
visīsāko laiku, kura noliegta lašu un taimiņu zvejošana, uzgla-bāšana pārstrādāšana, tirdzniecība un pārvadāšana, pie kamšis aizlieguma laiks nevar būt īsāks par laiku no 25. oktobralīdz 15. decembrim. Attiecībā uz vēžiem aizlieguma laiks jā-skaita vismaz no 1. oktobra Hdz 31. maijam.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 2pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 2. pantaPieņemšanu.Tādu nav. Kasatturas? Nav. 2 pantsvienbalsīgi pieņemts. 3. pants.
- ,^Lxuta Iai .kā sazvejoto taimiņu un vēžu uzglabāšanapārstrādāšana, tirdzniecība un pārvadāšana aizlieguma laikāpielaižama tikai zem kontroles, par kuru šās konvencijas 7

panta paredzēta pastāvīga zvejniecības komisija izstrādā sīkus
un saskaņotus noteikumus.

Līdz augšminēto noteikumu izstrādāšanai kontrole izda-rāma saskaņa ar katra augsta līgumslēdzējā valstī spēkā eso-
šiem attiecīgiem noteikumiem.)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
vienbalsīgi pieņemts. 4. pants.

(Zinātniskos un _ zivkopības nolūkos katra no augstāmlīgumslēdzējam valstīm var pielaist izņēmumus no šās kon-vencijas l.un 2. pantā paredzētiem noteikumiem.
Augstas līgumslēdzējas valstis apņemas tanīs pašos no-lūkos visādi atvieglināt maksligi apaugļotu zivju ikru, mazuļu

un vaislas zivju apmaiņu.)
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 4. panta pie-

ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants
vienbalsīgi pieņemts. 5. pants.

(Augstās _ līgumslēdzējas valstis apņemas noliegt lietot
zvejniecība nāvējošas, apdullinošas un sprāgstamas vielas, kāari šaujamos ieročus un duramos rīkus (žebērkļus u t t), ar
ko zivīm var nodarīt ārējus bojājumus.

Slēgtos ūdeņos, ar valdības atļauju katrā atsevišķā ga-dījuma pielaižami zinātniskos un zivkopības nolūkos izņēmumino ša panta noteikumiem.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 6. pants.
(Augstas līgumslēdzējas valstis apņemas atrast līdzekļuspret zivju bojāšanu kaitlgarn vielām, noliedzot mērkt linus,kaņepājus un adas visos atklātos ūdeņos ar zvejniecības eko-nomisku nozīmi un ūdeņos, kuri ar tiem savienojas kā ari pie-

lietot nepieciešamos līdzekļus; lai novērstu kaitīgu netīrumu
vadu ievadīšanu šajos ūdeņos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 7. pants.
(Savstarpējai informācijai par zvejniecības un zivju aiz-

sardzības nokārtošanu un sīkāku noteikumu izstrādāšanai no-lūka izvest dzīve šo konvenciju, nodibināma pastāvīgā zvej-niecības komisija, kura sastādās uz paritātes pamata no abu
valstu priekšstāvjiem.

Komisijas sasaukšanas ierosme pieder katras augstās lī-gumslēdzējas valsts valdībai, bet komisija sapulcējas pār-
maiņus uz katras valsts teritorijas.

. Komisijas lemumus apstiprina augsto līgumslēdzēju valstuvaldības un tie stājas spēkā tūliņ pēc viņu apstiprināšanas.)
Iebildumu nav? Pieņemts, 8. pants.

_ (Šī konvencija ratificējama. Ratifikācijas dokumenti ap-maināmi Rīga. Konvencija stāsies spēkā ar ratifikācijas do-kumentu apmaiņas dienu un paliks spēkā uz nenoteiktu laiku
Konvenciju var atcelt uz katras augstās līgumslēdzējas

valsts velēšanos, pie kam uzteikšanai jānotiek vienu gadu ie-priekš.
Šo apliecinot augšā minētie pilnvarotie parakstījuši šokonvenciju.
Sastādīts Rīgā, divos eksemplāros 1925. g. 28. oktobrī

Paraksts: M. Gailīts. Paraksts: Jul. Seljamaa.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Beigu protokols.
(Beigu protokols.
Stājoties, pie konvencijas parakstīšanas starp Latviju unIgauniju par zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu,

abu valstu pilnvarotie vienojas par sekošiem noteikumiem-Pie 1., 2., 3. un 5. panta.
Nolemts, ka minēto pantu noteikumi neaprobežo katrasAugstas līgumslēdzējas valsts tiesības izdot stingrākus un sī-kākus noteikumus, nekā šīs konvencijas noteikumi
Pie 5. un 6. panta.
Ar nosaukumu slēgti ūdeņi, saprotami tādi ūdeņi, kurinesavienojas ar citiem ūdeņiem un ir vienas fiziskas vai juri-diskas personas īpašums. Visi pārējie ūdeņi, pēc šīs konven-cijas satura, uzskatami par atklātiem.
Pie 7. panta.
Šai pantā minētās komisijas uzdevumā ietilpst:
1. Izstrādāt aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu zi-vīm nokļūšanu nārstu vietas.
2. Noteikt zivju saudzējamās vietas vispārējai lietošanai

nodotos_ ūdeņos.
3. Izstrādāt kontroles noteikumus, kuri regulētu aiz-bēgta laika to lašu unvežu uzglabāšanu, sagatavo-

šanu, tirdzniecību un pārvadāšanu, kuri sazvejoti at-ļauta laikā.
4. Izstrādāt noteikumus pret ūdeņus pārmērīgi aizprosto-tojosam ietaisēm, kuras kavē zivju virzīšanos uz

nārstu vietām.
5. Izstrādāt noteikumus zivju aizsardzībai nārstu vietās.
6. Saskaņot lašu, taimiņu un sīgu mazuļu ielaišanu, kā

ari noteikt katru gadu ielaišanai paredzēto mazuļu
skaitu.

7. Izstrādāt aizsardzības līdzekļus pret ūdeņu samai-
tāšanu.

8. Izstrādāt uz racionāliem un zinātniskiem pamatiem
dibinātu zivkopības plānu pierobežu ūdeņiem.
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9. Saskaņot zinātniskos pētījumus.
10. Saskaņot zvejniecības statistikas organizēšanas darbus.

Šo apliecinot pilnvarotie parakstījuši šo protokolu.
Sastādīts divos eksemlparos Rīgā, 1925. gada

28. oktobrī.
Paraksts: M. Gailīts. Paraksts: Jul. Seljamaa.)
Pie beigu protokola neviens vārdu nevēlas?

Nobalsošanā nāk beigu protokols. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret beigu protokolu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Beigu protokols pieņemts.
Nobalsošanā nāk konvencija kopā ar beigu
protokolu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret kon-
vencijas un beigu protokola pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts. Pārejam
uz likumu par konvenciju starp Latviju un Igauniju
par zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu.
Nobalsošanā nāk virsraksts.

(Likums par konvenciju starp Latviju un Igauniju par
zivju aizsardzību un zvejniecības nokārtošanu.)

Pie virsraksta neviens vārdu nevēlas? Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts. 1. pants.

(1925. g. 28. oktobrī Rīgā noslēgtā un parakstītā konven-
cija starp Latviju un Igauniju par zivju aizsardzību un zvejnie-
cības nokārtošanu ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)

Vārds referentam Rancanam.
Referents J. Rancans: 1. pants jāpapildina pēc

vārda „konvencija" ar vārdiem „un beigu protokols",
jo bez beigu protokola šo konvenciju nevar uzskatīt
par pilnīgu. Tāpēc lieku priekšā augstam namam
pieņemt šo redakcionelo pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. panta no refe-
renta Rancana ienācis priekšlikums:

1. rindiņā pēc vārda ..konvencija" iespraust vārdus „un
beigu protokols".

Nobalsošanā nāk 1. pants ārlietu komisijas re-
ferenta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būta
pret 1. panta pieņemšanu ārlietu komisijas referenta
pārlabotā redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
1. pants pārlabotā veidā pieņemts. 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar li-
kumu izsludināma ari šī likuma 1. pantā minētā konvencija un
tās tulkojums latviešu valodā.)

Pie 2. panta vārds ārlietu komisijas referentam
Rancanam.

Referents J. Rancans: Man kā referentam jā-
papildina ari 2. pants ar to pašu, jo ari 2. pantā iz-
trūkst vārdi „un beigu protokols". Tāpēc lieku
priekšā 2. panta 2. rindiņā pēc vārda „konvencija"
iespraust vārdus „un beigu protokols". Lūdzu aug-
sto namu pieņemt ari šo pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no referenta Rancana:

„2. panta 2. rindā pēc vārda „konvencija" iespraust vārdus
„beigu protokols"."

Nobalsošanā nāk 2. pants ar referenta Rancana
pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pan-
ta pieņemšanu pārlabotā veidā. Kas atturas? Nav.
2. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. 3.
pants.

(Konvencija stājas spēkā konvencijas 8. pantā paredzētā
ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā.)

Pie 3. panta vārdu neviens nevēlas? Nobalso-
šanā nāk 3. pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
3. pants vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk ra-
tifikācijas formula visā visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas būta pret ratifikācijas formulas pieņemšanu
visā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Rati-
fikācijas formula visā visumā vienbalsīgipieņemta.
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu—
gaisa satiksmes likums. Referenti — Bru-

no Kalniņš un R. Dukurs. Lūdzu referentus sniegt
ziņojumu. Vārds kara lietu komisijas referentam
Bruno Kalniņam.

Referents Bruno Kalniņš: Likums par gaisa sa-
tiksmi apspriests vispirms kara lietu komisijā un pec
tam nodots tirdzniecības un rūpniecības komisijai.
Jāsaka, ka abas šīs komisijas likumu saskaņojušas
tā, ka domu starpības nekādas nepastāv. Šis likums
apspriests abās komisijās, piedaloties attiecīgu re-
soru priekšstāvjiem. Kara lietu komisijā tas ap-
spriests galvenam kārtām piedaloties kara ministri-
jas pārstāvjiem. Ar šo likumu nodomāts atcelt pastā-
vošos noteikumus kā nepilnīgus, pareizāki sakot, ar
šī likuma pieņemšanu mēs radītu vispārīgi noteiktā-
kas normas attiecībā uz mūsu gaisa satiksmi. Līdz
šim pastāvējuši tikai atsevišķi noteikumi, kuriem li-
kuma spēka nav bijis. Turpretim sakarā ar gaisa
satiksmes attīstību pār Latviju, kā gaisa tranzitsa-
tiksmei, tā ari gaisa satiksmei, kura domāta tieši
Latvijai, kur lidierīces nolaižas gan Rīgā, gan citas
vietās, ir nepieciešamslikums, kurš šo gaisa satiksmi
regulētu, nodotu zināmas tiesības valstij iepretim lid-
ierīcēm un uzliktu pienākumus lidierīču īpašniekiem,
kādi būtu jāievēro pie lidošanas. Pats likums sevī
ietver 7 nodaļas, pūlas noskaidrot tos jautājumus,kas
attiecas uz lidierīcēm. Vispirms vispārējos noteiku-
mos iet runa starp citu par to, ka Latviias valstij pie-
der vienīgā un pilnīgā noteikšanas tiesība gaisa apjo-
mā virs viņas teritorijas. 2. pantā sacīts, ka gaisa sa-
tiksme valsts teritorijas robežās ir brīva, cik tālu tā
nav ierobežota ar šo likumu. 3. pants nosaka, ka
gaisa satiksmes noteikumus šī likuma robežās izdod
ministru kabinets, kuram ir pienākums un tiesības
norādīt uz sīkākiem noteikumiem, kuri daudzkārt va-
rētu izrādīties par vajadzīgiem un kuri varētu vien-
mēr grozīties. Otrā nodaļa likumā tuvāki pakavējās
pie gaisa satiksmes līdzekļu definēšanas un to no-
skaidro 4.—9. pantā. Šinīs pantos uzskaitīts, kādi
var būt tikai gaisa satiksmes līdzekļi, tālāk noskai-
drots, kas ir Latvijas gaisa satiksmes līdzekļi, kādus
gaisa satiksmes līdzekļus tiesība ievest Latvijas gai-
sa satiksmes līdzekļu sarakstā un kādiem gaisa sa-
tiksmes līdzekļiem atļauta lidošana virs Latvijas te-
ritorijas. Pie tam prasa, lai šīs lidierīces tiktu re-
ģistrētas satiksmes ministrijas gaisa satiksmes lī-
dzekļu sarakstos, un ja tās ir svešas lidierīces, lai
būtu reģistrētas kādas citas valsts gaisa satiksmes
līdzekļu sarakstos. Trešā nodaļa runā par lidierīces
personālu un paredz nepieciešamību lidierīces vadī-
tājiem apmierināt zināmas prasības par atiecīgas iz-
glītības iestādes beigšanu un pārbaudījuma izturēša-
nu pie satiksmes ministrijas. Ceturtā nodaļā iet ru-
na par ārvalstu gaisa satiksmes līdzekļiem un te ir
regulētas to tiesības lidot pār Latvijas teritoriju. Šīs
tiesības ir paredzētas uz līguma pamata, kas slēgts
starp Latviju un attiecīgu valsti, uz līguma pamata,
kas slēgts starp satiksmes ministrijuun ārvalstu gaisa
satiksmes uzņēmumiem un uz atsevišķas atļaujas pa-
mata, kādu satiksmes ministrija vienas vai otras lid-
ierīces īpašniekamizdevusi. Piektā nodaļa runā tuvāk
parnoteikumiem lidošanai virs Latvijas teritorijas. Šī
nodaļa izsauca savā laikā vislielākās debates, se-
višķi kara lietu komisijā. Bija no sākuma ierosināts
ierobežojums lidošanai pār Latviju tikai šaurā kori-
dora, vēlāk to atmeta un tagad šis uzskats ietverts
galvenam kārtām 21. pantā, kur sacīts, ka par katru
ārzemju lidojumu pār Latvijas teritoriju lidierīces ie-
sūta ne vēlāk ka 24 stundas pirms lidojuma satiksmes
ministrijai ziņas un šinī ziņojumā ir jāuzskaita lido-
juma virziens, laiks un dažādas citas sīkākas techni-
skas ziņas. Pārējie V. nodaļas panti aptver jau ma-
zāk svarīgus techniskas dabas noteikumus, kur tiek
prasītas dažas lietas no lidierīcēm, piemēram, kādiem
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dokumentiem ir jābūt uz lidierīcēm, par ko runā 22.
pants. 23. pants noliedz uz lidierīcēm pārvadāt ie-
roču spridzināmās vielas, nāvīgas gāzes, pasta ba-
ložus u. t. t. Vēl ir no svara 27. pants, kurš paredz,
ka visam lidierīcēm, kuras aizlido uz ārzemēm vai
ierodas no,ārzemēm Latvijā, jānosēžas no satiksmes
rninistrijas saziņā ar finansuministriju noteiktās vie-
tas muitas pārbaudei. Tādā kārtā paredzēts izvest
uz visām lidierīcēm muitas kontroli. Bez tam pār-
lidot robežu atļauts tikai zināmās vietās, un šīs vie-
tas noteic satiksmes ministrija saziņā ar kara mini-
striju. Tāpat noliegts pārlidot tādus rajonus, kurus
kara ministrija būtu izsludinājusi par aizliegtiem.
VI. nodaļa iet runa par aerodromiem. Ir paredzēts
regulēt tas vietas, kur lidierīces varētu uzturēties,
pie kam paredzēts aerodromus sadalīt 3 kategorijās:
1) valsts aerodromos, 2) komunālos aerodromos un
3) privatosaerodromos. Šeit no svara būtu tas pie
tagadēja musu aviācijas stāvokļa, kur galvenam kār-
tām mums ir tikai kara aerodromi, ka nosēsties uz
kara ministrijas aerodroma var ar sevišķu kara mi-
nistrijas atļauju. VII. nodaļa paredz gaisa satiksmes
padomes radīšanu, kura nokārtota visus jautājumus,
kas_attiecas uz gaisa satiksmi, un šī padome būtu di-
bināma pie satiksmes ministrijas. Padomes sastāvu
undarbības robežas likums nenosaka. Tas pare-
dzēts ministru kabineta noteikšanai. Tāds ir īsumā
gaisa satiksmes likuma saturs. Kara lietu komisijas
uzdevuma lūdzu likumprojektu pieņemt steidzamī-
bas kartībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
komisijas referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Godātie deputātu kungi!
Likums par gaisa satiksmi pēc savas techniskas uz-
būves nav sevišķi komplicēts, bet pēc savas nozī-
mes, jāsaka, viņš ir samērā svarīgs, jo regulē sa-
tiksmi par Latvijas teritoriju, kaut ari pa gaisu. Ie-
vērojot to, ka mes vienmēr esam turējušies pie tā
uzskata, ka Latvijai kā tranzitā zemei, jārada pēc
iespējas tādi nosacījumi, lai viņi nebūtu par šķērsli
starptautiskai satiksmei, tad ari tirdzniecības-rūp-
niecības komisija, šo likumu caurskatot, vadījās no šī
apstākļa un visos likuma pantos mēģināja aizstāvēt
to, ka nevis no tīri militāra viedokļa šis likums jā-
apskata, bet no brīvas tirdzniecības un satiksmes
viedokļa pie normāliem apstākļiem. Iestājoties kara
apstākļiem varam šos noteikumus atcelt, grozīt, ra-
dīt stingrākus, bet miera apstākļos nedrīkst radīt no-
sacījumus, kas varēta traucēt gaisa satiksmi. Tāpēc
ari tirdzniecibas-rūpniecības komisija cēla iebildu-
mus pret to projektu, kurš bija pieņemts un izdots
no ministru kabineta pagājuša gada 16. jūlijā Sa-
tversmes 81. panta kārtībā. Svarīgākais šinī liku-
ma bij 20. pants, kurš paredz no valdības izdotā pro-
jekta ta saucamos gaisa koridorus, kuros tikai li-
došana virs Latvijas teritorijas iespējama, turpretim
novirzīšanas no tiem nav pieļaujama. Protams, ka
tāda koridoru sistēma, kur atsevišķam lidojumam jā-
būt bez tam jau iepriekš pieteiktam, apgrūtina sa-
tiksmi pāri Latvijai, tāpēc tirdzniecības-rūpniecības
komisija atrada, ka tāda koridoru sistēma nav vaja-
dzīga. Ir no svara, lai katra lidošanas ierīce, ielido-
jot Latvija, tiktu reģistrēta un kontrolēta, tāpat pie
izlidošanas tiktu reģistreta _ un kontrolēta, bet sava
lidošanas laika pašaLatvijā ir no svara, lai viņa ie-
vērotu tosnoteikumus, kurus izdevusi kara ministrija
attiecība uz zināmiem stratēģiskiem punktiem, pār
kuriem lidošana nav atļaujama. Turpretim visos
pārējos virzienos par Latvijas teritoriju lidošana ne-
drīkst tikt iežņaugta koridoros, jo tas ierobežo sa-
tiksmi pāri Latvijas teritorijai. Tāpēc ari tirdznie-
cības-rūpniecības komisija noraidīja šo pantu valdī-
bas redakcija, kāds viņš tur likts priekšā un pievie-

nojas uzskatam, ka korido_ru sistēma pilnīgi atme-
tama. Es sīkāki nepakavešos pie veselas rindaspārgrozījumiem, kuri no rūpniecības komisijas tikapie šī likuma pieņemti. Nepakavešos tamdēļ, ka šiepārgrozījumi tika pārrunāti vēlāk no kara lietu ko-
misijas un vienbalsīgi pieņemti. Tā kā abas komisi-
jas par šo tekstu ir vēnojušās, tad es likšu priekšā
augstam namam pieņemt abu šo komisiju priekšā
likto likumprojekta tekstu bez grozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti uztur šim
likumam steidzamību

^Ludzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība_ vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas
debates. Vardu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
butu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu li-
kuma tekstu pa pantiem? Pieprasīts netiek. No-
balsošana nak likuma virsraksts.

(Gaisa satiksmes likums.)
Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. I. nodaļa.
(Vispārējie noteikumi.)
Vai būtu kādi iebildumi pret I. nodaļas virs^.

rakstu? Tādu nav. Pieņemts. I. nodaļas 1. pants.
_ (Latvijas valsts ir vienīgā un pilnīgā noteicēja gaisa ap-

joma virs viņas teritorijas.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk

I. nodaļas 2. pants.
(Gaisa satiksme valsts teritorijas robežās ir brīva, ciktāl

ta nav ierobežota ar šo likumu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Gaisa satiksmes noteikumus šī likuma robežās izdod mi-

nistru kabinets. Uzraudzība par šī likuma izvešanu dzīvē
piekrīt satiksmes ministrim.)

Iebildumu nav? Pieņemts. II. nodaļa.
(Gaisa satiksmes līdzekli.)
Vai būta kādi iebildumi pret II. nodaļas virs-

rakstu? Tādu nav. Tas pieņemts. Nobalsošanā
nak 4. pants.

(Par gaisa satiksmes līdzekļiem uzskatāmi aerostati, di-
rižabli

^
sauszemes un jūras lidmašinas un tamlīdzīgas ierīces,

ar kuram var gaisā lidot.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk 5.

pants.
(Lidošana virs Latvijas teritorijas atļauta vienīgi lidie-

rīcēm, kuras: 1) reģistrētas satiksmes ministrijas gaisa sa-
tiksmes līdzekļu sarakstos, vai 2) reģistrētas kādas citas valsts
gaisa satiksmes līdzekļu sarakstos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 6. pants.
(Latvijas _ gaisa satiksmes līdzekļu sarakstā var ievest

liditerīcesi, ja tas nav ievestaskādas citas valsts gaisa satiksmes
līdzekļu saraksta un pieder valstij, Latvijas pilsonim, vai ju-
ridiskai personai, kuras priekšniecība vai valdē ieiet ne mazākka */a Latvijas pilsoņu un kuru valdes sēdeklis atrodas Latvijā.
Lidierīces pasažieriem un preču pārvadāšanai, zinātniskiem
lidojumiem un visāda veida lidierīces, kuras izmanto pelņas
nolūkos, var ievest gaisa satiksmes līdzekļu sarakstā tikai pēc
tam, kad tas atzītas nosatiksmes ministrijas par lidošanai de-
rīgam. Sporta, mēģinājuma un citādas lidierīces, kuras iz-
lieto tikai personīgām vajadzībāmvar ievest gaisa satiksmes
līdzekļu saraksta pieteikšanas kartībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 7. pants.
(Par lidierīces ievešanu valsts gaisa satiksmes līdzekļu

sarakstā satiksmes ministrija izdod lidierīces īpašniekam
patenti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 8. pants.
(Uz lidierīcēm redzamā vietā jāatrodas noteiktām pazī-

šanas zīmēm. Latvija reģistrētam lidierīcēm pazīšanas zīmes
noteic satiksmes ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 9. pants.
(No gaisa satiksmes līdzekļu saraksta strīpo lidierīces,

kuras:!) vairs neapmierina 6. pantā uzstādītās prasības, ; 2)
nav pārreģistrētas satiksmes ministrijas noteiktā kārtībā un
3; iznīcinātas vai gājušas bojā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. III. nodaļa.
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(Lidierīces personāls.)
Vai būta kādi iebildumi pret 111. nodaļas virs-

rakstu? Tādu nav. Pieņemts. Nobalsošanā nāk
10. pants.

(Tiesību vadīt Latvijas reģistrētas lidierīces, kā ari tādas,
kuras uztur_ gaisa satiksmi virs Latvijas teritorijas, bauda per-
sonas, kuram no satiksmes ministrijas izsniegtas attiecīgas
apliecības.)

Iebildumu nav? Pieņemts, Piezīme pie 10. panta.
(Piezīme. Apliecības un pārbaudījumu lidojumi instruk-

tora vadībā _vai aerodroma robežās atļauti bez šinī
panta minētām apliecībām.)

Iebildumu nav? Pieņemta. 11. pants.
(Vadošam personālam lidierīces, kuras uztur satiksmi vie-

nīgi virs Latvijas teritorijas, vai kuras ievestas Latvijas gaisa
satiksmes sarakstos, jābūt Latvijas pilsoņiem. Citu valstu pil-
soņus-lidotājus pielaiž par lidierīču vadītājiem vienīgi ar at-
ļaujām, kuras izdod Satiksmes ministrija saziņā ar kara mi-
nistriju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 12. pants.
(Tiesību vadīt lidierīci piešķir un 10. pantā minēto ap-

liecību _izdod tikai pēc attiecīga pārbaudījuma personām, kuras
ir _ vecākas par 19 gadiem un kuras apmierina uzstādītās garī-
gas un fiziskas veselības prasības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Piezīme pie 12. panta.
(Piezīme.

^
Pārbaudījumu programu sastāda un fiziskās un

garīgās veselības prasības uzstāda satiksmes mi-
nistrija.)

Iebildumu nav? Pieņemta. 13. pants.
(Personām, kuras ieguvušas lidierīces vadītāja tiesības

ārzemes var izsniegt lidierīces vadītāja apliecību Latvijā bez
pārbaudījuma pēc satiksmes ministrijas atzinuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 14. pants.
(Lidierīces vadītāja apliecību un tiesību vadīt lidierīci

var atņemt, ja lidotājs; 1) vairs neapmierina 11. un 12. pantā
uzstādītās prasības; 2) izdarījis noziedzīgu nodarījumu, sakara
ar kuru pēc likuma vai saistoša noteikuma var aizliegt vadīt
lidierīci uz noteiktu laiku vai pavisam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 15. pants.
(Atļaujas atvērt lidotāju skolas vai kursus izdod satik-

smes ministrija, paziņojot par to kara ministrijai. Lidotāju
skolas apmācības ziņa stāv satiksmes ministrijas pārziņā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. IV. nodaļa.
(Ārvalstu gaisa satiksmes līdzekļi.)
Vai būtu kādi iebildumi pret šīs nodaļas virs-

rakstu? Tādu nav. Tas pieņemts. Nobalsošanā nāk
16. pants.

(Ārvalstu lidierīcēm atļauts lidot pār Latvijas teritoriju;
1) uz līguma pamata, kas slēgts starp Latviju un atitecīgo
valsti; 2) uz līguma pamata, kas slēgts starp satiksmes mini-
striju un ārvalstu gaisa satiksmes uzņēmumiem; 3) uz atse-
višķu atjauju ptunata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 17. pants.
(Iepriekšējā

^
pantā 3. punktā minētos gadījumos atļauju

ārvalstu lidierīcēm pārlidot Latvijas valsts teritoriju, ja ar
valsti jeb ārvalsts gaisa satiksmes uzņēmumu nav slēgts at-
tiecīgs līgums, katrā atsevišķa gadījumā izdod satiksmes mini-
strija ar kara ministrijas piekrišanu, pie kam atļauja derīga vuz
laiku, ne ilgāku par 3 mēnešiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 18. pants kopā ar pie-
zīmi^(Ārvalstu, kara, muitas un policijas lidierīcēm aizliegts
lidot par Latvijas teritoriju, izņemot gadījumus,_ kad tām iz-
dota atsevišķa atļauja. Kara lidierīces, kuras pārlido Latviju
ar atļauju bauda eksteritorialitates tiesības.

Piezīme. Jautājumu, kādas lidierīces uzskatāmas par
kara lidiercem, izšķir kara ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 19. pants.
(Visas lidierīces, kas pārlido Latvijas teritoriju, padotas

Latvija pastāvošiem gaisa satiksmes likumiem un noteikumiem.)
Iebildumu nav? Pieņemts. V. nodaļa.
(Noteikumi lidošanai virs Latvijas teritorijas.)
Vai būtu kādi iebildutiii pret virsrakstu? Tādu

nav. Pieņemts. Nobalsošanā nāk 20. pants.
(Lidošana virs Latvijas teritorijas ir atļauta visos virzie-

nos, izņemot lidošanu virs robežu apgabaliem un vietām, kuras
satiksmes ministrija izsludinājusi par pārlidošanai aizliegtām.
Karā ministrs izsludina _ apcietinātus rajonus un vietas, pār
Kuriem lidošana uzskatama par spiegošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 21. pants.
(Par ikkatru ārzemju lidojumu pār Latvijas teritoriju

lidierīces iesūta satiksmes ministrijai, ne vēlāk kā 24 stundas
pirms lidojuma, ziņas par: 1) lidojuma virzienu; 2) lidojuma
laiku; 3) lidojuma nolūku un 4) lidierīces apzīmējumu. Lid-
ierīces, kuras uztur kārtīgu gaisa satiksmi pār Latvijas teri-
toriju, šīs ziņas var iesūtīt periodiski uz priekšu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 22. pants kopā ar
piezīmi.

(Uz katras lidierīces jābūt sekošiem dokumentiem: 1) ap-
liecībai par piederību pie valsts; 2) apliecībai par lidierīces
derīgumu, izņemot lidierīces, kuras reģistrējamas pieteikšanas
kārtbā (6. p.); 3) komandiera, vadītāja un personāla aplie-
cībām un pilnvarām; 4) ja ved pasažierus _ — personu sa-
rakstiem; 5) ja ved preces — likuma paredzētiem pavaddoku-
mentiem; 6) lidmašīnas (borta) grāmatai; 7) ja uz lidmašīnas
ierīkots radiotelegrafs — attiecīgai atļaujai, izsniegtai no tas
pašas iestādes, kura reģistrējusi lidierīci (5. pants).

Piezīme. Šī panta 6. punktā minētās_ borta grāmatas uz-
glabājamas 2 gadus pēc pēdējā ierakstījuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 23. pants kopā ar
piezīmi.

(Aizliegts pārvadāt uz lidierīcēm ieročus, šaujamos pie-
derumus, spridzināmās vielas, nāvīgas gāzes un pasta baložus.
Speciālo fotogrāfisko aparātu gaisa uzņēmumiem un kino uz-
ņēmuma aparātu pārvadāšanai izprasāma katrreizeja kara mi-
nistrijas atļauja.

Piezīme. Šis aizliegums neattiecas uz kara ministriju.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 24. pants.
(Atļauju uzturēt gaisa satiksmi ar ārzemēm vai izdarīt

atsevišķus lidojumus uz ārzemēm pie Latvijas piederošo lid-
ierīču īpašniekiem izdod satiksmes ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 25. pants.
(Atļauju uzturēt _ satiksmi peļņas nolūkā, pārvadājot pa-

sažierus un preces, kā ari sarīkot gaisa sacīkstes un skatlido-
jumus, izdod satiksmes ministrija. Izdodot atļauju gaisa sa-
tiksmes uzturēšanai iekšzemē vai ar ārzemēm, priekšrocība
dodama Latvijas lidierīču īpašniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 26. pants.
(Lidierīcēm, kas uztur regulāru gaisa satiksmi iekšzemē

vai ar ārzemēm, uz satiksmes ministrijas pieprasījumu jāpār-
vadā pasts noteiktā daudzumā par satiksmes ministrijas no-
teiktu atlīdzību.)

Iebildumu nav? . Pieņemts. 27. pants.
(Visām lidierīcēm, aizlidojot uz ārzemēm vai ierodoties

no ārzemēm Latvijā, jānosēžas no satiksmes ministrijas sa-
ziņā ar finansu ministriju neteiktās vietās muitas pārbaudei.
Lidierīces, kuras pārlido Latvijas teritoriju nenosežoties, pārli-
dojot noteiktus punktus, dod signālus. Pārlidot robežu lid-
ierīces drīkst vienīgi vietās, kuras noteic satiksmes un kara mi-
nistrijas. Noteikumus par lidierīču muitas pārbaudi nosaka
finansu ministrija saskaņā ar muitas likuma noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 28. pants.
(Gaisa lidojumiem jānotiek tādā augstumā, ka neapdraud

iedzīvotāju drošību un ka lidotājs piespiesti nosēžoties varētu
izmeklēt nosēšanai piemērotu vietu. Pār bieži apdzīvotām
vietām nav atļauts lidot zemāk par 800 metr. Sacīkšu lido-
šana, mākslas, mēģinājumu un skatlidojumi virs bieži ap-
dzīvotām vietām aizliegti. Aizliegts nomest no Hdierīcēm
priekšmetus, izņemot balastu — ūdeni un smalkas smiltis.
Dažādu reklāmas un aģitācijas priekšmetu nomešanai izpra-
sāma iekšlietu ministrijas atļauja. Lidmašīnu pazīšanas zīmēm
jābūt skaidri saredzamām skaidrā laikā ar neapbruņotu aci
1000 metr. augstumā. Pārlidojot robežas punktu lidierīcei jā-
lido ne augstāk par 800 metriem, bet pārlidojumi virs Latvijas
teritorijas ne augstāki par 2500 metriem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 29. pants kopā ar
piezīmi.

(Ikkatrai lidierīcei, sakarā ar noteiktu un vispārībai zi-
nāmu darītu zignalu jānosēžas vistuvākā aerodromā.

Piezīme. Zignalizacijas noteikumus izstrādā satiksmes
ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 30. pants.
(Ja no ārzemēm ielidojusi lidierīce nosēžas ārpus 27.

pantā norādītam nosēšanas vietām, iekšlietu ministrijas amata
persona to var aizturēt nosēšanās iemesla un citu apstākļu
noskaidrošanai. Par nosēšanos lidierīces vadītājam jāziņo
pastāvīgā nosēšanās vietā. Ja rodas aizdomas, ka nosēšanās
notikusi ļaunprātīgā nolūkā, vai ari, ja lidierīce nosēdusēs pār-
lidošanai kara ministrijas aizliegtā rajonā, lidierīce un viņas
personāls aizturams — ievērojot kriminālprocesa likumos pa-
redzētas aizturamo personu garantijās — līdz lietas noskai-

drošanai.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. 31. pants.
(Lidierīces, kuras pārlido Latvijas teritorijubez atļaujas,

uzskatamas ka naidīgos nojukos 'lidojošas un tās ar visiem
līdzekļiem var piespiest nosēsties, neatbildot par sekām, kādas
cēlušas caur tādu piespiešanu, pie kam pret lidotājiem uz-
sakama izmeklēšana. Tāpat var piespiest nosēsties lidmašī-
nas un uzsakama izmeklēšana pret lidotājiem, ja pēdējie nav
ievērojuši pastāvošos lidošanas noteikumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 32. pants.
(Lidmašīnas pasažieri un personāls padoti visiem La-

tvijas pasu un vizu noteikumiem. Noteikumus par pasažieru
kontroli izdod iekšlietu ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. VI. nodaļa.
(Aerodromi.)
Vai būtu kādi iebildumi pret virsrakstu? Tādu

nav. Pieņemts. 33. pants.
(Aerodromi sadalās: 1) valsts aerodromos, 2) komunailos

aerodromos un 3) privātos aerodromos, kurus ierīko privātas
sabiedrības, vai personas. Atļauju ierīkot komunālus un pri-
vātus aerodromus izdod satiksmes ministrija, pamatojoties uzgaisa satiksmes likumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 34. pants.
(Nosēsties lidierīcēm_ atļauts vienīgi uz aerodromiem vai

nosēšanai sevišķi noradītas vietas. Nosēšanās uz kara mini-
strijas aerodromu atļauta ar sevišķu kara ministrijas atļauju.
Par vietējo satiksmes lidierīču nosēšanas vietām noteikumusizdod satiksmes ministrs,)

Iebildumu nav? Pieņemts. VII. nodaļa.
(Gaisa satiksmes padome.)
Vai būtu kādi iebildumi pret virsrakstu? Tādu

nav. Pieņemts. Nobalsošanā nak 35. pants.
(Gaisa satiksmes jautājumu apspriešanai' pie satiksmes

ministrijas pastāv gaisa satiksmes padome. Padomes sa-
stāvu un darbības robežas nosaka ministru kabinets.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums Visa visuma. Ludzu pacelties tos, kas būta
pret likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav.
Kas atturas ? Nav. Likums visā visumā v i e n b a 1-
s ī g i _ p i e_ņ e m t s. Redakcijas komisijas ziņojums
bus nākoša sēde.

Pārejarn uz nākošo dienas kārtības punktu —
papildinajumslikumāparalkoholusa-
turošu vielu ražošanu, aplikšanu ar
nodokļiem

^
un pārdošanu. Referenti —

Bīlmanisun Hans. Ludzu referentus sniegt ziņoju-
mus. Vārds referentam Bīlmanim.

Referents R. Bīlmanis: Papildinājums likumā
par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu arnodokļiem un pārdošanu ir turpinājums no vispārē-
ja likuma par alkoholiskiem dzērieniem, ir šī likuma
VII. daļa un ir jauns izstrādājums, kas līdzšinējos li-
kumos nekur nav paredzēts. Ari vecos krievu li-
kumos noteikumi par vīna ražošanu vispārīgi bij ļoti
šauri. Bez tam veca krievu likuma noteikumi bijpilnīgj nepiemērojami Latvijai. Tāpēc valdība iz-
strādāja jaunu projektu. Pie projekta izstrādāšanas
ņēma dalību musu augstskolas labākie speciālisti.
Viņi mēģinājuši nokārtoti vīna ražošanu uz jauniem
pamatiem, kas butu mumspiemēroti no saimnieciskā
viedokļa un veicinātu labāka dabīga vīna ražošanu.
Tomēr man gribētos pastrīpot sekošo. Informācija
par tam pārbaudēm, ko izdarījuši veselības depar-
taments un attiecīgie augstskolas spēki par mūsu
reibinošiem dzērieniem, uzrāda visbēdīgāko ainu.
Visbēdīgāko ainu uzrada liķieru fabrikācija. Katrs
pilsonis, kas bus ieskatījies šinīs analizēs, ko uzrā-
da augstskolas laboratorijas un kuras drīzākā laikā,
jācer, publicēs, varēs liecināt, ka mūsu fabrikāci-
jas liķierus nevarētu lietot. Butu lietojami tikai da-
žu nedaudzu firmu liķieri. Tas pats jāsaka par vī-
niem. Vīnu ražošana nav regulēta ar likumu. Tā-
pēc ari_ izskaidrojams tas, ka analizēs, kas izdarītaspar musu ražotiem_ vīniem, dod ļoti bēdīgu ainu.
Nevaru celt priekša augstam namam visus datus
galīga veida, varu tikai teikt, ka pirmās izdarītās

pārbaudes devušas ļoti be_dīgus rezultātus. Vīna ra-
žošana pie mums pastāvīgi pieaug. 1920. gadā
mums bij 17 vīna darītavas, 1923. — 23, bet 1925. —
87, pie kam skaits sadaļas puslīdz vienlīdzīgi uz lau-
kiem un pilsētas, Ta tad vīna ražošana vairojas.
Zemkopības ministrijas uzskats ir tāds, ka vīna ra-
žošana jāuzskatapar papildu ražošanas nozari lauk-
saimniecība un jātuvina lauksaimniecībai. Finansu
ministrijas uzskats ir pretējais, ka vīna ražošana jā-
uzskata par rūpniecības nozari, kas darbojas tiklab
uz laukiem ka pilsētas, Komisija, pārstrādājot, li-kumprojektu, nostājas uz pedejā viedokļa, uzskatotto, ka vīna ražošana, pjelaižama ari pilsētās un gal-
venam kārtam pjašakas tirdzniecības veicināšanai,
pielaižot ražošana ari dažas garšas vielas, kuras vī-
na ražošana un lietošanā nav kaitīgas. Otrs vir-
ziens, kuru reprezentēja augstskolas speciālisti, uz-
sver, ka yina ražošana vajadzīgs nostāties pilnīgiuz dabiska pamata, atļaujot vīnu ražot tikai uz lau-kiem un noliedzot dažādu garšas vielu piejaukšanu.
Komisija, esvelreiz pastrīpoju, nostājās uz otrā vie-dokļa, lai tāda kārta veicinātu ari fabrikāciju armākslīgu garšas vielu pielietošanu, pielaižot vīnu
ražošana bez dabiskam sulām lietot ari mākslīgāsgaršas vielas. Pec vīna ražošanas statistikas izrā-dās, ka 1920. gada vīna saražots apmēram 16.860litru, bet 1925. gadā 187.000 litru, t. i., 10 vai 11reizes vairāk. Vīna ražošana ienesusi akcizes no-
dokli par apmēram 73.000 Ls no Latvijā ražotiemvīniem. Bez tam pie mums pastāv ari vīna imports
un_ pec statistikas, kaut gan vīna imports palicis ap-
mēram tas pats, kas bija 1920. gadā, 1925. gadā ie-
vests 14.000 litru vīna. Iepriekšējos gados ievedumsbijis gan mazāks, bet apmēram tik pat daudz. Vīna
imports, salīdzinot ar Latvija ražoto vīnu, ir tikaiviena desmita daļa. Tas nozīmē, ka mēs paši ar sa-vu vīnu iztiekam, bet importējam tikai V™ daļu. Jau-
nais likumprojekts ir saskaņots divās komisijās un
ietver sevi tīri techniskas dabas noteikumus vīnaražošana. Bez tam vel ietver noteikumus par ak-
cīzes nodokli no ķekaru vīnogu, augļu, ogu un ro-zīņu vīniem. Pati nodokļu norma nav šinī likumā
paredzēta, bet ir tikai minēts, kādas kategorijas vīnitiek apliktiar attiecīgu akcizes nodokli. Šinī liku-ma paredzetajr izšķirība starp pašu zemē pagatavo-
tu un importēta vīnu, — paredzētas dažādas akci-
zes. Pie dažiem pantiemkomisijās bija domu star-
pības, pārējos pantos panākta pilnīga saskaņošanās,
izņemot 326. pantu, kurš runa par garšas vielām,
kādas pielaižamas vīna fabrikācijā. Vairākums ko-
misija nostajasuz ta viedokļa, ka nekaitīgās garšas
vielas nebūtu jāizslēdz no ražošanas, lai caur to pa-
plašinātu vīna fabrikāciju, mūsu pašu zemē ražotu
dzērienu, kurš spelediezganlielu lomu žūpības ap-
karošana, jo dabiska un labā vīna pielietošana pa-
tiesībā nav tik kaitīga, kā stipro liķieru un degvīna
patērēšana, uz kuru savā laikā jau ticis norādīts, ka
mes esam gājuši tautas apdzirdīsanas politiku. Ši-
nī ziņa vīna likumam ir zināma nozīme žūpības ap-
karošana un viņš novērsīs ari tās nenormālās pa-
rādības vīna ražošanā, kādas bija sastopamas līdz
šim, jo tagad bus iespējama kontrole, būs iespējams
lietu nostādīt uz veselīgākiem pamatiem un būs ie-
spēja nepielaist pie vīna pagatavošanas to nāvējo-
šo vielu lietošanu, kuras patērētājiem var nākt par
sliktu un_ kuras līdz šim tikušas pielietotas. Komisi-
jas vārda uzturu steidzamību un lūdzu šo likumu pie-
ņemt.

PriekšsēdētājsJP. Kalniņš: Vārds finansu komi-
sijas referentam Hanam.

Referents J. Hans: Finansu komisija visā vi-
suma pievienojas tirdzniecības un rūpniecības ko-
misijas izstrādātam un pieņemtam tekstam. Kas at-
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tiecas uz šo likumu pēc būtības, tad jau Bīlmaņa
kungs aizradlja,_ka šis_ likums pie mums ir ļoti ne-
pieciešams, jo mums hdz šim ne bija īpaša likuma
par augļu un ogu vīniem. Augu un ogu ražošana
lauksaimniecības kultūrā spēlē ar katru gadu lielā-
ku lomu._ Viens no svarīgākiem jautājumiem priekš
visiem dārzniekiem ir jautājums par kritušo, vētras
notriekto augļu izmantošanu bez zaudējumiem priekš
saimniecības. Tas sasniedzams ar šo likumu, kas
nostāda augļu un ogu vīnu ražošanu uz likumīga pa-
mata. Ka lauksaimniecības pārvalde aprēķinājusi,
musu augu un ogu pārpalikums, atskaitot pirmkla-
sīgos eksportējamos augļus, iztaisa gadā līdz 16.380
tonnu ap 4.000.000_ latu vērtībā. Lielākā daļa no šīs
sumas līdz šim gāja pilnīga pazušanā lauksaimnie-
cībai. Bez tam likuma nolūks ir radīt vienkāršu, ne-
viltotu Latvijas vīnu, kā vietējam patēriņam, tā ari
ārzemju eksportam un izbeigt pazīstamo ārzemju
vīnu falsifikaciju. Likumprojekts izstrādāts, ņemot
par pamatu izmēģinātos ārzemju paraugus un neiz-
slēdzot pie tam jaunās ražošanas metodes. Tāpēc
es finansu komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumu
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Komisiju referenti
liek priekša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-
mība. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret steidzamības
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi' pieņemtai. Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk.
pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu
paceltie_s tos, kas būtu, pret pāreju uz pantu lasīša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
panta lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais
nams vēlas, lai tekstu nolasītu? (Balsis: „Nav va-
jadzīgs!") Tāda vēlēšanās netiek izsacīta. Nobal-
sošanā nāk likumprojekta virsraksts.

(Papildinājums likumā par alkoholu saturošu vielu ra-
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu.)

Lūdzu pacelties tos, kas būta pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kās atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kumprojekta ievadteksts.

(Likumu par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu (1920. g. Lik. kr. 217. un 1924. g.
Lik. kr. 36.) papildināt ar turpmāko 7. daļu:)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret ievadtekstia oienemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Ievadtekstis vienbalsīgi pie-
ņemts. VII. daļa. I. nodala.

(Augļu un ogu vīnu izgatavošana un vīnu tirdzniecība.)
Vai būtu kādi iebildumi pret šo virsrakstu?

Tādu nav. Pieņemts. Nobalsošanā nāk 313.
pants.

(Vīna ražošana pastāv augļu un ogu lietderīgas izman-
tošanas un dārzkopības attīstības labā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 314. pants.
(Ar augļu vīna, ogu vīna, vai augļu-ogu vīna nosaukumu

atļauts gatavot pārdošanai un pārdot vienīgi' tādus dzērienus,
kuri saskaņā ar šā likuma noteikumiem, iegūstami raudzē-

' šanas ceļa no svaigu augļu vai svaigu ogu sulas.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 315. pants.
(Mākslīgu un viltotu vīnu ražošana, ievešana, glabāša-

na un pārdošana ir aizliegta.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 316. pants.
(Atļauts ievest, glabāt un pārdot tikai dabīgus augļu,

ogu un ķekaru vīnus, kuri izgatavoti saskaņā ar attiecīgas
valsts vīna ražošanas un tirdzniecības noteikumiem un serti-
fikātiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 317. pants. ' ,
(Ārzemju un vietējo vīnu maisījums aizliegts pārdot ar i

ārzemju vai ķekaru vīnu nosaukumiem:) i
Iebildumu nav? Pieņemts. 318. pants.
(Visi vietējie vīni nosaucami to augļu un ogu vārdā, no

kuriem tie izgatavoti, vai apzīmējami par augļu un ogu vī- i

niem, ar aizrādījumu, ka tie izgatavoti Latvijā. Bez tam šā-
dus vīnus var apzīmēt ari ar īpašiem nosaukumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 319. pants.
(Visos gadījumos, kad likumā atļauta vīna tipa sasnieg-

šanai dabiskas augļu vai ogu sulas skābums par lielu vai cu-
kura saturs par mazu un kad šādas sulas nav iespējams ar
vietējo papildu sulu piejaukšanu izlabot, ir atļauts tām pielikt
klāt:

1) tīru dzeramo ūdeni zemāk noteiktās robežās;
2) tīru cukuru un bišu medu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 320'. pants.
(Sulu atšķaidīšanai nedrīkst , lietot vairāk ūdens, cukur-

udens vai medus šķīdinājuma, kā 100 tilpuma dāļās uz 100
daļām dabiskas sulas.

Sulu atšķaidīšana plašākos apmēros izņēmuma gadīju-
mos pielaižama ar netiešo nodokļu departamenta atļauju.

Uz visiem traukiem, kuros sula, vai vīns glabājas vai
rūgst, jābūt skaidri lasāmam uzrakstam valsts valodā:

a) no kāda materiāla, kādiem' augļiem vai ogām vīns
iegūts,

b) cik procentu liela ir dabiskas sulas daļa vīna tiilpumā.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 321. pants.
(Gatavo, pārdošanā laižamo nesaldo, pilnīgi izrūgušo (ar

cukura _saturu zem' 0,25%) augļu un ogu vīnu stiprums var
but dažāds, bet ne augstāks par 10 gramiem spirta 100 kubik-
centimetros.

Gatavo, pārdošanā laižamo saldo augļu un ogu vīnu
stiprums nedrīkst pārsniegt raudzēšanas ceļā sasniedzamo
alkohola daudzumu — 13 gramus spirta 100 kubikcentimentros.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 322. pants.
(Vīna un vīna trauku kopšanai atļauts lietot tīru spirtu

hdz 1 gramam uz 100 kubikcentimetriem vīna, pie_ kam ga-
tava vīna stiprums nedrīkst pārsniegt 321. pantā minētās
normas.

Spirta lietošana viņa stipruma vairošanai nav atļauta.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 323. pants.

_ (Vīna ražošanā, kopšanā un apstrādāšanā atļauti bez augš-
minētiem vēl sekosi techniski paņēmieni:

1) Sulas un vīna uzkarsēšana, pasterizēšana, sterilizēša-
na; sulas koncentrēšana ievārīšanas vai saldēšanas
ceļā līdz atļautam alkohola saturam; sulu, rūgstošu
vīnu un gatavu vīnu jaukšana.

2) Raudzēšana ar tīrkulturas raugiem.
3) Raugam vajadzīgā amonija lietošana' līdz 8 miligram-

ekvivalentiem uz litru, šķidra amonjaka, chloramo-
nija, fosforskāba vai ogļskāba amonija veidā pie vāji
rūgstošām sulām.

4) Vīna dzidrināšana ar nekaitīgu vielu, kā želatīna,
zivju līmja, olu balltuma, kazeina un tanina palīdzību.

5) Vīna filtrēšana caur tīru drānu, celulozi, kvarca smil-
tīm, asbestu, dzīvnieku vai koka ogli.

6) Svaigas sulas un ogu maluma iepriekšējā apstrādā-
šana un konz'ervēšana ar tīru sēra paskābi, ciktāl ap-
strādātais materiāls domāts alkoholisku, ne bezalko-
holisku, vīnu ražošanai, un ciktāl vēlākais raudzē-
šanas ceļā šādu sulu vai ogu malumu iespējams no
sera paskabes atsvabināt līdz likumā noteiktam sēra
paskabes saturam.

7) Sēra paskabes lietošana pie pārlejamiem un kopja-
miem alkoholiskiem vīniem un vīna traukiem, ar no-
sacījumu, ka litrs gatava pārdošanā laižama alkoho-
liska vīna drīkst saturēt sēra paskabes ne vairāk par
250 jniligramiem, to skaitā brīvas sēra paskabes ne
vairāk par 25 miligramiem

Šim nolūkam atļauts lietot:
a) tīru bezarzena sēru, dedzināšanai vīna traukos;
b) šķidru sēra paskābi un tās atšķaidījumus ar ūdeni;
c) kālija pirosulfitu, kālija, kalcija nātrija un amo-

nija bisulfitus kopsumā līdz 0,3 gramiem uz 1 litru.
8) Uz motivēta lūguma pamata izņēmuma gadījumos ne-

tiešo nodokļu departaments var atļaut:
vīnskabes un citronskābes lietošanu līdz 2 gra-

miem uz litru, bet tikai pie_ neatšķaiidītām sulām un
tādiem' _vīniem, kuru tilpuma dabiskas sulas iztaisa
ne mazāk par 80 procentiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 324. pants.
(Finansu ministrim saziņā ar zemkopības un tautas lab-

klājības ministriem ir_ tiesība rīkojumu ceļā pielaist ari citus,
ļaunus, likuma neminētus, vīna ražošanas un kopšanas tech-
niskus paņēmienus, ja tas uz pētījumu pamata izrādītos par
ceļamu, tāpat tiesība noteikt dažādas ogu un augļu vīnu sa-
stāva normas uz sistemātiski krātu analītisku datu pamata un
zdot obligatoriskus noteikumus par Latvijā ražotiem uz ārie-
li izvedamiem vīniem, sulām, sīrupiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 325. pants.
(Alkoholisku un bezalkoholisku vīnu, sulu, augļu un ogu

sīrupu ražošana un kopšanā ir aizliegts lietot;
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1) Visas anilinlkrāsas, tāpat visas citas krāsas un krāsu
vielas, izņemot tumšas ogu sulas un tīru cukura
kulieri;

2) Visas konzervējošas vielas, kā: salicilskābi, benzoe-
skābi, skudru skābi, borskābi, formalīnu un citas, iz-
ņemot sēra paskābi pie alkoholiskiem vīniem likuma
noteiktos daudzumos; i

3) Visādas esences, ēteriskas eļļas, smaržu un garšas
vielas, izņemot sekošas garšas vielas: apelsīnus, apri-
kozes, ananasus, banānus, berberes, citronus, kanēli,
korianderu, kardemonu, dateles, vīģes, ingveru, ko-
rintes, krustnagliņas, muskata riekstus un ziedus, po-
meranca mizas, firziķus, irisa saknes, vaniļas un
miekšķi;

4) glicerīnu, sacharinu, dulcinu un katru citu saldumu
vielu, izņemot tīru cukuru un _bišu medu;

5l) miner'alskābes, šālis un vispār visas īrrt'neralvielas,
izņemot 323. pantā minētos sēra paskābi, sēra pa-
skabes savienojumus un rauga barības vielas;

6) visādas vielas un vielu maisījumus ar nezināmu sa-
stāvu, aizliegtām sastāvdaļām, vai tādas, kas node-
rīgas vīna ekstrakta un minerālvielu mākslīgai pa-
vairošanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 326. pants.
(Aizliegts pārdot un pārdotavas telpās uzglabāt maitā-

jušos, bojātus un kļūdainus vīnus, par kādiem uzskatāmi:
1) vīnu ar etiķa skābes saturu pāri par 2,0 gramiem

litrā;
2) gļotaini un rūgti vīni, vīni ziedēšanas vai neiešanas,

straujas skābju skaldīšanās un manāmas alkoholiskas
rūgšanas stadijā, ari citādi noteikti' slimi vīni;

3) vīnu ar uzkrītošām garšas un izskata kļūdām, kad
pēdējās norāda uz nederīga materiāla lietošanu vai
nolaidīgu vīna izgatavošanu un kopšanu.

Labošanas un pārstrādāšanas nolūkos šādus vīnus drīkst
uzglabāt līdz 6 mēnešiem vienīgi pagrabos un vienīgi trau-
kos ar skaidri redzamu uzrakstu „no apgrozības izņemts".)

Iebildumu nav? Pieņemts, 327. pants.
(Ar ogļskābi niesātināti vīni, kuri izgatavoti vienīgi no

nevainojamiem augļu un ogu vīniem, apzīmējami par ..puto-
jošiem vīniem".

Putojošus vīnus, ku^os visa ogļskābe uzkrāta raudzē-
šanas ceiā un slēgtās pudelēs, var apzīmēt par dabīgu puto-
jošu augļu vai ogu vīnu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 328. pants.
(Raudzēšanas ceļā gatavotu putojošu vīnu galīgā apstrā-

dāšanā ir atļauta šai rūnniecībai parastā alkoholisku sirupu
lietošana, ar nosacījumu, ka alkohola saturs gatavā produkta
nedrīkst pārsniegt 321. pantā aizrādītās saldo vīnu stipruma
normas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 329. pants.
(Ārzemēs ražotos augļu un ogu vīnus atļauts Latviiā ie-

vest tikai tādus, kuri pilnā apmērā apmierina visus šā likuma
noteikumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 330. pants.
(Telpās, kurās vīnu ražo, uzglabā un pārdod, jāizkar re-

dzamā vietā šā likuma 313.—323. un 325.—330. pantu teksts.)
Iebildumu nav? Pieņemts, 331. pants.
(Vīni, kuri neapmierina šā likuma noteikumus, konfiscē-

jami un to izgatavotāji, uzglabātāji un pārdevēji saucami pie
atbildības.

Konfiscētos vīnus iznīcina vai denaturetus pārdod, ie-
skaitot ieņemtās sumas valsts ienākumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 332. pants.
(Uzraudzības un kontroles vispārēja vadība attiecībā uz

vietējo augļu un ogu vīnu ražošanu, uzglabāšanu, pārdošanu,
kā ari uz ievesto vīnu uzglabāšanu, pārstrādāšanu un pārdo-
šanu piekrīt finansu un tautas labklājības ministriem.)

Iebildumu ,nav? Pieņemts. 333. pants.
(Uzraudzību par vīna ražošanu un tirdzniecību uz vie-

tām izdara akcizes ierēdņi, kā ari Veselības departamenta un
policijas pārstāvji, saskaņā ar šo likumu un uz šā likuma pa-
mata izdotām instrukcijām un rīkojumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 334. pants,
(Amatpersonām, kuras uz šā likuma pamata pilnvarotas

kontrolēt _ vīna ražošanu un tirdzniecību, ir tiesība kurā katrā
laikā iekļūt vīna ražošanas, glabāšanas, pārvadāšanas un pār-
došanas vietas vai telpas.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 335. pants.
(Iepriekšējā (334.) pantā minētās amatpersonas noņem

vajadzības gadījuma sulas, vīna un vīnu ražošanai lietoto vielu
paraugus divos eksemplāros un apzīmogo ar amata zīmogu.
Vienu paraugu nosūta attiecīgai kontroles laboratorijai, otru
atstāj, pret īpašnieka parakstu, īpašnieka glabāšanā kontrana-

lizes vajadzības gadījumiem. Uz īpašnieka vēlēšanos pie viņa
var atstāt vel trešo apzīmogoto paraugu.

Kontrolējošas personas sastāda paf savu rīcību proto-
kolu un izdod parauga īpašniekam' kvīti, uz kuras pamata
īpašnieks var prasitatlīdzību par noņemtiem diviem parau-
giem tas sumas apmera,_kada minēta protokolā, bet tikai tais
gadījumos, kad vīns izrādījies par nevainojamu. Vīnu ražo-
tājiem un tirgotajiem nekāda gadījumā nav tiesības atteikties
no šajā panta minēto paraugu izsniegšanas.

Izvedot kontroli ierēdņu iegūtās ziņas par vīna izgata-
vošanas _paņemi:eniem, kopšanu, pārdošanu u. t. t. uzskatāms
par noslēpumu, kurš nav nedz izpaužams, nedz personīgos no-
lūkos

^
izmantojams, izņemot tas ziņas, kuras norāda uz likuma

pārkāpšanu. Šajā ziņa vainīgie saucami pie atbildības.)
Vārdu vēlas referents Bīlmanis. Vārds refe-

rentam Bīlmanim.
Referents R. Bīlmanis: Pie 335. panta notikusi

maza redakcijas kļūda. Tur divi panti sakausēti vie-
nā un nav apzīmēts 335. panta numurs, kurš attie-
cas uz trešo nodalījumu un sākas ar vārdiem: „iz-
vedot kontroli, ierēdņu iegūtās ziņas par vīna iz-
gatavošanas_ paņēmieniem, kopšanu, pārdošanu u.
t. t. uzskatāms par noslēpumu, kurš nav nedz iz-
paužams, nedz personīgos nolūkos izmantojams, iz-
ņemot tās ziņas, kuras norāda uz likuma pārkāpša-
nu. Šajā zina vainīgie saucami pie atbildības," Šis
nolasītais teksts ieliekams atsevišķā 336. pantā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 335. pantu refe-
rents Bīlmanis iesniedzis priekšlikumu:

..335 . pantu dalīt divās daļās un trešo nodalījumu apzīmēt
par 336. pantu."

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
335. pants bez trešā nodalījuma. Lūdzu pacelties
tos. kas būtu nret 335. panta pieņemšanu bez trešā
nodalījuma. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pie-
ņemts. Tagad nāk balsošanā jaunais 336. pants. Ie-
bildumu nav? Pieņemts.

..Rozinu vīnu izgatavošana."
Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk

337. pants.
(Vīna izgatavošana no dažādām kaltētu vīnogu sugām

"ielaižama ar katrreizēju netiešo nodokļu departamenta at-
ļauju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 338. pants.
(Alkohola saturs rozinu vīnā nedrīkst būt lielāks par

9,56 gramiem 100 kubikcentimetros vai 12% pēc Trallesa.)
Iebildumu nav? Pieņemts, 339. pants.
(Spirtu pieliet rozinu vīnam- aizliegts.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 340. pants.
(Rozinu vīnus . glabāt un pārdot dzērienu pārdotavās at-

ļauts vienīgi stikla traukos ar uzrakstu ..rozinu vīns".)
Iebildumu nav? Pieņemts, Otrā nodaļa.
( Akcizes nodoklis no ķekaru, augļu, ogu un rozinu vīniem.)
Vai būtu kādi iebildumi pret virsrakstu? Tādu

nav. Tas skaitās par pieņemtu. Nobalsošanā nāk
341. pants.

(^ekaru , augļu, ncu un rozinu vīni, kā iekšzemē ražotie,
ta no ārzemēm ievestie, apliekami ar akcizes nodokli.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 342. pants,
(Nav apliekami ar akcizes nodokli: l) augļu un ogu vīni,

kurus izgatavo paša mājas patēriņam, pie kam šādus vīnus
aizliegts pārdot un izvest citur, 2) ķekaru, augļu un ogu vīnu,
kurus iegūst kristīgo baznīcas reliģioziem mērķiem, un 3) vīni,
kurus iegūst vīnu izmēģināšanas iestādes analītiskiem no-
lūkiem.)

Pie 342. panta vārds deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

ti! 342. pantā paredzēts, ka nav apliekami ar akci-
zes nodokli ķekaru, augļu un ogu vīni, kurus iegūst
kristīgo baznīcas reliģioziem mērķiem. Mēs tomēr
uzlūkojam konfesionālās iestādes par privātām orga-
nizācijām, un domājam, ka tāpat, kā kulturelam un
politiskām organizācijām, nekādu sevišķu privilēģiju
nodokļu sistēmā radīt nevaram ari baznīcai, un tā-
pēc lieku priekšā 2. punktu strīpot.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 342. panta ie-
nācis priekšlikums no deputāta Lorenča:

„Strīpot 2. punktu."
Vai referenti vēlas vārdu pie šī pārlabojuma?

Vārds referentam Bīlmanim.
Referents R. Bīlmanis: Minētais priekšlikums

tika diskutēts komisijas sēdē, bet 3. lasījumā tika
restaurēta šī redakcija un komisijas uzdevumā man
jāuztur komisiju teksts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Hanam.

Referents J.Hans: Finansu komisijā apsprieda
šq jautājumu un ar balsu vairākumu izsacījās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Lorenča
priekšlikums skan:

,,342. pantā strīpot 2. punktu."
Abu komisiju referenti izsacījās pret Lorenča

priekšlikumu. Nobalsošanā nāk šis priekšlikums.
Lūdzu pacelties tos,kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Lorenča
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par Lorenča priekšlikumu nodo-
tas 27 balsis, pret — 40. Lorenča priekšlikums no-
raidīts. Nobalsošanā nāk tagad 342. pants komisiju
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, _kas būtu pret panta
pieņemšanu komisiju redakcijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pants komisiju redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. 343. pants.

(Akcizes nodoklis no vīniem ņemams:
1) pudelēs līdz 1,5 Itr. aplīmējot tās ar bandrolēm un
2) c'ta veida un lieluma traukos, iemaksājot skaidrā nau-

dā. Bandrolēiot nodoklis aprēķināms oēc tilpuma, pie
kam pudeļu lielums pieņemams neputojošiem vīniem
līdz 0,4 Itr. par 0,4 ltr., virs 0,4 ltr. un līdz 0,8 Itr. par
0.8 ltr., bet putojošiem vīniem pudeļu lielums līdz 0,5
ltr. par 0,5 ltr., virs 0,5 ltr. un līdz 1,0 ltr. par 1,0 ltr.

Nomaksājot akcizes nodokli skaidrā naudā, akcizes no-
doklis aprēķināms pēc vīna daudzuma, pie kam santimu da-
ļas pieņemamas par pi'lnu santimu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 344. pants.
(Pudeles lielumā līdz 1,5 Itr., aplīmējamas ar bandrolēm

pirms izlaišanas no vīnu darītavām, pildāmām un uzglabāja-
mām vietām vai muitas iestādēm; akcizes nodoklis par vīnu,
kuru izlaiž cita veida un lieluma traukos, ievācams vīnu iz-
laižot pārdošanā.

Piezīme. Vīni kristīgo baznīcu un reliģiozām vaja-
dzībām izlaižami nebandrolētās pudelēs ar katrreizēju
netiešo nodokļu departamenta atļauju kopā ar noteikta
parauga pavadrakstu.)
Pie šī panta vārdu vēlas deputāts Lorencs,

Vārds deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tāti! Šī panta piezīmē ir norādīts, ka visu kristīgo
baznīcu reliģiozām vajadzībām vīni izlaižami ne-
bandrolētās pudelēs ar katrreizēju departamenta at-
ļauju. Aiz tiem pašiem motiviem, aiz kuriem mēs
iesniedzām priekšlikumu 342. pantā strīpot 2. punktu,
mēs liekam priekšā Saeimai strīpot šī panta pie-
zīmi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lorenča priekšli-
kums skan:

,,344. pantā strīpot piezīmi."
Vārds referentam Hanam.
Referents ,ī. Hans: Tāds priekšlikums bij ie-

sniegts finansu komisijā. Finansu komisiia pēc sīkā-
kas apspriešanas izsacījās pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tirdzniecības-rūp-
niecības komisijas referents.

Referents R. Bīlmanis: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Lorenča

priekšlikums:
„344. pantā strīpot piezīmi."

Abu komisiju referenti izsakās pret Lorenča
priekšlikumu. Nobalsošanā nāk Lorenča priekšli-
kums. Lūdzu pacelties tos, kas būtupar priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret
— 43, atturējušos nav. Lorenča priekšlikums norai-
dīts. Nobalsošanā nāk 344. pants komisijas redakci-
jā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 344.
pants komisijas redakcijā pieņemts. 345. pants.

(Vīnu bandroles izgatavojamas valsts papīru spiestuvē un
izdodamas valsts kasēs vīnu darītavu un vīnu pildāmo vietu
īpaJniekiem. Netiešo nodokļu departaments nosaka bandroļu
krāsu, formu un lielumu, kā ari to zīmes un uzrakstus; viņš
ari nosaka kārtību, -kādā bandroles uzlīmējamas uz pudelēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 346. pants.
(Bandroles izdodamas vīnu darītavu un vīnu pildāmo vie-

tu īpašniekiem' pret skaidru samaksu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 347. pants.
(Nebandrolēti vīni pārvadājami kopā ar pavadrakstiem,

kuru formu un izsniegšanas kārtību nosaka finansu ministrs.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 348. pants kopā ar

piezīmi.
(Akcizes nodoklis no vīniem, kas pārvadājami kopā ar

pavadrakstiem, nomaksājams pirms to nodošanas nosūtīšanai,
izņemot gadījumus, kad nosūtamais vīns atsvabināms no akci-
zes nodokļa uz 342. panta 2. un 3 pkt. pamata, kad to saņem
vīnu pildāmā vietā, vai izved uz ārzemēm.

Piezīme. Vīnu pildāmās vietas atļaujamas tikai tā-
dos punktos, kur pastāvīgi dzīvo akcizes ierēdnis.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 349. pants,
(Vīnu darītavām un vīnu pildāmām vietām katru gadu

jāizpērk akcizes bandroles ne mazāk par sumu, kādu nosaka
finansu ministrs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 350. pants.
(Vīnu darītavām un vīnu pildāmām vietām, izlaižot pār-

došanā pudelēs nopildītu vīnu, šīs pudeles jāaplīmē ar noteik-
tām bandrolēm. Uz pudelēm ar vīniem jābūt etiķetēm' ar fir-
mas nosaukumu, vīna šķirnes apzīmējumu un vispār uzrak-
stiem' saskaņā ar likumā paredzētām prasībām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 351. pants.
(Gadījumos, kad pudelēs nopildīts un apbandrdēts vīns

jāpārstrādā, tad šis vīns no pudelēm' izlejams akcizes ierēdņa
klātbūtnē, sastādot par to attiecīgu aktu; pie tam bojātas ban-
droles iznīcināmas un apmaināmas pret jaunām par līdzīgu
sumu pret viņu pagatavošanas vērtības samaksu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 352. pants.
(Vīnu bojāšanās vai iznīcināšanas gadījumos, kurus ne,

varne paredzēt, ne novērst, iestādes īpašniekam, bez kavē-
šanās jāziņo akcizes ierēdnim' . Ja akcizes ierēdnis nevar ie-
rasties, tad iestādes īpašnieks sastāda aktu par vīna bojāša-
nos vai iznīcināšanu, policijas ierēdnim piedaloties, bet ja Dē-
dēja nav klāt, tad pieaicināmi divi liecinieki. Aktā uzrādāms
bojā gājušā vīna daudzums un šķirne. Šādā kārtā sastādīts
akts uzrādāms akcizes ierēdnim, kad tas pirmo reiz pēc tam
ierodas iestādē. Akcizes ierēdnis pārbauda aktā pievestos
apstākļus, izdarot izziņas. Uz šī akta pamata bojā gājušais
vīns atsvabināms no akcizes nodokļa uz finansu ministra rī-
kojumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 353. pants,
(Pie vīnu uzglabāšanas, apstrādāšanas un nepildīšanas

vīna pildāmās vietās nebandrolētos traukos ir pielaižams zu-
dums līdz 5% no vīna gada apgrozījuma, pieskaitot atlikumu
uz pārskata periodu. Par minēto zudumu nodoklis nav jā-
maksā, Finansu ministrs nosaka tuvāk vīna zuduma normu,
par kuru akcizes nodoklis nav jāmaksā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 354. pants,
(Vīnu pārdošana uz vietas dzeršanai vīnu darītavām nav

atļauta.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 355. pants,
(Reibinošu dzērienu pārdotavas bez tiesībām vīnu pil-

dīt pudelēs, drīkst iegūt, uzglabāt un pārdot vienīgi pudelēs no-
pildītos un apbandrolētos vīnus. Pārdotavas uz vietas dzer-
šanai var uzglabāt vīnu vaļējos traukos ne vairāk par 1,5 ltr.
no katras šķirnes.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 356. pants,
(Mazumā vīni pārdodami tikai bandrolētās pudelēs. Vai-

ruma no vīnu darītavām un vīnu pildāmām vietām' vīnus var
pārdot ari nebandroleta traukā. Akcizes nodokis par ne-

*
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bandroleta traukā pārdoto vīnu nomaksājams pirms tā izlai-
šanas, izņemot gadījumus, kad pārdodamais vīns atsvabināms
no akcļzes nodokļa uz 342. panta 2. un 3 pkt. pamata, vai kad
vīns pārdots vīnu darītavai, vai vīnu pildāmai vietai, vai iz-
laists izvešanai uz ārzemēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 357. pants,
(Vīnu pildāmās vietas un darītavas ved grāmatas pēc

noteikta parauga, ierakstot tanīs: a) vīnu pildāmās vietās —
vmu un bandroļu ienākumu un izdevumu un b) vīnu darīta-
vas — bandroļu ienākumu un izdevumu, uzrādot skaidrā nau-
da samaksātās akcizes nodokļa sumas. Uzraudzība par kār-
tīgu akcizes nodokļa ienākšanu no vīniem piekrīt akcizes val-
dēm' kuras rīkojas pēc Finansu ministrijas izdotiem notei-
kumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 358. pants,
(Pārvadājot vīnu ar pavadrakstu pirms akcizes nodokļa

samaksas par nodokļa nomaksu atbild kopīgi kā izsūtītājs, tā
ari saņēmējs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 359. pants.
(Atļaujas vīnu izgatavošanai izdod finansu ministrija.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 360. pants kopā ar

piezīmi.
(Uz ārzemēm izvedamie augļu un ogu vīni atsvabināmi

no akcizes nodokļa. Augļu un ogu vīnu darītavu un vīnu pil-
dāmo vietu īpašniekiem, kuri vēlas izsūtīt savus vīnus uz
ārzemēm, jāpieaicina akcļzes ierēdnis izsūtāmā vīna pārbau-
dīšanai. Vīnu nebandroletos traukos var pārvest uz muitas
iestādi zem akcizes ierēdņa zīmogiem un ar viņa apliecību par
izsūtāmā vīna daudzumu. Muitas iestāde pēc atvestā vīna
pārbaudīšanas izsniedz _ izvedējam apliecību, ka vīni tiešām
izsūtīti uz ārzemēm. Šāda apliecība iesūtāma netiešo nodokļu
departamentam sešu mēnešu laikā; neizpildīšanas gadījumā sa-
maksājams akcizes nodoklis par visu vīnu, kura izvešana uz
ārzemēm nav pierādīta. Izsūtot uz ārzemēm vīnus, par ku-
riem akcizes nodoklis samaksāts, samaksāto akcizes nodokli
neatmaksa.

Piezīme. Finansu ministrs var saīsināt vai paga-
rināt termiņu,_kurā jāiesniedz muitās aplieciba par vīna
izsūtīšanu uz ārzemēm.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 361. pants.
(Sīkākas instrukcijas un rīkojumus šā likuma robežās

izdod finansu ministrs saziņā ar tautas labklājības ministri.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 362. pants,
(Šis likums stājas spēkā ar 1926. gada 1. jūliju.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Likumprojekta-no-

slēguma teksts.
(Ar šo atvietoti: 1) Kriev. 1914. g. 24. apriļa noteikumi

par ķekaru vīnu izgatavošanu, glabāšanu un pārdošanu (Kriev.
vaid. lik. un rīk. kr. 1922), 2) Kriev. 1915. g. 14. julija notei-
kumi par akcizes nodokli no ķekaru, augļu, ogu un rozinu
vīniem (Kriev. vaid. lik. un rīk. kr. 1623.) 1.—29. panti,
3) 1921. g. 16. decembra likuma par akcizes nodokļiem no vī-
niem un alkoholu saturošas augļu un ogu sulas, alus un bez-
alkoholiska kvasa, bezalkoholiskiem kvasa, limonādes, augļ-
udeņa, smalko, seltera un minerālūdeņiem (Lik. kr. 234.) 1. un
2. pantu un 4) 1920. g. 17. augusta likuma par alkoholu satu-
rošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
(Lik. kr. 217.) 84.-88. panti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
papildinājums likumā par alkoholu saturošu vielu ra-
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu visā
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visā visumā pieņemts. Redakcijas
komisijas ziņojums būs nākamā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts -— aktu n o-
d e v u likums. Referents K. Bachmanis. Lūdzu
referentu sniegt ziņojumu.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie depu-
tātu kuņģi!_ Aktu nodevu neieved no jauna. To ņē-
ma jau agrāk uz pastāvošā likuma pamata un sauca
par kanclejas aktu nodevu. Tuvāki noteikumi paī-
so nodevu bij ievesti nodevu nolikuma 277.-282.
pantos un notariāta nolikuma 199. pantā. Mūsu
valsts pastāvēšanas laikā nodevu nolikuma 277.—
282. panti atvietoti ar noteikumiem par kanclejas
aktu nodevu, kas ievietoti likumu krājumā 1922. ga-
da. 166. Likumprojekta, ko šodien augstam namam
ceļ priekša juridiskā un finansu komisijas, šo node-
vu nenosauc vairs par kanclejas aktu nodevu, bet

par aktu nodevu. Ari agrāk pie 199. panta notariāta
nolikuma jau bij dots paskaidrojums, ka nosaukums
..kanclejas aktu nodeva" nav pareizs nosaukums.
Šī nodeva _ nenāk par labu kanclejai, bet par labu
valstij. Taj>ec ari jau agrāk to mēdza nosaukt par
aktu nodevu

^
Uz agrāko Krievijas likumu pamata

šo nodevu ņēma 3 zelta rubļu apmērā. 1922. gada
noteikumi šīs nodevas, apmēru noteica uz 1 latu.
Apspriežama likumprojektā juridiskā un finansu ko-
misijas nosaka aktu nodevu uz 3 latiem. Tagad li-
kumprojekta teksta tuvāki un skaidrāki apzīmēti vi-
si akti un līgumi, kuri aplikti ar šo nodokli, kā ari
lotisīki un plaši apskatīti akti un līgumi, kuri atsva-
bināti no šīs nodevas. No jauna šinī likumā ievests
noteikums, ka nodeva nav maksājama naudā, kas
ienes zināmu apgrūtinājumu darbībā, bet maksāja-
ma zīmogmarkās, kas vispārīgi daudz izdevīgāki.
Juridiskas un finansu komisijas uzdevumā es lūdzu
augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības kār-
tībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents prasa
steidzamību šim_ likumprojektam. Nobalsošanā nāk
steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas būtu oret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas
debates. Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
.balsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas likuma
nolasīšanu? _ Tāda velēšanās netiek izteikta, No-
balsošana nak likumprojekta virsraksts,

(Aktu nodevu likums.)
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret virsraksta

pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. 1. pants.

(Aktu nodeva ņemama valstij par labu trīs latu anmērā:
a) no akta vai līguma, kas ierakstāms zemes grāmatās;
b) no darījuma, testamenta vai cita rīkojuma nāves gadī-

jumam ;
c) no tiesas sprieduma vai lēmuma nar nekustamas

mantas vai kiižso nāreju cita īpašumā, vai kādas ci-
tas lietišķas tiesības atzīšanu uz nekustamu mantu
vai ku£i;

d) no kuģa reģistrācijas certifikata. kā ari no kuģu ie-
gūšanas vai ieķīlāšanas darījumiem:

e) no līgumiem par rīcības aprobežošanu attiecībā uz
nekustamu mantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 2. pants,
(No aktu nodevas atsvabināmi:
a) akti un līgumi, kurus noslēdz valsts, pašvaldība, kā

ari Latvijas _ Sarkana krusta biedrība vai mocības ie-
stādes, ja pēdējām ir juridiskas personas tiesības, tanīs
gadījumos, ja pec vienošanās aktu nodevu maksā šīs
darījuma slēdzējas;

b) tiesas spriedumivai lēmumi, uz kuru pamata šī panta
a punkta minētās juridiskās personas iegūst nekusta-
mu mantu vai kuģi:

c) izsludināšanas kārtībā atjaunojamie akti un līgumi;
d) akti un līgumi, kas paredzēti likumā par nekustamu

īpašumu koroborešanu sakarā ar agrārās reformas
likumu, izņemot tā. paša likuma 7. pantā minētos lī-
gumus (Lik. kr. 1923. g. 41.);

e) akti, ka_ s paredzēti likumā par īpašuma tiesībām uz
piešķirtam šņoru zemēm (Lik. kr. 1924. g. 97.);

f) zemes ierīcības akti un dokumenti, kuri paredzēti no-
tejkumos par zemes ierīcību (Lik. kr, 1924. g. 157.),
ka ari šo aktu un dokumentu koroborešanu;

g) koroborēšanas akti, kuri paredzēti nodevu nolikuma
243. oanta 9. punktā (Lik. kr. 1926. g. 36.):

i) apmainās akti robežu noapaļošanai, starpgabalu (streij-
gabalu) likvidēšanai vai samazināšanai, kā ari šņoru
zemju iedalīšanai viensētu saimniecībās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Aktu nodeva samaksājama zīmogmarkās, uzlipinot tās

uz attiecīga akta vai cita dokumenta. Zīmogmarkas dzēš
attiecīga valsts iestāde vai amatpersona.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 4. pants.
(Aktu nodevu nekādā gadījumā neatmaksā atpakaļ.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. Likumprojekta no-
slēguma teksts.

(Ar šo atvietoti nodevu nolikuma 277.-282. panti un 1922.
g. 10. augusta noteikumi par kanclejas aktu nodevu (Lik. kr.
1921. g. 166.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
aktu nodevu likums visā visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas_ butu pret šī likuma pieņemšanu visā visu-
mā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visā
visuma_ p i e ņ e_m t s. Redakcijas komisijas ziņo-
jums bus nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — valsts
budžets 1926./27. saimniecības gadam.
Referents Aug. Kalniņš. Turpināsies vispārējas de-
bates pie kārtējo izdevumu budžeta VII. daļas.
Vārds deputātam Dubinam.

M. Dubins (Agudas Israel): Augstais nams!
Apstājoties pie iekšlietu ministrijas budžeta, vispirms
gribu runāt par to, vai patiešām iekšlietu ministrs
izpilda visus tos pienākumus, kādi viņam uzlikti, t. i.,
uzturēt mieru un kārtību valstī, lai visi iedzīvotāji
justos droši un varētu mierīgi strādāt savu darbu.
Talak, es apstāšos pie tā, vai iekšlietu ministrs rūpē-
jas tikai par drošību valstī un par iedzīvotāju aiz-
stāvēšanu.

Apskatot iekšlietu ministrijas budžetu, tanī pa-
redzētās sumas, jums uzkritīs, ka iekšlieteu ministrs
nevis rūpējas par iedzīvotājiem, bet gan vienu ie-
dzīvotāju daļu, katru gadu apliek ar jauniem nodo-
kļiem, lai uzturētu noteiktu skaitu ierēdņu. No kā
sastādās iekšlietu ministrijas ieņēmumu posteņi?
Viens miljons latu paredzēti no ārzemnieku uztu-
ras atļaujām, 15.000 lati paredzēti no uzņemšanas
pavalstniecībā, 540.000 lati no jaunām iekšzemes pa-
sēm, un 101.000 lati no sodiem. Tālāk vēl paredzēti
178.000 lati no bēgļiem, kas nelegāli pārnāk robežu.
Tā tad mēs redzam, ka viss iekšlietu ministrijas ie-
nākumu budžets uzbūvēts vienīgi uz sodiem un no-
dokļiem', jo nevienu cita ienākumu neredzam. Mēs
zinām, ka 1920. gadā no ārzemniekiem nekas netika
ņemts. Es neko neiebildīšu pret to1, ja no ārzemnie-
kiem tagad ņem nodokli, t. i., no tiem, kas šeit ne-
kad nav dzīvojuši, bet tikai tagad iebraukuši. Tas
ir attaisnojams, jo visās valstīs paredzēts šāds ār-
zemnieku nodoklis lielākā vai mazākā apmērā. Bet
ja ņemam nodokli no mūsu pašu iedzīvotājiem tad
tas ir netaisni. Bet kā šis nodoklis pieaudzis? 1920.
gadā nebija paredzēts nodoklis par uzturas un per-
sonas atļaujām. 1921. gadā jau ieveda šādu nodokli,
un proti, 100 rubļu apmērā par uzturas atļauju un
tikpat liels nodoklis ari par personas apliecību, bet
vēlāk to paaugstināja no 100 uz 200 rubļiem, un par
uzturas atļauju līdz 750. Beidzamā laikā tas ir vēl
paaugstināts no 200 uz 600 rubļiem un par uzturas
atļaujām līdz 1500 rubļiem. Iznāk, ka iekšlietu mi-
nistrija ir vairāk finansu ministrija, kas rūpējas par
nodokļiem. Viņa atradusi vienu avotu — bijušos
Krievijas pavalstniekus un no tiem nu ņem un izspiež
naudu par neko, par to, ka viņi nevar saņemt laikā
Latvijas pases, gadu no gada viņiem jāmaksā uztu-
ras nodevas. Visi ministrijas ierēdņi redz, ka vis-
pār ir viens noteikts skaits iedzīvotāju, no kuriem
tikai vajadzētu ņemt nodevas un uz viņiem jāskatās
tikai kā uz otrās kategorijas iedzīvotājiem. Tie vis
nerūpējas par to, lai vairāk nodrošinātu šiem cilvē-
kiem drošību, bet gan par to, kā var sastādīt proto-
kolus, kā vairāk dabūt soda naudu par kādu neizpil-
dīta' rīkojumu un, kas ir galvenais viņu uzdevums,
katru dienu izgudrot kādu jaunu rīkojumu, lai to šie
iedzīvotāji nevarētu izpildīt un tiktu sodīti ar lie-
lāku sodu. Piemēram, atceraties, kad budžeta ko-
misijā gāja runa par sodu posteni, tad Rīgas prefekts

nāca ar priekšlikumu palielināt soda naudas. Kā-
pēc viņš lai nosoda ar 5000 rubļiem, ja var nosodīt
ar 25.000 rubļiem parto, ja kāds nav pierakstījies
triju dienu laikā. Iespējams tas ir. Redzat, prefekts
un citas augstāk stāvošas personas redz, ka ir avots
— sodi, no kā var sastādīt budžetu. Es zinu, ka var
teikt, lai laika pierakstās, lai pierod pie kārtības, bet
ne ta, ja 3 vai 4 dienas palaiž garām aiz tā iemesla,
ka nebij naudas, ar ko samaksāt, tad jau uzliek no
5—10.000 rubļu soda naudas. Es varu pievest vai-
rākus desmitus tādu gadījumu, bet kā piemēru pie-
vedīšu tikai kādu Barkanu, kurš kā bijis Krievijas
pavalstnieks, 3 dienu laikā nav izņēmis, vizu un par
to dabūjis samaksāt 5000 rubļus. Tāpat kādu Zelik-
sonu, kuram nebija naudas, ko samaksāt laikā par
uzturas atļauju, nosodījaar 10.000 rubļiem. Ja pre-
fekts zin, ka viņam iespējams sodīt tik viegli un tik
daudz, tad viņš ar to pavairo savu budžetu. Es
atrodu, ka tāds ieņēmumu avots ir nepareizs. Mēs
radām rīkojumus, kurus cilvēki_ nevar izpildīt, lai
butu iespējams tos sodīt, lai būtu iespējams radīt
iekšlietu ministrijai ieņēmumus, Ja pienāks laiks,
kad no sodiem nekas neienāks, tad iekšlietu ministrs
izgudros kādu jaunu rīkojumu, kuru atkal iedzīvotāji
nevarēs izpildīt, ar ko radīsies jauna izdevība uzlikt
sodus. Tas notiek tadeļ, lai budžeta komisija vēlāk
nepārmestu, ka paredzētie ienākumi nav realizēti.
Runājot par pasēm, jāsaka, ka tās ir pilnīgi liekas
un dažas valstīs nemaz nepastāv. Piemēram, Ame-
rika_ visi dzīvo un ir droši pilnīgi bez pasēm. Mēs
taisām no pasu sistēmas ienākumus, jo katram biju-
šam Krievijas pilsonim jāmaksā gadā vairāki tūk-
stoši par ne ko. To es nevaru saprast. Policijas
pienākums ir meklēt cilvēkus, kuri traucē kārtību,
bet viņai priekš tam atliek maz laika, jo katru dienu
jāsoda cilvēki, jāraksta protokoli. Tāpēc nav jā-
brīnās par to, ka katru dienu Bastejkalnā uzbrūk
žīdiem. Policijai nav izdevies atrast vainīgos. (Sau-
ciens pa kreisi: „Ta ir Jūsu policija!") Es vēl ne-
esmu iekšlietu ministrs, Ta kā ierēdņi nodarbojas
tikai ar pasemun sodu uzlikšanu, tad neatliek laika
kartības uzturēšanai. Tapec nav iespējams atrast
vainīgos, kas katru dienu uzbrūk žīdiem uz Bastej-
kalnā. Ja šeit daži latviešu pilsoņi saka: kāpēc
jus tiem uzbrucējiem neatbildatar to pašu, tad, kun-
gi, uz to jāatbild: redzat, ja kādreiz Varakļānu žīdi
gribēja uzbrukt tiem, kasviņiem uzbruka, tad kas
tur iznāca. Gandrīz gribēja piemērot sodu likumu
122. pantu. Studenti, kuri uzbruka, tika uzskatīti
par godīgiem, bet žīdi par huligāniem tikai tāpēc, ka
gribējuši aizstāvēties pret uzbrucējiem. Tā tad re-
dzat, ka nav nekādas izejas. Ja policija nerūpējas
par to, lai iedzīvotājus nodrošina, ja pilsonis pats
grib sevi aizstāvēt, tad viņš tiek sodīts un nepie-
tiek artiem 6 mēnešiem vien, ko viņš jau nosēdējis
izmeklēšanas cietumā, bet tam piespriež vēl 10 mē-
nešus. Es domāju, ka policijai jārūpējas par to, lai
vainīgos dabūtu roka. Turpretim citos gadījumos
policija sadabū vainīgos un es zinu, ka bieži apcie-
tina personas par to, ka viņas it kā nav politiski uz-
ticamas u. t. t. Bet tur, kur policija uz reizi ir vaja-
dzīga,_kur vainīgie jāķer un jāsoda, viņas nav. Var-
būt, kadreiz_ nevar vainot ari iekšlietu ministriju par
to, bet pastāvošākārtība ir tāda, ka vajadzīgs mek-
lēt līdzekļus priekš ieņēmumu budžeta un katrs
iekšlietu ministrijas ierēdnis rūpējas tikai par to, lai
viņš sava nodaļā ieņemtu tik daudz, ka var segt iz-
devumus. Ta.piemeram, paredzēti 178.000 lati no
pārbēdzēju sodiem. Vai par to, ja Krievija neizlaiž
mūsu bēgļus un tie pārnāk robežu nelegāli, mums
viņi "jāsoda? Mēs ejam tiem pretim un uzliekam
sodu 10.000—15.000 rubļus par to, ka viņi grib no-
nākt uz savām mājām, atbraukt no Krievijas uz La-
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tviju. Ja mēs par to viņus sodām, tas ir gluži ne-
pareizi, jo agrāk mēs sūtījām vēl ešalonus, lai vairāk
pārvestu atpakaļ uz,Latviju. Tālāk paredzēts vēl
viens līdzīgs postenis — sods no emigrantiem. Jus
zināt tomēr, ka šī emigrantu kustība ienes mums
daudz ārzemes valūtas un tāpēc pēdējais kabinets
nolēmis izdot ap 500.000 rubļu aģitācijai, lai uz mūsu
kūrortiem brauktu ārzemnieki. Līdzīgi ārzemnie-
kiem, kas iebrauc Latvijā, ārzemju valūtu sev līdzi
ieved ari šie emigranti. Ja emigranti aizkavēti iz-
braukt uz Ameriku, par to katram cilvēkam jāmaksā

1

1000 rubļu mēnesī jeb 12.000 rubļus gadā, bez vi-
zām, _vienīgi par to, ka viņš laikā neizbrauc. Es
domāju, ka tas ari nav pareizi, ja mēs gribam veici-
nāt emigrantu kustību. Tāpat es gribu aizrādīt, ka
pašvaldības departaments nerūpējas par toi, lai at-
vieglotu stāvokli pilsētām un miestiem. Tiek likti
šķēršļi ceļā miestu paplašināšanai. Piemēram, kad
Krustpili gribēja nosaukt par miestu, iekšlietu mini-
strija piegrieza vienu lielu zemes gabalu, kuram nav
nekādu sakaru ar Krustpili, lai miestu pavairotu ar
zemniekiem. Tāpat tas bija ar Gostiņu miestu, ko
iekšlietu ministrijagribeja piegriezt Pļaviņām.

Talak es gribētu aizrādīt uz nelaimīgo pavalst-
niecību. Valdība savā deklarācijā aizrādīja, ka viņa

^
grib izbeigt pavalstniecību administratīvā kārtā, ka
visus tos cilvēkus, kas vēl ir ārzemnieki, var pilnīgi
uzņemt uzņemšanas kārtībā caur ministru kabinetu.
Vai tās ir noticis? Pirms šīs valdības katru mēnesi
uzņēma pavalstniecībā apmēram 100 cilvēkus. Ta-
gad pec tiem atvieglinājumiem, ko grib dot, katru
mēnesi pavalstnieeīb'a uzņem ap 120, 130, un ja jau
140, tad par l/* mēnešiem'. Tāpēc apgalvot, ka šo

(

nelaimīgo pavalstniecības lietu var izbeigt uzņem-
šanas kartībā, es domāju, neviens nevarēs. Prakse
pieradījusi pretējo. Vispārīgi pasu nodaļā pastāv tā-
da tendence, ka tur šaubās, vai ierēdņiem būs vēl
darbs. Tapec par viņiem gādā par 25 gadiem uz
priekšu, jo uzņemami vēl apmēram 25.000. Ja mēs
izbeigsim pavalstniecības jautājumu uz reizi, tad,
varbūt, šiem darbiniekiem nebūs darba. Ja iekšlietu
ministrija gribētu paātrināt uzņemšanu pavalstniecī-
ba, viņai butu iespēja pieņemt jaunus ierēdņus, lai
darbu aitrak veiktu. Bet cik man zināms, neviens
jaunsierēdnis nav klāt nācis, strādā itie paši,kas strā-
dājušihdz šim' un uzņemšana pavalstniecībā neveicas.
Ja ta, tad mums tomēr jānāk pie slēdziena, ka reiz
par visam reizēm jāizbeidz šī nelaimīgā pavalstnie-
cības lieta, Jau reiz mēs runājām par to unaizrādī-
jām uz to netaisnību, kas notiek tiem cilvēkiem, ku-
ri dzīvojuši še daudzus gadus un kurus tomēr uz-
skata par_ārzemniekiem'. Tāpēc nesen atpakaļ ie-

I

sniedzu pārlabojumu piie likuma par pavalstniecību,
lai pavalstniecības tiesībaspiešķirta visiem 80-gad-
niekiem un 20-gadniefeiem, kuri dzīvojušiLatvijā, bet
izraidīti no Latvijas un tagad grib atgriezties atpakaļ,
lai viņiem, nebūtu jāciešno netaisnā miera līguma,
kas slēgts ar Padomju Krieviju, kurā teikts, ka at-
griezties var tikai tie, kas pierakstīti Latvijā. Tā kā
šie cilvēki nebija pierakstīti Latvijā, viņiem iespēja
atgriezties uz dzimteni pilnīgi laupīta. Tāpēc jāpie-
šķ'ilr pavalstniecība visiem tiem, kuri ir dzīvojuši
Latvija 6 mēnešuspirms 1914. gada 1. augusta. Otrs
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termiņš, kuru es liku priekšā, bij 1918. gada 18. no-
vembris. Visiem tiem, kas šinī laikā dzīvoja Latvijā,
ari butu piešķiramas Latvijas pavalstnieku tiesības.
Jus, varbūt, jautasat, kāpēc vajadzīgi divi termiņi,
Mans uzskats Ir tāds, ka tanī laikā, kad Latviju iz-
sludināja par neatkarīgu valsti, ne visi viļņas iedzī-
votāji atradās šeit. Viena daļa bij aizbēgusi, paņem-
dama līdz visu savu mantu. Tagad šie iedzīvotāji, ir
ārkārtīgi grūtā stāvoklī, jo tagadpasaka, ka šiem ie-
dzīvotajiem pilsoņu tiesības netiks dotas. Šī netai-

snība jāizlīdzina. Domāju, ka ir pienācis vajadzī-
gais moments. To varam_ spriest ņo tā, ka pat Sku-
jeniekakungs, kurš bij mūsu lielākais pretinieks, ta-
gad atzīst, ka Dubinam ir taisnība, kad viņš teica,
ka Latvijas valstij vajaga pārņemt no Krievijas ne
tikai aktīvu vien, bet airi pasīvu. Tādēļ ari visiem,
kas atradās valsts proklamēšanas dienā Latvijā, jā-
piešķir Latvijas pavalstniecība. Es gan Skujenieka
kungam aizrādīju, ka tas aktivs ir lielāks par pasīvu.
Tapec es ceru, ka pie pavalstniecības likuma pie-
ņemšanas daudz runu vairs nebūs, jo visiem ir
skaidrs šis likums un tie, kas savā laikā bija pret šo
likumu, cerams, vairs nebūs šī likuma pretinieki.
Jau šinīs dienas, varbūt, varēsim šo pavalstniecības
likumu nobalsot.

Tālāk es gribētu aizrādīt attiecībā uz policistu
Lozda. Es vispār nevaru saprast, ja viens policists
vai apriņķa priekšnieks savā vietā ir nederīgs un jā
to nosūta uz citu vieta, vai tad tur viņš būs derī-
gāks. Man šķiet, ja kāds neder, tad tas pavisam jā-
atlaiž. Ta, piemēram, ja kāds policists neizpilda do-
tos priekšrakstus, neizpilda savus pienākumus, vai
tad var šādu policistu pārcelt uz citu vietu, piemē-
ram, uz Daugavpili vai kādu citu, apriņķi. Šādu rī-
cību es nepavisam nesaprotu. Ir bijis gadījums, ka
minētais Lozda, kurš pārcelts citā vietā, uzdrošinā-
jies nākt tiesā un teikt, ka Dubins un Maizels viņu
apmelojuši un protokols nav bijis pareizs. Viņš se-
vi^ neatzina par vainīgu, bet ar_ savām liecībām at-
stājis tādu iespaidu,_ka tiesa mēģināja pielietot 122.
pantu. Savās liecībās, viņšizteicies,, ka mēs, Saeimas
deputāti, esam samelojušies, kaut gan patiesībā viņš
pats _ melojis. Bet iekšlietu ministrs neatrod, ka šis
cilvēks butu kādu pārkāpumu izdarījis un tas dzīvo
sava vieta tālāk, jūtas diezgan nevainīgs un dzer
šņabi.

Tālāk es gribu aizrādīt, ka Krustpili atrodas
policijas priekšnieks Bērziņš, kurš, es nezinu, vai
ministra kungam tas ir zināms, nodarbojasar to,ka ne
tik vien kā nepilda iekšlietuministrijas priekšrakstus,
bet pat mēģina iespaidotpilsētas domniekus un noteic,
ka viņiem balsot.. To es Jums, ministra kungs, varu
pieradīt, ka šādi gadījumi ir bijuši, kur šis Bērziņš
uzaicinājis savās mājās domniekus un licis priekšā,
kai viņiem balsot, citādi viņiem būšot slikti. Šispats
Bērziņš noīrējis mājās, kas piederjtādam žīdam, aug-
šējo stāvu uz trim gadiem un jūtastur kā pilnīgs
saimnieks par visu māju. Pēc tam,kad nevarēja sa-
dzīvot ar saimnieku, viņš izīrēja tālāk visu stāvu po-
licistam, saņēma visu šķūni savā rīcībā un nemak-
sāja nevienu kapeiku. Ja saimnieks ierunājās par
maksāšanu, tas uz reizi gādāja, lai tiktu sastādīts
protokols, lai saimnieku sodīta ar kādiem 5000 vai
10.000 rubļu, un norādīja, ka lielākā daļa no maksas
aiziešot tikai par protokola samaksāšanu. Es do-
māju, ka tik plašas, pilnvaras iekšlietu ministrs, šiem
kungiem nav devis, ka viņi var rekvizēt atsevišķus
dzīvokļus un rīkoties pilnīgi pēc savas iegribas, pa-
ņemt šķūni savā rīcībā u. t. t. Ja iekšlietu ministra
kungs grib painteresēties par to lieta,, viņš var aiz-
sūtīt uz Krustpili apriņķa priekšnieku un tad redzēs,
kā tur tās lietas notiek. Tā es varu uzskaitīt veselu
virkni gadījumu, kur rīkojas drusciņ plašāki nekā
iekšlietu ministrs domā. Tas viss tāpēc, ka iekš-
lietu ministrijas ierēdņi nenodarbojas vairāk ar ie-
dzīvotāju aizsargāšanu, bet meklē ceļus, kā apspiest
iedzīvotājus, apspiest ārzemniekus, kad tie nav lai-
ka izņēmuši savas atļaujas, nav laikā pierakstījušies,
un tad sāk ķerties, pie mierīgiem iedzīvotājiem. Viņi
nodarbojas ,ar blakus lietām, bet ne ar tiešo darbu
valsts labā. Tālāk pāris vārdus gribu teikt pie tā,
par ko pēdējā sēdē runāja Maizeļa kungs. Maizeļa
kungs pagājušo reizi ļoti asi uzbruka žīdu pilsoni-
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skiem deputātiem:. Es domāju, ka Maizeļa kungam
grēciniekus nevajadzēta meklēt pie pilsoņiem. Ja
es sakšu pie sociālistiem meklēti grēkus, varbūt, ari
tur es tādus atradīšu. Tāpēc izdevīgāki bija Maizeļa
kungami nevis sākt meklēt, ka Dubins ir vainīgs ne-
vis tapec, ka viņšpabalsta labo spārnu un viņu val-
dību, bet pameklēt pašam savas kļūdas, pie tās val-
dības, kur viņš bija valdības stutētājS', no kura bija
atkarīga Zamueļa kunga valdība. Maizeļa kungs,
paskatāties, ka Jums gājaar Zamueļa kunga valdību.
Tur laikam,_Maizeļakungs,, Jūs bijāt viens no galve-
niem stutētajiem'. Vai Maizeļa kungs no visiem tiem
jautājumiem, par kuriem: šodien pārmeta man, Za-
mueļa valdības laikā kaut ko ir darījis? Redzat,
Maizeļa kungs, es pie katras valdības, ja tā bij 1ko
nepareizi nodarījusi, uzstājos ar runām, un aizrādīju,
kaes domāju. Katram ministrim, man liekas, vaja-
dzēja saprast, ja izdarīts kaut kas nepareizi, to va-
jaga izlabot, bet es neatminu, ka Maizeļa kungs
butu uzstājies tad, kad bija Zamueļa kabinets. Tad
viņš muti neatplēta. Viss ,ko darījis Zamueļa kungs,
bijis pareizi un ne vārda viņš neteica. (V. Maizeļa
starpsauciens.) Ja gribat, es Jums atbildēšu, Mai-
zeļa kungs, kādi ierobežojumi bij taisīti Zamueļa kun-
ga laikā. Jūs atminēsaties, ka tanī laikā... (N.
Maizels no vietas: „Tas bij demokrātiskā centra
kabinets!") Tie bij Jūsu draugi, Jūs viņus toreiz pa-
balstījāt. Un toreiz, kad sarīkoja ekonomisko boikotu
un brauca pa ielām ar automobiļiem un svilpēm, ne-
zin, kas tad bij noticis ar Maizeļa kungu, jo viņš tad
neatrada par vajadzīgu nākt šeit un pārmest 'ministru
prezidentam. _ Ne vārda viņš nav teicis, tāpēc, ka
valdība bij kādi 3 vai 4 sociāldemokrāti. (Sauciens
pa kreisi.) Vai jums vajadzēs to pierādīt, ka tas fak-
tiski ta bij? Es ari nedzirdēju, ka tanī laikā, kad Dē-
ķena kungs bij par izglītības ministra, palīgu, kad viņš
deva rīkojumu atlaist ārzemniekus-skolotājus, ka tad
Maizeļa kungs būtu uzstājies pret Dēķena kungu kaut
ar vienu vardu. Nevienu vārdu viņš nav runājis.
(K Dēķens no vietas: „Dubin, es neesmu devis!")
Jus bijāt tanī laikā kā Gailīša kunga līdzbiedrs. Mēs
bijām klāt,_kad Jūs vadījāt mazākuma tautību no-
daļu. Tapec caur Jums tas gāja. Jūs, saprotams,
gan bijāt tik gudri, ka to Jūs devāt parakstīt Gailī-
tim. Bet toreiz es nedzirdēju, ka Maizeļa kungs uz-
stātos un runātu pret Dēķena kungu, kāpēc viņš, kā
ministra biedrs, devis tādu rīkojumu pret minoritā-
tēm. Es neatceros, ka Maizeļakungs būtu uzstājies
Zamueļa kunga valdības laikā, kad izdeva rīkojumu
par pierobežas māju un zemes likvidēšanu 3 gadu
laikā, kurš lielā mērā aizskāra minoritātes. Nevienu
vārdu par to viņšnav runājis ne pie budžeta, neari
citur. Ja to būtu darījis Ulmaņa kungs, tad es būtu
uzstājies un runājis no šīkatedra. Ja jūs man pār-
metat, ka es esot balsojis par muitas tarifa paaugsti-
nāšanu, tad es balsoju tāpēc, ka prezidents paskai-
droja, ka no tā atkarājas valūtas stabilitāte. Es at-
rodu, ka tas bija valstisks jautājums, Ja Ulmaņa
kungs būtu nepareizi izturējies pret minoritātēm, tad
Maizeļa kungs še būtu uzstājies un runājis, bet tanī
laikā, kad valdīja Zamueļa kabinets, Maizeļa kungs
par tonerunāja. (rV. Maizels no vietas: „Runāju!")
Atvainojos, Maizeļa kungs, es Jums varu visas ste-
nogramas izlasīt un pierādīt, ka Jūs Zamueļa kunga
valdības laikā neesat neviena vārda runājuši par to.
Tas būtu netiešs apvainojums, sociāldemokrātiem,
bet ari tie, piemēram:, kad budžeta komisijā gājaru-
na par 80-gadnlekiem un 20-gadniekiem, kurus zem-
nieku savienība atzina par mājā laižamiem jau pa-
gājušā gadā, pie nobalsošanas sociāldemokrāti vien-
balsīgi balsoja pret to. Redzat, es jums vēl tālāk
pastāstīšu, Kad budžeta komisijā gāja runa par tiiem
ārzemniekiem, kas līdz 1914. gada 1. augustam dzī-

vojuši šeit, ka tiem nebūtu jāmaksā par personas
apliecībām, tad socialdemokratii, izņemot Dukura
kungu, balsoja pretim. (V. Maizels no vietas: „Tas ir
mūsu priekšlikums!") Par pasēm Jūs neko neesat
minējuši. (V. Maizels no vietas: „Jūs balsojāt
pretim!") Sociāldemokrāti balsoja pretim. Tālāk, kad
gāja runa par muitas tarifu, laikam Maizeļa kungs
atceras, kādi uzbrukumi bija man. (Sauciens pa
kreisij „Sliktl laiki!") Man bija labi laiki, jums slik-
ti,. Jūs atminaties plakātu, kur bija uzzīmēts: „Nost
ar Dubinu, nost ar Ulmani!" Veckalna kungs zināja
toreiz, ka tas nav vērsts pret Dubinu, bet pret žī-
diem vispāri. Fakts ir tas, ka viņš gribēja uzkūdīt
strādniecību pret žīdiem:. Ja Veckalna kungs domāja
runāt tikai pret Dublinu, viņš varēja teikt; nost ar
Dubinu, Eirksu, Ulmani, Nonācu u. t. t, bet kad viņš
izcēla tikai Dubinu un Ulmani, tas pierāda, ka grib
likt apvainojumu uz visiem! žīdu tautības iedzīvotā-
jiem:. Ja iesim tālāk, tad redzēsim, ka visas sociāl-
demokrātu avizēs, kuras toreiz iznāca, bija redzami
vienīgi uzbrukumi, uzbrukumi žīdiem, un ne kas cits.
Es negribu pārmest, bet gribu tikai uzskaitīt grēkus,
ko jūs esat nodarījuši pa šoīso laiku, varbūt, ne ma-
zāk, kā labais spārns nodarījis savā laikā, Bet es
teikšu, ka cik labi ir vieni,tik pat labi ir ari otri. (Sau-
ciens no vietas: «Vislabākie cilvēki ir centrā!") Es vēl
atminos, ka tanī laikā, kad Varakļānu žīdi tika ap-
cietināti un netaisnība ar viņiem bij notikusi, ka bez
drošības viņi netika izlaisti no apcietinājuma, „So-
cialdemokrats" bija tas, kas rakstīja — Dubins pa-
vēlēja un žīdus izlaida. Viņš laikam domā, ka Dubins
to panācis nelikumīgi. Tālāk, kad gāja runa par Ul-
maņa valdību, tad atkal Būmeistera kungs teica: tik
un tik daudz minoritatu pilsoņu tiek uzņemti pavalst-
niecībā. Redzat, tur laikam; kaut kas ir un tur tā
lieta nemaz nav tik vienkārša. Bet es Jums varu,
Būmeistera kungs pateikt, ka nemaz tik un tik daudz
netika uzņemti pavalstniecībā, kā Jūs toreiz runājāt.
Es saprastu, jaBūmeisters teiktu,ka vispāri uzņem-
šana būtu paplašināma. (K- Būmeistera starpsau-
ciens.) Pēc tam Jūs esat teikuši, ka vajadzīgs liku-
mu par pavalstniecību paplašināt, bet apvainojumi
pret minoritātēm tomēr bija, To Jūs esat teikuši,
es Jums parādīšu stenogramas. Redzat, ar tādu pār-
metumu par tiesībām,, ko valdība dod, uzbrukt nevar.
Ja būtu runa par korupciju, tad nākat un pasakāt to.
(Sauciens pa kreisi: „Ir jau, ir!") Bet es domāju,
ka jūs nevārāt teikt, ka notiek kāda korupcija no
minoritatupuses un ja jūs pārmetat, tad tikai par tie-
sībām, kuras mums dod. (Sauciens pa kreisi.) Es

, jums atgādināšu, kungi, ka tad, kad mēs, bijām, ie-
snieguši Latvijas bankā lūgumu, ka mēs gribam dis-
konto komitejā vienu pārstāvi, Jūsu pārstāvji La-
tvijas bankā tomēr balsojuši pret mūsu pārstāvi dils-
konfo komitejā. Tas ir fakts. Kad finansu komisijā
gāja runa atcelt nelaimīgo atļauju došanu tieslietu
ministrijā, sociāldemokrāti balsoja pret to, it kā tur
notiekot kāda spekulācija. Bet, kungi, nedomājāt,
ka es gribu te nākt ar kādiem pārmetumiem sociālde-
mokrātiem. Es varētu uzskaitīt vēl veselu virkni ne-
pareizību, ko jūs esat nodarījuši beidzamos, gados,
tāpat ari, kas nodarīts no labā spārna deputātiem.
Bet, Maiizeļa kungs, nevajaga nākt šeit un teikt: „Tie
ir tie vainīgie, kamēr mūsējie ir tie labie." Tagad jau
sociāldemokrāti balso par pavalstniecības projektu
komisijā, bet es jums gribu atgādināt, Maizeļa kungs,
ka Zamueļa kunga laikā, kad sociāldemokrāti ar mi-
noritatu balsīm varēja_ izvest pavalstniecību, sociāl-
demokrāti izgāja no zāles un ar 3 balsīm: izgāza li-
kumu par pavalstniecību. Ar vārdiem runāja vienu,
bet ar darbiem darīja pavisam 1ko citu. Tas ir fakts.
Redzat,_ta tad grēkus var atrast pie katra. Bet ja
viens kādreiz ko nepareizi ir darījis, bet uz priekšu
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apsolās to nedarīt, tad mēs varam viņam vienmēr
piedot. Ja sociāldemokrāti negrib uz priekšu tā uz-
vesties kā līdz šim, tad es varu teikt, ka tas ir labi
un ne slikti. Tāpat, ja labais spārns nāktu pie slē-
dziena, ka līdzšinējā līnija ir nepareiza, vajadzīgs
darīt ko citu, tad nevar teikt, ka tas būtu slikti. Mai-
zeļa kungs saka: Kāpēc jūs4 gadus atpakaļ to un to
darījāt? Bet ja cilvēks tagad grib to pārlabot, kāpēc
tad viņam' pārmest. (V- Maizeļa starpsauciens.) Es
nezinu, vai visiem sociāldemokrātiem un Maizelirn
var ticēt._ Tā kā es visulaiku runāju par labo un
kreiso spārnu, tad nebūtu jāaizmirst ari centru. Man
vispārīgi uzkrītoši ir tas, ka beidzamā laikā,kad mi-
noritātes bij koalīcijā, tomēr Bastejkakiā uzbruku-
mu nebij. Bet tagad, kad centra lozungs ir: nost
ar minoritātēm, katru dliienu_ notiek uzbrukumi Ba-
stejkalna. Vai tāpēc vajadzēja tikt vaļā no minori-
tātēm, lai būtu iespējams tās sist? Es nezinu, vai
tas ta ir, bet šaubīgi tas tomēr ir, jo tikmēr, kamēr
bij Ulmaņa vaļdīha,_kurā iegāja ari minoritātes, tādu
notikumu nebij. Pēc visa tā, ko esmu še teicis par
labo un kreiso spārnu, domāju, ka labais un kreisais
spārns tomēr vairsneies, pa to ceļu, pakuru viņi gāja
līdz šim. Centrs tomēr līdz šai pašai dienai nodar-
bojas tikai ar uzbrukumiem minoritātēm. Tomēr,
domāju, kane centram: jāuzbrūk minoritātēm, bet,
varbūt, otrādi, minoritātes drīzāk varētu uzbrukt
centram. Domāju, ka vislielākā korupcija, kas notiek
pie katras _ valdības sastādīšanas, norisinājās taisni
centra. Tāpēc centram, nav nekādas tiesības ne laik-
rakstos, nedz ari Saeimā uzbrukt minoritātēm, kad
iet runa par viņu tiesībām'. Pa priekšu lai centrs par
skatās uz sevi, uz to, ar ko tās nodarbojas, kāda an-
delenotiek pie katras valdības sastādīšanas. Ne-
domājat, ka ja.centrs gāž kādu valdību, viņš to dara
aiz valstiskiem iemesliem, lai valstij celtos labums.
Centrs to dara tikai savas partijas labā. Tā kā šīs
partijas nav lielas, sastāv no 2—3 vīriem, tad tik-
mēr nav miers, kamēr visi šie vīri apgādāti ar mi-
nistru vai bankas.direktoru vietām'. Tāpēc viņiem
gan nevajadzētu nākt un pārmest minoritātēm, ka
tās nav lojālas, bet ka taisni viņi ir tie uzticamie pil-
soņi. Vai tie ir uzticami pilsoņi, kuri dzīvo uz valsts
rēķina ar korupcijas palīdzību? Tāpēc, es domāju,
ka ir pienācis laiks centram atmest to šovinistisko
antisemitisko politiku, ko tas līdz šinu vedis. Laiks
pieradījis, ka tā nav devusi neko labu. Laiks pierā-
dījis taisni pretējo, pierādījis to, ka 4 mēnešus centrs
itļin labi varēja sadzīvot kopā ar minoritātēm. Mi-
noritātes nebūt nav tik sliktas, ka no viņām tā jākra-
tās vaļā. Tagad es gribu beigt un teikt, ka jakādreiz
viens ir nepareizi darījis un ja viņš uz priekšu ap-
ņemas, vai ari ar darbiem pierāda, ka viņš tā vairs
uz priekšu nedarīs, tad, kā tas mūsu Talmudā teikts:
„Lai izbeidzas tie grēki, bet ne tie grēcinieki, jo tie'
grēcinieki var vēl laboties". Ja jūs būsat atraduši
reiz par vajadzīgu nobalsot par pavalstniecības, li-
kumu, ja domā, ka tas tiešām ir vajadzīgs, tad mēs
varam tikai teikt, ka tas ir labi: un nevis nākt šeit, un
pārmest, kā to darīja Maizeļa kungs. Es tiem, cil-
vēkiem gribu ticēt, un ja viņi pierāda, ka tie grib la-
boties, tad man nav nekāda iemesla viņiem neticēt.
Ja, turpretim, viņi ar darbiem pierādīs, ka viņiem
nevar uzticēties, tad es varu teikt,ka tas nāks viņiem
par ļaunu un ne: par labu:.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Lazersonam.

M. Lazerscns (Ceire Cion): Augsti godātie de-
putātu kungi! Es šeit neuzstāšos, kā to darīja, cie-
nījamais priekšrunātājs, Dubina kungs, par morāli-
sko vērtību vērtēšanu, bet gan gribētu kritizēt val-
dību nevis no morāliskā stāvokļa, ne ari no tā vie-
dokļa, vai grēcinieki labosies vai nē un vai tie atra-
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stos labā vai kreisā spārnā, bet gan domāju, ka de-
mokrātiskā valstī ari žīdiem tāpat kā visiem citiem
jāpieietpie visiem svarīgiem jautājumiemne no morā-
liskā viedokļa, bet gan no- politiskā. Un tāpēc esari
nedomāju runāt par personīgām attiecībām, tāpat ari
ne par to, vai Arveda Berga kungs, vai „Latvis" un
citi laikraksti labosies vai nē, vai viņi būtu tiešām
kristīgi pēc evaņģēlija gara vai nē, — tasmani nemaz
neinteresē. Te mēģināja pierādīt, ka visos kabine-
tos,ari Zamueļa kabinetā, kurš ir bijis vairāk demo-
krātiskāks kabinets, ka ari tur bijuši slikti cilvēki.
Iznāk tā, ka visos kabinetos ir i labi, i slikti cilvēki.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka žīdu demokrāti-
jai nav vispāri vairs iespējams novērtēt mūsu val-
dības. Ja tikai tā gribam skatīties, vai tas cilvēks
vairāk labosies attiecībā uz pasu jautājumu, uz vīzu
jautājumiem u. 1.1., tad es uz to enerģiski un katego-
riski protestēju, itkā iznāktu priekš žīdu tautas
priekšstāvjiem', ka svarīgāks ir tas, vai Zamueļa
kungs, vai Laimiņa kungs ir devis vairāk pases un
vīzas. Tas nesaietas ar mūsu godu un tas nesaietas
ar demokrātiskās valsts iekārtu. Tamdēļ es negribu
iedziļināties tanī polemikā, cik viens vai otrs iekš-
lietu ministrs labs vai slikts. Es negribu apstāties
tālāk pie admiinistratiivā departamenta un pie admi-
nistrativās darbības vispāri iekšlietu ministrijā. Ma-
ni kolēģi pietiekoši spilgti un skaidri noskaidrojuši
šo jautājumu. Par nožēlošanu, mums iznāk tā, ka
iekšlietu ministrijas darbība tiek vērtēta, es teiktu,
no Bastejkalna huligānisma notikumu redzes stā-
vokļa. Ja tur daudz huligānu uzbrūk žīdiem:, tad ir
slikti, ja mazāk, tad ir labāka valdība. Tas ir kauns
priekš Latvijas, ka no tāda redzes stāvokļa sāk vēr-
tēt iekšlietu ministri, cik viņš daudz atļauj šiem' hu-
ligāniem darboties. Es runāšu par politisko pusi.
Mums ir tikai tiesības un par tām tiesībām mēs ru-
nāsim. Attiecībā uz tiem notiikuntiiem, kuri bijuši,
es negribu atkārtoties par fo>, ko še pierādījuši mani
kolēģi un starp tiem ari Maizeļa kungs. Es gribu
apstāties pie viena no svarīgākiem departamentiem,
pie pašvaldības departamenta. Pašvaldības departa-
ments ir tas 'departaments, kurš pārvalda visas mū-
su pašvaldības. Es domāju, ka demokrtlska pašval-
dību iekārta mums ne mazāk svarīga par citām no-
zarēm. Ko mēs redzam šeit? Mēs redzam, ka iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departaments rīkojas
tādā veidā, ka faktsiki demokrātijas slāņiem, ne tikai
žīdu slāņiem vien, tiek atņemta iespējamība pašval-
dībā rīkoties un pat atspoguļo' tās attiecības, kādas
pastāv starp tautas slāņiem:. Es ņemšupar piemēru

.tO', kas notika Preiļu miestā. Preiļu miestam pēc
ilgām mokām, par ko Dzeņa kungs te laikam varētu
manis veselu stāstu stāstīt, bij dotas galu galā pēc
velēšanām divu gadu laikā pašvaldības tiesības. Bet,
kungi, bij dbtas tādā veidā, ka Iedzīvotājiem nebij
vairs kur savus lopus izdzīt. Ganības tika atņemtas
vietējiem iedzīvotājiem. Kādēļ? Ja, uz to lai paš-
valdības departaments atbild. Faktiski plāns bij iz-
strādāts tādā veidā, ka miesta iedzīvotājiem, kuri
pieder pie krievu un žīdu tautības, nejauši, vai apzi-
nīgi, es domāju — apzinīgi, ganības bij atņemtas. Tas
pats notiek Gosniņos. Tās ir tāds mazs' miests, ku-
ram: līdz šim laikam nav dzelzceļa stacijas. Un kad
miesta iedzīvotāji griezušies pie iekšlietu ministrijas,
satiksmes ministrijas u. t. ti, lai viņiem: dotu iespēja-
mību dabūt staciju,, jo jāteic, ka miests ir taisni pie
stacijas, tad viņiem staciju neuzbūvēja, Jaundubul-
tos tika uzbūvēta jauna stacija, bet Gosniņos, kur
runa iet par dzīves jautājumu, neuzbūvēja, Kamdēļ?
Tamdēļ, kungi, ka Gosniņos vairākums ir žīdu. Tad
vēl par pašvaldības departamenta atļaujat man vēl
vienu raksturīgu dokumentu citēt. Mēs reti kad da-
būjam savās rokās tādus dokumentus. Tas ir vien-
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karši tādēļ, ka ne visas miesta domes ir tik naivas,
kāMadonas miesta dome. Šeit mēs, lasām sekošo.
Kāds latvietis pieprasījis, lai viņam atļauj atdalīt un
pārdot daļu no viņam piederošā gruntsgabala, Tās
viņam atļauts, bet zem ļoti interesanta noteikuma,
lai šisgabals nevarētu tikt pārdots žīdam. Tas sacīts
oficiāla dokumentā. Sacīts burtiski sekošais: «Iz-
raksts. Protokols Nr. 11, Madonas miesta domes
sēde 1926. gadā 16. aprīlī § 16. Caurlūkojot ārpus
dienas kartības Jāņa Kļaviņa lūgumu dēļ atļaušanas
atdalīt un pārdot daļu no viņam piederošā gruntsga-
bala Nr. 21, 18 metrus garumā gar ielu un 24 metri
garumā uz leju, dome aizklāti balsojot ar 9 pret 2 un
1 atituroties_ balsij nolemj: atļaut Jānim Kļaviņām'
atdalīt un pārdot augšminēto zemes gabalu ar notei-
kumu, ka šis gabals nevar tikt pārdots žīdam."
Kungi, tas ir vēsturisks dokuments. Es domāju, ka
ari iekšlietu ministrija atradīs, ka tas nesaietas ar
mūsu Satversmes 82. pantu. Es gribu jautāt iekšlietu
ministra kungam, vai viņš ir painteresējies par to, lai
tādi lēmumi nebūtu iespējami demokrātiskā valstī,
kur mēs visi esam līdzīgi likuma priekšā. Tā ir ak-
sioma, ministra kungs! Es domāju ka šinī ziņā Jums
vajadzēs tādā vai citādā veidā reaģēt. Vēl man
nāksies apstāties pie pašvaldības departamenta dar-
bības. Šinīs dienās notikušas vēlēšanas Rēzeknē.
Divi vai trīs mēnešus atpakaļ tur jau tika izdarītas
vēlēšanas. Tad kā provinces direktora kungs saka,
„ne Htajrfea cpencTB-b," iekšlietu ministrija sarī-
kojusi atkal vēlēšanas, neskatoties uz to,
ka 2—3 mēnešus atpakaļ tās jau notikušas. Motivs,
tāds, ka karavīri, kuri dzīvo Rēzeknē, nav tanīs pie-
dalījušies. Kas notiek? Vēlēšanas notiek vienā
dienā un divas dienas pēc tam šie karavīri tiek atva-
ļināti. Bet viņi jau ievēlējuši tos, kurus vajadzēja
ievēlēt. Kādi ir rezultāti? Iznāk tā, ka Rēzeknē
Latgales rezidencē latgalieši ievēlēti tikai 3 un bal-
tieši ap 11. Vēl tie rezultāti nav galīgi noskaidroti,
bet katrā ziņā proporcija nesaietas ar dzīvi. Visi,
kas pazīst pašvaldības kā iestādi elementārā veidā,
zin, ka cilvēki, kuri nav saistīti ar vietu, nedrīkst
spriest par viņas likteni. Vai šie ļaudis, kas pēc 2
dienām aizbrauca uz Kurzemi un Vidzemi ir ieinte-
resēti par Rēzeknes labklājību? Tad par likvidāci-
jas iestādēm, Es domāju, ka mums pastāv šeit tas
pats, kas savā laikā pastāvēja Krievijā priekš Zie-
meļrietumu guberņām, pie kurām piederēja ari
Vitebska, kopā ar tagadējo Latviju. Tur bija nostā-
dīts tā, ka cittautieši vienkārši varēja apmierināties
ar birokrātisko mašinu. Tur bija izvests, ka tanīs
guberņās pašvaldības un zemstes nebija pielaistas,
neskatoties uz to, ka Krievijā viņas bija pielaistas.
Vaitad. piemums pašvaldības nav nostādītas tādā
pašā kārtībā, kā tas savā laikā bija Krievijā attie-
cībā uz tā sauktām «CtBepo-aanajtHHfl ry6epiiiH?"
Tās jau bija te noteikts un man liekas,
ka par to nav ko runāt. Man liekas, ka iekšlietu mi-
nistra kungam, ja viņam būtu noteikts jēdziens par
pašvaldību, vajadzētu atbildēt rnūsu priekšā, kas ir
darīts un kas tiks darīts, lai Latvijas demokrātiskā
republika tiktu izvestas pašvaldības ari attiecībā uz
latgaliešiem un_žīdiem, kuri dzīvo, kā iekšlietu mi-
nistrim bus zināms, Latgalē.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Es gribu sacīt dažus vārdus par vienu no jau-
nākā laika parādībām, kurai ir sava politiska no-
zīme. Priekš kāda laika mēs novērojām dažās labā
spārna partiju avizēs uzsāktu vienu kampaņu, kurai
lielā mērāpiemīt provokācijas raksturs ar visām tām,
sekām, kādas parasti politiskai provokācijai ir.

Krājumā Saeimas Slenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

?

Runa iet par kādu strādnieku organizāciju «Strād-
nieku Sports un Sargs", pret kuru dažas avizēs bij
uzsākušas zināmas intrigas, pielīdzinādamasšo orga-
nizāciju itkā spiegu organizācijai, cenzdamās pataisīt
dažus Saeimas kreisā spārna deputātus it kā par
tādiem, un sakarā ar to, dienu no dienas raksta sa-
vas lapās, ka tie esot spiegi, te esot jāsper soļi un
mudina valdību uz to, lai šos soļus sperot. Protams,
ka par tādu izrakstīšanos, kaut ari visneķītrāko pro-
vokāciju mums sevišķi nebūtu te jārunā, jo tā ir
katra laikraksta darīšana, kā viņš to uztver, un kā
viņš to apgaismo; bet šai lietai ir vēl tālākas sekas.
Šīs partijas nostāda jautājumu tā, ka valdībai, kurai
viņas devušas it kā savu atbalstu, vajagot šo viņu
prasību pildīt un vajagot organizāciju «Strādnieku
Sports un Sargs" slēgt, vajagot spert pret viņu rep-
resiju soļus. Ir jautājums, kāds pamats ir kādai par-
tijai, kaut ari valdības partijai, kaut ari tādai, kas
grib valdību vai kādas partijas Saeimā terorizēt,
nākt un apgalvot jeb prasīt, ka tāda vai citāda or-
ganizācija, kura legāli un likumīgi darbojas, būtu
slēdzama, iznīcināma. Es saprotu, ka cara laikos
tādi paņēmieni tika lietoti. Tur valsts domes so-
ciāldemokrātiskā frakcija tika pataisīta par spiegu
frakciju, par spiegu organizāciju. Viņa tika provo-
cēta un tādā kārtā arestēta. Acīm redzot pa šiem

. ceļiem daži kungi un pat veselas partijas no labā
spārna grib iet ari Latvijā. Vēl tālāk, ne tikai kate-
goriskitiek uzstādītas prasības, lai valdība izpildītu
kaut kādas tur labā spārna prasības, bet tanī pašā
laikā_ mēs novērojam ari citas savādas parādības
dzīvē. Visur zināmi elementi no nacionālā kluba,
daži no «Tēvijas Sarga" un citi neatbildīgi elementi
sākuši aktivi rīkoties' un provocēt sadursmes ar šo
organizāciju, pret kuru politisko provokāciju ved
prese. Mums ir visnoteiktākās aizdomas, ka šīs sa-
dursmes ir provocētas no tiem, kuri jau daudz lī-
dzīgas provokācijas taisījuši pie mums Latvijā.
Organizācija «Strādnieku Sports un Sargs" nav ne-
kad —_ to zin visplašākā sabiedrība — nekur iesā-
kusi kādas sadursmes, nekad nav sarīkojusi uzbru-
kumus un ari negrib tādus rīkot. To viņa pierādījusi
sava pastāvēšanas laikā. Tāpat mums ir noteiktas
ziņas — tas nav musu ziņas, bet policijas ziņas, un
ta tadari valdībai pieejamas — ka Valmieras sa-
dursmes un kautiņos ar noteiktu nolūku Ieradušies
apbruņojušies un sagatavojušies uzbrukuma sarīko-
šanai nacionāla kluba locekļi un citi līdzīgi elementi.
Tāpat tas notiek un noticis Rēzeknē. Tāpat tas ta-
gad notiek Rīga. Rada tādu iespaidu, ka nu vaja-
dzīgs atkal spert kādus represiju soļus. Tā tad es
konstatēju trīs paralēlas parādības: 1) provokato-
risku intrigu, kas organizāciju «Strādnieku Sports
un Sargs" grib nostādīt par kaitīgu, par tādu, kas
jāslēdz, 2) politisku prasību parlamentariskā ceļā
valdības partijām, lai valdība slēdz šo organizāciju,
citādi to vairs neatbalstīs, 3) noteikti izmanāmu dar-
bību, kas iziet_ uz to, lai provocētu uz ielām sadur-
smes, lai varētu pieradīt, ka tās tiešām notiek un
laikrakstos pilnīgi nepareiza gaismā tās apgaismo-
jot, izvest savu provokāciju. Mēs vēl zinām, ka šie
paši elementi strada ar vel citiem līdzekļiem. Mēs
zinām, ka šiepaši elementi, kuri tagad uz katra ielas
stūra kaujas un provocē SSS biedrus, izveda spri-
dzināšanas dažu pilsonisko avižu redakcijās tādā pat
provokatoriskā nolūkā. Kas noskaidrojās pēc tam,
kadlietas izmeklēšana saka iejaukties parlamenta-
riskā izmeklēšanas komisijā? No izmeklēšanas ma-
teriāliem noskaidrojies tas, ka šīs spridzināšanasiz-
darītas aiz politiskiem motiviem. Uzbrūkot «Brīvās
Zemes", «Zemgales Balss" un «Latvijas Sarga" re-
dakcijām, šo spridzinātāju politiskais motivs ir bijis
radīt iespaidu, ka to darījuši šo laikrakstu politiskie
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pretinieki. Šinī gadījumā bij domāti viņu lielākie
pretinieki — SSS organizācija un viņas biedri. Viņi
bij domājuši, ka nu nāks valdība un atriebsies šai
organizācijai, ka viņus pašus nenoķers, bet spers
represīvus soļus pret šo organizāciju un to slēgs.
Tā tad pat pilsonisko avīžu, viņu pašu draugu avižu
redakcijas kritušas par upuri šai provokācijai. Ci-
tādu izskaidrojumu šai lietai nav varējis atrast ne-
viens, ne labais spārns, ne mēs, ne agrākā izmeklē-
šana, ne parlamentariskā izmeklēšanas komisija.
Tūliņ pēc tam nāk otra sērija tamlīdzīgi, ja ne pēc
savas būtības, tad pēc savas formas notikumi —
provocējot kaušanos. Lai jauktu pēdas, raksta avi-
zēs, ka to dara citi un nevis tie, kas to patiesībā
dara. Tāpēc ari nav brīnums, ja to dara labā spār-
na partijas. Es gribētu stādīt vienu jautājumu, vai
patiešām mūsu politiskā dzīve ir jau tik tālu nonā-
kusi, ka kādai grupai neatbildīgu politiķu, kuri nekad
nav veduši Latvijas iekārtai draudzīgu politiku, ja
nu šī grupa grib pazudināt legālas strādnieku orga-
nizācijas, varbūt, ari Visu sociāldemokrāta partiju,
vai tad uz to atbildēs piekrītoši frakcijas, un ari
zemnieku savienība? Mēs tagad ar interesi seko-
jam šim notikumam un prasām, vai patiesi Latvijas
politika ir tik tālu aizgājusi? Mēs to protams, va-
ram uzņemt par soli, kurš vērsts pret strādnieku
legalizēto partiju. Lai varētu slēgt bez kāda ie-
mesla šīs strādnieku organizācijas, kuras padotas li-
kumiem un_ visām likumu kontrolēm, tad šīs orga-
nizācijas slēdzot cenšas panākt viņu minēšanu, sa-
graušanu un kompromitēšanu. Tā mēs tikai to va-
ram uztvert un par tādu šo soli ari uzskatām. Tā-
pēc mēs gribam sagaidīt, protams, ne no turienes,
no kurienes šīs provokatoriskās prasības nāk, kādu
atbildi, betgaidām, vai patiešāmari valdības koalī-
cijas partijas rāsies labvēlīga atbilde uz šo provo-
kāciju? Šo jautājumu mēs stādām tāpēc, ka zinām,
ka visur notiek andele, un tāpēc mēs gribam redzēt,
vai patiešām ari ar strādnieku organizācijām sāks
andeleties šī koalīcija?

Atsevišķi no šī gadījuma gribētu vēl pieminēt
pedeja laika notikumus, kuriem nav nekāda poli-
tiska nozīme. Mēs jaukuru reizi dzirdam par lau-
pīšanām dienas laikā Jelgavas apkārtnē. Sākot jau
ar to, ka 1923. gadā tika aplaupīts vesels vilciens un
tagad izdarīts kāds vilciena aplaupīšanas mēģinā-
jums, pie kam tika nošauts dienesta pienākumus iz-
pildot kāds dzelzceļa sargs un ari to, ka aplaupīti
tiek ari auto braucēji un pat veselas cilvēku grupas,
Man nav nekādi izmeklēšanas dati par šo lietu, bet
ja tādi ari būtu, tad šeit nebūtu vieta par tiem pla-
šāki runāt. Tomēr jāstāda viens jautājums. Vai
patiešām, kad vairākus gadus no vietas jausāk die-
nas laikā laupīt ne tikai vairs ceļa gājējus un brau-
cējus, bet pat_automobiļus un vilcienus un kad nevar
atklāt vainīgās personas, vai te ir viss kārtībā un
vai viss tiek darīts no iestādēm,kurām ir pienākums
to darīt? Manā rīcībā ir daži fakti attiecībā uz šīm
iestādēm, par kuriem jautājumiem negribu šeit pa-
kavēties, jo nav tā īstā vieta, bet tas rada lielas šau-
bas vai te patiešām ir viss kārtībā? Bet lai nu tas
jautājums šodien paliek. Gribētu tikai jautāt, vai
te nav viens pierādījums to ieskatu pareizībai, kuru
mēs esam izteikuši attiecībā uz mūsu aizsargiem?
Mēs vienmēr esam aizstāvējuši to ieskatu, ka kuram
katram privātam nevar izsniegt valsts ieročus bez
kādas lielas vajadzības, bet tas nav uzklausīts..
Katru, kurš nosaucas par valstisku, ieraksta aiz-
sargu organizācijās. Man, protams, nenāk prātā ar
to vainot savus politiskos pretiniekus, bet es gan
gribu vainot taisni tos noziedzniekus, jo tas, ko gri-
bēta teikt, ir sekošais, kapie tādas politikas nav iz-
slēgts, ka valsts ieroči, tās šautenes, ar kurām sa-

rīko laupīšanas, ka tās nav nākušaskādu noziedzīgu
elementu rokās. Jūs līdz šim domājat, ka tikai so-
ciālisms un strādnieku idejas aizstāvēšana ir nozie-
gums, bet esat aizmirsuši, ka ir vēl citi noziedznieki,
kuri var nosaukties par valstiskiem un nacionāliem
elementiem un ir bijuši taču gadījumi, kur tas tā
noticies, lāpēc jāuzstāda jautājums, vai tikai nebūs
tā, ka tās šautenes, kuras aizsargiem dala bez kon-
troles un atstāj viņiem uz rokām un ar kurām ne
viens vien cilvēks nošauts dzēruma trakumā, vai
tas šautenes nebūs nonākušas ari kādu kriminālistu
rokas un tagad mierīgi viņi var uzlikt maskas un iz-
darīt laupīšanas dienas laikā, bet vēlāk pēc pus-
stundas noņem maskas un piedalās kopā ar citiem
laupītāju gūstīšanā un kurus, protams, nevar atrast?
Ta ir visticamākā versija. Ln pat tā doma, pilnīgi
neatkarīgi no mumsjau bija sākusi parādīties ari
pilsoniska presē. Mēs vakar lasījām par to «Rīgas
Ziņās". Tā ir pilnīgi dibināta aizdomā. Un tas, ka
līdz šim pa visiem šiem gadiem šos notikumus neva-
rēja

^
novērst, tas tomēr spiež reiz galu galā, ja tās

iestādes nevar neko darīt, kurām tas piekrīt darīt,
proti, kriminālpolicija, spiež nākt uz šādām dibinā-
tam aizdomām, uz kuru pusi ir jāvēršskats, lai šos
noziegumus novērstu.

Vēl uz .vienu fakta es gribētu aizrādīt. Pats
jaunākaisnotikums — politisks notikums^ kurš va-
rētu liecināt par to, ka zināmās aprindās tiešām liela
aktivitāte sak ieviesties un ka ne tikai uz Basteja
kalna, par ko te jau vairākkārtīgi sūdzējās žīdu
priekšstāvji, ne tikai tur žīdus aizskar, bet ka ari
tas otrais lozungs — par sociālistu sišanu, kurš pa-
rasti dzimis melnsimtnieku aprindās, vecā cariskā
Krievijā, ka ari tas iesakņojas latviešu pilsoniskā
nacionālisma. ^ Sestdienas vakaru mūsu avīzes dru-
katavā ieradās policijas un kareivju patruļa un saka,
ka viņai esot uzdots nākt mūsu drukātavu aizsar-
gāt, jo te gatavojoties viens uzbrukums, (Sauciens
pa kreisi: «Klau, klau!") Brīnāmies, mēs nekā
nezinām par tādu. Vēlāk noskaidrojās, ka lieta gro-
zās ap to, ka sakarā ar notiekošo demobilizāciju,
kāda karavīru grupa,_kura rekrutejas no bijušā na-
cionāla kluba aprindām, Brodera un līdzīgas kom-
pānijas, ir nopietni nodomājuši uzbrukt «Sociāldemo-
krāta" redakcijai un drukātavai. Tā noskaidroja
mums no policijas puses. Lielu pateicību varam iz-
teikt policijai.ka viņa stāvēja savu uzdevumu aug-
stumos unsperusi soļus pret šādu huligānismu. Es
no ta nekādu slēdzienu negribu taisīt. Gribu tikai
raksturot, ka tas ir viens notikums tanī virknē, ko
Berga kungs inscenējis, lai savu politisko provokā-
ciju izvestu, viens ķēdes loceklis. Gribu griezt
iekšlietu ministrijas vērību, lai mākslīgi netiek pro-
vocēti notikumi, kaušanās un huligānisms uz ielām,
lai skatās, lai tos, kuri radušies bez šīs provokācijas,
varētu drīzāk novērst. Tad būtu labāk.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Personīga lieta vārds deputātam Veckalnam uz 5
minūtēm.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Priekš svēt-
kiem budžeta debatēs deputāts Lauva, nerunājot ne-
maz par budžetu, izklāstīja citas lietas, un starp citu
diezgan daudz nepatiesības. No manis sacītais, es
teicu jviena iepriekšējā plenārsēdē, tiek ari turpmāk
uzturēts spēkā attiecībā uz Lauvas pagātni. No
jauna man atliek tikai piezīmēt sekošo, ka bez no
manis minētiem faktiem ir vēl jauni fakti mūsu rī-
cībā. Piemēram, Nurmuižas pagastā dzīvo jaun-
saimnieks, kurš zēns būdams ņemts kā objekts, lai
izmēģinātu peldu vestes. Šīs vestes atzītas par de-
rīgām. Lauva savācis naudu no zvejniekiem un ap-
solījis peldu vestes iegādāties. Līdz šai dienai viņas
vēl nav iegādātas. Mums ir divi cilvēki, kuri var
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uzstāties par lieciniekiem. Ja Lauvas kungs nebūtu
ta rīkojies, tad lai viņš griežas pie tiesas un tie lie-
cinieki apgalvos, ka savākta nauda priekšvestēm un
taslīdz šai dienai nav iegādātas un laikam ari ne-
iegadās. Tad, kas attiecas uz mums mestiem insce-
nētiem apvainojumiem, uz mani un manu partiju,
jāaizrāda, ka te Lauvas kungs runājis atklātu nepa-
tiesību. Kooperatīvs Ampulss, kuru šeit nokristīja
par sociālistu kooperatīvu, nav bijis partijas koope-
ratīvs, bet vienkāršs spekulantu kooperatīvs no pil-
soniskiem elementiem, kur, varbūt, pats Lauva
spekulācijas nolūkā piedalījies, un tādā kārtā izban-
krotējuši un, varbūt, kopēji tad vēlāk tos līdzekļus
sadalījuši. Ampulsa es neesmu piedalījies, ari mana
partija ne. Tapec Lauvas vardipar to iedzīvošanos,
attiecība uz «Ampulsu" var zīmēties uz Lauvu pašu.
Par mums sacītais ir no Lauvas izdomāta un nepa-
reizi apgalvota nepatiesība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā
lieta deputātam Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Es gribu aiz-
rādīt, ka parlaments katrā zemē ir likumdevēja ie-
stāde un tautas svētnīca, kur nodarbojas ar likumu
došanu. Tam pretī musu Saeimu sociāldemokrāti
grib pārvērst par klaču namu. Ari šodien Veckalns
te nak ar tādam lietam, kuras piedien kafijas klaču
tantiņām.

Biļuši gadījumi, kad sociāldemokrāti nākuši ar
ierosinājumu, ka jāapspriež jautājumi, ko darījis, ko
dara un ko vel darīs deputāta sievas brālis.

Ja ar tādiem niekiem, jautājumiem nodarbojas
Saeima, tad vajadzētu ari apspriest, ko dara Vec-
kalna brālis, kurš ar tuteni rokā uzbrucis neaizsargā-
tai sievietei.

Priekš tādām lietāmir policija un tiesa. Tautai
dārgi maksā Saeimas sēdes, kuras sociāldemokrāti
izlieto pļāpāšanai.

Es uz Veckalna runu, kurai kafijas klaču tantiņu
raksturs, neatbildu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ir ienākuši 2 priekš-
likumi pie VII. daļas,kurus iesniedzis deputāts Bruno
Kalniņš. Pirmais skan:

„Valsts budžetā 1926./27. gadam VII. daļā tek. Nr.
115—118 no kopsumas Ls 213.539.— strīpot Ls 193.240.—, pār-
nesot šo sumu uz XI. daļu tek. Nr. 353, § 53. — ceļu re-
montiem."

Otrs priekšlikums ari iesniegts no Bruno Kal-
niņa un skan ta:

„Valsts budžetā 1926./27. gadam VII. daļā tek. Nr. 105,
9 4 sumu Ls 38.754— palielināt par Ls 20.299.— satiksmes
līdzekļu un zirgu iegādāšanai, ņemot šo sumu no VII. dajas
tek. Nr. 115, § 1, samazinot kopsumu Ls 23.655.— uz
Ls 3.356.—."

Vārds referentam.
Referents Augusts Kalniņš: Abi Bruno Kalniņa

iesniegumi pie iekšlietu ministrijas budžeta apskatīti
budžeta komisijā un budžeta komisija abus šos ie-
sniegumus, tiklab pirmo, kā otro noraidījusi. Tādēļ
man budžeta komisijas vārda jāizsakās pret abiem
šiem iesniegumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pirmais manis nolasītais Bruno Kalniņa iesniegums,
kurš budžeta komisija noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas butu par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret Bruno Kalniņa priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Bruno Kalniņa priekšlikumu nodota 31 balss, pret —
45, atturējušos nav. Priekšlikums noraidīts. Es lie-
ku uz balsošanu tagad deputāta Bruno Kalniņa otru
priekšlikumu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas būtu

pret Bruno Kalniņa otru priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par Bruno Kalniņa otru
priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 46, atturēju-
šos nav. Priekšlikums noraidīts . Nobalsošanā ta-
gad nak VII. daļa nepārgrozītā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas butu pret šīs daļas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu par šīs daļas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Tādu
nav. Par VII. daļu nodota 51 balss, pret — 31, at-
turējušosnav. Ta tad šī daļa pieņemta. Mēs atgrie-
žamies tagad atpakaļ pie IV. daļas —- valsts kontro-
les kārtējiem izdevumiem, kuri vēl nav nobalsoti. Pie
šis daļas ir divi priekšlikumi. Viens iesniegts no de-
putāta Lauvas:

„IV. daļā — Valsts kontrole tek. Nr. 22, v. 4, pkt. 1,
no valsts kontroles algas strīpot Ls 20.000."

Šo priekšlikumu budžeta komisija noraidījusi.
Bet budžeta komisija ir iesniegusi jaunupriekšlikumu:

„Valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam izdevumu
tek. Nr. 22 (21. lap

^
puse) § 1, sumu samazināt 1. pantā par

Ls 3.120.—, 2. panta par Ls 864.—. Kopā par Ls 3.984.— un
tek. Nr. 27, § 9, samazināt par Ls 1.920.—."

Šisbudžeta komisijas iesniegums ir jauns. Vai
pie ta kāds veļas vardu? Vārdu neviens nevēlas. Vai
deputāts Lauva uztur savu priekšlikumu? (Ķ. Lauva
no vietas: «Noņemu!") Deputāts Lauva savu priekš-
likumu noņem. Nobalsošanā nāk budžeta komisijas
priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret bu-
džeta komisijas priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Budžeta komisijas priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk IV. daļa ar bu-
džetakomisijas pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret IV. daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. IV. daļa pārlabotā veidā pieņemta.
Pārejam uz vel nenobalsoto VI. daļu — tieslietu mi-
nistrijas izdevumu budžeta. Pie tās iesniegti vairā-
ki pārlabojumi. Pirmo pārlabojumu iesniedzis depu-
tāts Lindiņš.

„Lieku priekšā tek. Nr. 56, § 1, p.. 1 palielināt sumu par
Ls 5.655.— un pie tek. Nr. 65, 73, 81, §§ 1, p. p. 1, pie katra
palielināt sumu par Ls 1.131.—, ņemot šīs sumas no samazi-
nātiem izdevumiem, proti, no tek. Nr. 16,§ 1, p. 1."

Šo deputāta Lindiņa pārlabojumu budžeta komi-
sija pieņēmusi. Otru pārlabojumu iesniedzis depu-
tāts Jezups Trasuns un citi:

,.Kārtējos izdevumos tek. Nr. 81, § 1, p. L palielināt par
Ls 1680.— Latgales apgabaltiesas vecākam notāram kā pa-
pildu atalgojumu par Latgales zemes grāmatu nodalās atjauno-
šanas komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildīšanu, ņemot
šo sumu no izdarītiem algu ietaupījumiem."

Šo deputāta Jezupa Trasuna priekšlikumu bu-
džeta komisija noraidījusi. Tālāk iesnieguši priekš-
likumu deputāti Bachmanis, Bļodnieks un citi:

„Valsts budžetā 1926./27. saimniecības gadam kārtējos
izdevumos VI. dala_— tieslietu ministrija — tek. Nr. 81, v. 17,
§ 1, pkt. 4, palielināt par Ls 1000.—, ņemot šo sumu no ietau-pījumiem, kuri cēlušies, samazinot kārtējo izdevumu II. dalās
tek. Nr. 9, v. 2, § 1, p. L Minētie 1000 lati izmaksājami Lat-
gales apgabaltiesas vecākam notāram kā Latgales zemes
grāmatu nodaļas atjaunošanas komisijas priekšsēdētājam par
sevišķiem darbiem pie amata izpildīšanas."

Budžeta komisija šodeputātu Bachmaņa un Bļod-
nieka priekšlikumu pieņēmusi. Tālāk nāk deputāta
Goldmaņa iesniegtais priekšlikums:

„Tek. Nr. 56, v. 17, § 1, pkt. 4, paredzēto sumu palie-
lināt par Ls 6480.— izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu algas
pavairošanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, v. 2, § 1, pkt. 1,
izdarīta strīpojuma."

Šo deputāta Goldmaņa priekšlikumu budžeta
komisija pieņēmusi. Talak no deputāta Goldmaņa
iesniegts priekšlikums:

„Tek. Nr. 65, v. 1?, § 1, pkt. 4, paredzēto sumu pavairot
par Ls 2880.— izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu pavairoša-
nai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, v. 2, § 1, pkt. 1 izdarītā
strīpojuma."

26*
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Ari šis deputāta Goldmaņa priekšlikums budžeta
komisijā pieņemts. Tālāk no deputāta Goldmaņa
iesniegts priekšlikums:

„Tek. Nr. 73, v. 17, § 1, pkt. 4 paredzēto sumu pavairot
par Ls 1800.— izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu algas pavai-
rošanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, v. 2, § 1, pkt. 1 izdarītā
strīpojuma."

Ari šis priekšlikums budžeta komisijā pieņemts.
Tad tālāk vēl ir priekšlikums no deputāta Goldmaņa:

„Tek. Nr. '81, v. 17, § 1, pkt. 4, paredzēto sumu pavai-
rot par Ls 5400.—, izmeklēšanas tiesnešu rakstvežu algas
pavairošanai, ņemot šo sumu no tek. Nr. 9, V. 2, § 1, pkt. 1
izdarītā strīpojuma."

Ari šis pēdējais deputāta Goldmaņa priekšli-
kums budžeta komisijā pieņemts. Deputāts Bachma-
nis bija lūdzis vārdu, bet atsakās. Nobalsošanā nāk
iesniegtie priekšlikumi tādā kārtībā, kā es to
nolasīju. Vispirms nobalsošanā nāks deputāta
Lindiņa priekšlikums, kuru budžeta komisija
pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas būta pret Lin-
diņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par šopriekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Lindiņa priekšlikumu
nodotas 36 balsis, pret to — 30, atturējušies 8. Lin-
diņa priekšlikums noraidīts. Tālāk nāk nobalsošanā
deputāta Jezupa Trasuna priekšlikums, kuru bu-
džeta komisija noraidīja. Lūdzu pacelties tos, kas
butu par šo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu no-
dotas tikai 2 balsis. Tas ir par maz. Priekšlikums
atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā deputātu Bachmaņa
un Bļodnieka iesniegtais priekšlikums, kuru budžeta
komisija pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šopriekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par Bachmaņa priekšlikumu
nodotas 9 balsis, pret to — 20, atturējušies 36. Šis
priekšlikumsnoraidīts. Tālāk nāk nobalsošanādeputā-
ta Goldmaņapirmais priekšlikums, kuru budžeta ko-
misija pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas irpret Gold-
maņa pirmo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Goldma-
ņa priekšlikumu. Par Goldmaņa pirmo priekšlikumu
nodota 41 balss, pret — 22, atturas 9. Priekšlikums
pieņemts. Nobalsošanā nāk Goldmaņa otrais priekš-
likums, kuru budžeta komisija pieņēmusi. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties, kas būtu par šo priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par Goldmaņa otro
priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 23, atturas 9.
Tā tad otrais Goldmaņa priekšlikums pieņemts. No-
balsošanā nāk Goldmaņa trešais priekšlikums, kuru
budžetakomisija pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret šo Goldmaņa priekšlikumu. Lūdzu tagad pa-
celtiestos, kas būtu par Goldmaņa priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par Goldmaņa
priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — 24, atturas 10'.
Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk Goldmaņa
ceturtais priekšlikums, kurš ari budžeta komisijā pie-
ņemts. Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret šopriekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Pār Goldmaņa ceturto priekšlikumu nodotas 38
balsis, pret — 24, atturas 9. Ari Goldmaņa ceturtais
priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk VI. daļa ar
pieņemtiem pārlabojumiem. Lūdzu pacelties tos,kas
būtu pret VI. daļas pieņemšanu ar nupat izdarītiem
pārlabojumiem. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par VI. daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par VI. daļas pie-
ņemšanu pārlabotā veidā nodotas 49 balsis, pret —
31 balss, atturas 6 . Tā tad VI. daļa pārlabotā veidā
pieņemta.

Mēs pārejam uz izdevumu budžeta VIII. daļu —
izglītības ministrija.

(Tek.
Nr. Ls

VIII. Izglītības ministrija,
a. Vispārējo lietu pār-

valde.
141 V. 21 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 60.928
2 Piemaksas 16.157
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 120 77.205
142 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 4.011
2 Ceļa izdevumi .... 3.000 7.011

143 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks . . _ . ... 7.690

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.730

4 Tekošais remonts . . 3.650
8 Citi saimniecības izde-

vumi 600 13.670
144 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 480
145 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
2 Periodiski izdevumi

(pielikums Nr. 4.} . . 12.000
146 V.26 § 22. Ārpusskolas iz-

glītības piemak-
sas un pa-

balsti.
1 Piemaksa Nacionālai

operai 340.000
3 Piemaksa Nacionālam

teātrim 90.000 430.000
Kopā vispārējo lietu

pārvaldei .... 540.366
b. Skolu virsvalde.

Virsvalde.
147 V.21. § 1. Atalgojumi.

1 Algas 69.493
2 Piemaksas 17.274
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 7.024 93.791
148 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 4.323
2 Ceļa izdevumi .... 8.952 13.275

149 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 800

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti . . . . . 800

5 Mašinas, ierīces un
darba rīki 3,000 4.600

150 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. . . . 3.000

151 V.26 § 16. Kursi un priekš-
lasījumi.

1 Kursi 22.727
152 § 17. Ekskursijas, un

izstādes.
1 Ekskursijas 1.000

153 V.28 § 20. Izglītības pa-
balsti organizā-
cijām.

1 Arpusskolas_ izglītības
organizācijām . . . 30.000

2 Skolotāju organizāci-
jām kursu sarīkošanai 4.000 34.000

154 § 22. Ārpusskolas iz-
glītības pie-
maksas un pa-
balsti.

3 Kr. Barona fondam . . 5.000
Kopā virsvaldei . . 177.393

Skolu muzejs.
155 V.27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 8.346
2 Piemaksas 2.722 11.068
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Tek. ?
Nr. Ls

156 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 340
2 Ceļa izdevumi , . . . _ 100 440

157 § 3. Saimniecības iz-
\ devumi.

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 125

4 Tekošais remonts . . 400
8 Citi saimniecības izde-

vumi 285 810
158 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 2.800
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 4.910 7.710
Kopā skolu muzejam 20.028
Kopā skolu virsvaldei 197.421

c. Pamatskolas.
159 V.25 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 482.800
2 Piemaksas 97.539
3 Par virsdarbiem . . . 4.019
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 12.424 596.782
160 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 14.376
2 Ceļa! izdevumi .... 25.000 39.376

161 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 9.963
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . . ... 62.592

3 Aptīrīšanaun ūdens ap-
gādāšana 7.092

4 Tekošais remonts . 12.302
8 Citi saimniecības izde-

vumi 3.880 95.829
162 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 20.657
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 15.175
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi ... 250
5 Mašinas, ierīces un '

darba rīki 10.775
7 Apģērbi, apavi un veļa 42.043 88.900

163 § 5. Eku pamatre-
monti.

1 Valsts parauga skola . 1.100
3 Valmieras kurlmēmo

skola ....... 1.300
4 Latgales kurlmēmo ,

skola 18.000
5 Reņģes palīgskola . . 2.842
6 Daugavpils pamatskola 3.600
7 Krustpils pamatskola . 15.000
8 Līvānu pamatskola . . 5.000
9 Skaistmuižas pamat-

skola 500
10 Krāslavas pamatskola. 1.200
11 Saldus pamatskola . . 900
12 Pakravās pamatskola . 3,000
13 Irlavas nepilngadīgo ko-

lonija ..... .. 5.000
14 Pasienas pamatskola . 70.000
15 Ropažu meiteņu kolo-

nija 5.000
16 Baravikas 1 pamatskola . 8.000
17 Naukšēnu pamatskola . 2.000
18 Adamovas pamatskola 810 143.252

164 § 15. Mācības mate-
riāli . ... 9.600

165 § 17. Ekskursijas un
izstādes.

1 Ekskursijas 1.400
2 Izstādes 775 2.175

166 § 21. Pabalsti trūcī-
giem skolēniem,
stipendijas un
internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem sko-
lēniem 200.000

3 Piemaksas internātiem 206.111 406.111
167 . § 23. Piemaksas obli-

gatorisko skolu
skolotājiem.

1 Algas 5.596.462
2 Piemaksas 630.536 6.226.998

168 § 38. Ārstniecības
materiāli . . . 2.375

Kopā pamatskolām . 7.611.398

d. Vidusskolas.
169 V. 23. § 1. Atalgojumi.

1 Algas 1.248.097
2 Piemaksas 324.417
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 175.816 1.748.330
170 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 7.754
2 Ceļā izdevumi .... 5..903
5 Citi pārvaldes izdevumi 400 14.057

171 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 36.348
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . _ . ... 96.190

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 10.500

4 Tekošais remonts . . 10.700
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.000 154.738
172 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 16.525
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti. .... 33.560
3 Sanitārie un ārstniecības

piederumi 3.930
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 4.000 58.015
173 § 5. Eku pamatre-

monti.
1 Cēsu valsts vidusskola 8.450
2 Valmieras valsts vidus-

skola ...... 1.200
3 Rujienes valsts vidus-

skola 3.000
4 Smiltenes valsts vidus-

s_kola 6.000
5 Cesvaines valsts vidus-

skola 1.500
6 Jelgavas I. valsts vi-

dusskola 3.000
7 Jelgavas II. valsts vi-

dusskola 7.650
8 Jēkabpils valsts vidus-

skola 5.500
9 Liepājas valsts vidus-

skola 4.500
10 Daugavpils valsts vi-

dusskola 4.400
11 Varkļanu valsts vidus-

skola 2.000
12 Krāslavas valsts vidus-

skola 1.800
13 Zaļenieku valsts vidus- .

skola 4.000 53.000
174 § 15. Mācības mate-

riāli 8.840
175 § 21. Pabalsti trūcī-

giem skolēniem,
stipendijas un
internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem sko-
lēniem 125.360

176 § 38. Ārstniecības ma-
teriāli .... . 2.128

Kopā vidusskolām . . 2,164.468
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e. Arodskolas.
177 V.24 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 954.715
2 Piemaksas 206.555
3 Par virsdarbiem . . . 353
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 89.027 1.250.650

178 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 5.625
2 Ceļa izdevumi .... 5.670
5 Citi pārvaldes izdevumi 300 11.595

179 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 15.150
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 75.301

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 10.650

4 Tekošais remonts . . 10.340
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.642 113.083
180 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 21.500
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti. . . . 40.350
3 Sanitārie un ārstniecības

piederumi ' 300
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 48.000
7 Apģērbi, apavi un veļa 380 110.530

181 § 5. Eku pamatre-
montl.

1 Jelgavas skolotāju in-
stitūts ....... 29.521

2 Daugavpils skolotāju in-
stitūts 6.500

3 Rīgas technikums . . 6.900
4 Liepājas technikums . 1.250
5 Cēsu arodskola . . . 6.450
6 Jelgavas arodskola . . 2.500
7 Ventspils arodskola . 1.200
8 Daugavpils arodskola . 35.000
9 Rēzeknes arodskola . 7.000

10 Rokdarbu darbnīca Rīgā 1.200
11 Ludzas arodskola . . 3.000 100.521

,182 § 15. Mācības mate-
riāli 16.950

183 § 16. Kursi un priekš-
lasījumi.

1 Kursi . 22.786
184 § 17. Ekskursijas un

izstādes.
1 Ekskursijas ..... 700
2 Izstādes 300 1.000

185 § 21. Pabalsti trūcī-
giem skolēniem,
stipendijas un
internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem sko-
lēniem .. . ... 44.412

t3

Piemaksas internatitetn. 15.000 59.412
§ 38. Ārstniecības

materiāli . . . 1.540
Kopā arodskolām . . 1.688.067

f. Mazākuma tautību skolu
virsvalde.
Pārvaldes.

187 V. 21 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 77.599
2 Piemaksas 18.354 95.953

188 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 2.848
2 Ceļa izdevumi .'..._ 7.385 10.233

189 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . , 200

Tek.
- Nr. ' Ls
190 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 925
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 900 1.825
191 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
3 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 1.445
Kopā pārvaldei . . . 109.656
Operativa daļa.

192 V.23 § 1. Atalgojumi.
1Algas 279.258
2 Piemaksas .. ... 60.590
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 33.708 373.556
193 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1Kanclejas izdevumi . . 3.566
2 Ceļā izdevumi .... 3.497 7.063

194 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 25.968
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 17.064

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 2.566

4 Tekošais remonts . . 4.808
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.650 52.056
195 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 6.760
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 21.127
3 Sanitārie un ārstniecības

piederumi 520
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 192 28.599
196 § 15 Mācības mate-

riāli .. ... 1.890
197 V. 23 § 16. Kursi un priekš-

lasījumi.
1 Kursi 57.964

v198 V.23 § 17. Ekskursijas un
izstādes.

1 Ekskursijas 151
2 Izstādes 250 401

199 § 18. Pabalsti sabie-
driskam un pri-
vātām skolām . 83.933

200 V.28 § 20. Izglītības pabal-
sti organizaci- >
jām 5.600

201 V.23 § 21. Pabalsti trūcī-
giem skolēniem,
stipendijas un
internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem sko-
lēniem 33.420

3 Piemaksas internātiem. 2-890 36.310
202 § 38. Ārstniecības

materiāli. . . _ 144
Kopā operativai daļai 647.516
Kopā mazākuma tau-

tību skolu virsvaldei 757.172

g. Latvijas universitāte.
203 V.22 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 1.702.979
2 Piemaksas 400.465
3 Par virsdarbiem . . . 174.148

i 4 Par sevišķiem darbiem
vai uz brīva līguma . 72.408 2.350.000

204 § 2. Pārvaldes izde-

1 Kanclejas izdevumi . . 21.336
2 Ceļā izdevumi .... 1.440
5 Citi pārvaldes izdevumi 1.000 23.776

205 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 132.715
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Tek.
' Nr. Ls

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 18.100

4 Tekošais remonts > . 43.090
8 Citi saimniecības izde-

vumi 14.274 208.179
206 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 40.000
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 210.000
3 Sanitārie un ārstniecības

piederumi 6.200
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 56.500
7 Apģērbi, apavi un veļa 1.820
8 Zirgi 200
9 Lopi un putni .... _500 315.220

207 § 5. Eku pamatre-
monti. .... 75.000

208 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

1 Grāmatas 25.000
2 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 5.000 30.000
209 § 9. Reprezentācijas

izdevumi.
2 Reprezentācijas izdevu-

mi ar norēķināšanos . 2.000
210 § 15..Mācības mate-

riāli 84.500
211 § 17. Ekskursijas un

izstādes.
1 Ekskursijas 8.000

212 § 21. Pabalsti trūcī-
giem skolēniem,
stipendijas un
internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem au-
dzēkņiem ..... 273.000

2 Stipendijas 13.200
4 Prēmijas un godalgas . 2.750 288950

213 § 51. Piemaksas da-
žādiem uzņēmu-
miem.

1 Piemaksa Vecauces fer-
mai par pētīšanas un
studentu apmācības
darbiem (pielikums
Nr. 12) 34.000

2 Piemaksa Ramavas fer-
mai par pētīšanas un »
studentu apmācības
darbiem (pielikums
Nr. 13) _ . 8.600

3 Piemaksa Kleistiņu se-
rumu stacijai (pieli-
kums Nr. 15) ... . 4.232 46.832
Kopā universitātei . 3.432.457

li. Latvijas konservatorija.
214 V. 22 § 1. Atalgojumi.

1 Algas . 196.489
2 Piemaksas ...... 33.657
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 14.936 245.082
215 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 1.417
2 Ceļa izdevumi .... 400 1.817

216 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana. apgai-
smošana un dzinēj-
spēks ..._.... 10.040

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.800

4 Tekošais remonts . . 12.852
8 Citi saimniecības izde-

vumi 250 24.942
217 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.220
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti .... 6.500 7.720

Tek. i ! -\ i ! I
Nr. ' Ls

218 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. . . . 605

219 § 9. Reprezentācijas
izdevumi.

2 Reprezentācijas izdevu-
mi ar norēķināšanos . 100

220 § 21. Pabalsti trūcī-
giem audzēk-
ņiem, stipendi-
jas un internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem au-
dzēkņiem 9.120
Kopā Latvijas konser-

vatorijai ..... 289.386
i. Mākslas akadēmija.

221 V. 22 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 136.929
2 Piemaksas 27.397
3 Par virsdarbiem . . . 21.773
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 19.272 205.371
222 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 830
2 Ceļa izdevumi .... 100 930

223 § 3 Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 17.496
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 41.044

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 650

4 Tekošais remonts . . 2.160
8 Citi saimniecības izde-

vumi 150, 61.500
224. § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 2.666
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 14.900
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 1.500
7 Apģērbi, apavi un veļa 360 19.426

225 § 6. Izdevniecību iz-

3 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. . . . 1.015

226 § 9. Reprezentācijas
izdevumi.

2 Reprezentacijasizdevu-
mi ar norēķināšanos . 100

227 § 15. Mācības mate-
riāli 1.600

228 § 21. Pabalsti trūcī-
giem audzēk-
ņiem, stipendi-
jas un internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem au-
dzēkņiem ..... 1.500

4 Prēmijas > un godalgas . 2.000 9.500
Kopā mākslas akadē-

mijai 299.442

5. Pieminekļu valde.
229 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas . 13.476
2 Piemaksas ..... 2.110
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 1.248 _ 16.834
230 § 1 Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 1.400
2 Ceļa izdevumi .... 3.000 _ 4.400

231 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 100
232 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.400
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 1.860 3.260
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Tek. ' ;.i
Nr. . ! i; Ls

233 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

3 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. . . . 3.300

234 § 14. Pieminekļu aiz-
sardzība un kop-
šana.

1 Materiālās kultūras pie-
minekli ...... 25.000

2 Garīgas kultūras pie-
minekļi (folklora) . . 6.000 "

31.000
Kopa pieminekļu valdei 58.894

k. Valsts vēsturiskais
muzejs.

235 V. 27 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 15.093
2 Piemaksas _ 2.955 18.048

236 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 545
2 Ceļa izdevumi .... 270 815

237 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 1.410

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 50

4 Tekošais remonts . . 500
8 Citi saimniecības izde-

vumi 380 2.340
238 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 3.450
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 6.000 9.450
Kopā valsts vēsturi-
skam muzejam . . . 30.653

1. Valsts mākslas muzejs.
239 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 8.172
2 Piemaksas 3.089 11.261

240 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi-. . 244
241 § 3. Saimniecības iz-

devumi.
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 1.760

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 278

4 Tekošais remonts . . 734
8 Citi saimniecības izde-

vumi 190 2.962
242 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.890
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 17.900 19.790
Kopā valsts mākslas

muzejam 34.257

m. Valsts archivs.
243 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 36.113
2 Piemaksas 7.407 43.520

,244 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 430
2 Ceļa izdevumi .... 1.700 2.130

245 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 3.300

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 120

4 Tekošais remonts . . 800
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2,050 6.270

Tek.
Nr. Ls

246 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 3.780

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti ..... 300

7 Apģērbi, apavi un veļa 276 4.356
247 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
1 Grāmatas 5.000

Kopā valsts archivam 61.276
n. Valsts bibliotēka.

248 V.27 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 60.896
2 Piemaksas 10.168 71.064

249 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 3.902
2 Ceļa izdevumi .... 440 4.342

250 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 5.610

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 900

4 Tekošais remonts . . 4.537
8 Citi saimniecības izde-

. vumi 60__ 11.107
251 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.200
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti .... 31.000
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 1.500
7 Apģērbi, apavi un veļa 112 33.812

252 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

1 Grāmatas 5.486
Kopā valsts bibliotēkai 125.811
Kopā par VIII. daļu . 17.291.068

Pielikums Nr. 4 pie valsts izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 145.

Izglītības ministrijas mē-
nešraksta budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Valsts piemaksa. 12.000
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas
atalgojumi . . 6.307

§ 2. Operativas daļas
iztrūkums . . 5^693

Kopā 12
~
000

Pielikums Nr. 15 pie valsts iz;devumu bu-
džeta tek. Nr. Nr. 213. un 462.

Universitātes serumu sta-
cijas saimniecības budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Valsts piemaksa. 4.232
§ 2. Rīcības kapitāls

no valsts . . 1.000
Kopā 5.232

B. Izdevumi.
§ 1. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 390
2 Ceļa izdevumi .... 520 910

§ 2. Inventāra jaun-
iegādāšana . . 2.800

§ 3. Operativas daļas
iztrūkums . . 1.522

Kopā 5.232)

Vārds deputātam Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Godājamie deputā-

tu kungi! Izglītības ministrijas budžeta skaitļus ir
diezgan grūti salīdzināt ar citiem mūsu pašubudžeta
skaitļiem un tad izvest kaut kādu procentu normu,
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cik mes samēra izglītībai izdodam, grūti ari salīdzi-
nāt ar_ ārzemju izdevumiem izglītības vajadzībām,
gjuti tapec, ka dažādās valstīs dažādus izdevumus
rēķina izglītības vajadzībām un ari mūsu pašu zemē
mes ne tikai no valsts līdzekļiem dodam izglītības va-
jadzībām, bet ari pašvaldības dod no saviem līdze-
kļiem. Pašvaldības 1924./25. gadā gandrīz tikpat
daudz ziedojušas izglītības vajadzībām, cik valsts.
Tagad mēs nezinām, cik šogad pašvaldības ziedo, nav
iespējams visus izdevumus aprēķināt kopā. Varētu
salīdzināt pagājušo gadu budžetus ar tagadējo. Bet
mes ari nevaram izrēķināt, par cik šogad pieaudzis
Izglītības ministrijas budžets, jo agrāk mums bija
brutto budžetsviscauri, tad visi budžeta izdevumi bija
lielāki un izglītības ministrijas vajadzībām paredzē-
tās sumas samērā iznāca mazākas. Bet tagad tik
liels resors, kā dzelzceļi, uzņemts budžetā av netto,
saprotams, ka no tam vispārīgais budžets samazinās
un attiecīgi izglītības izdevumu procents pieaug. Ga-
lu galā pēc aprēķina iznāk, ka šogad izglītības iz-
devumu procents ir lielāks, bet faktiski tikpat kā ne-
kas nav klāt pielikts, salīdzinot ar pēdējo gadu. Lie-
lākas sumas budžetā iznāk no tam, ka algas paaug-
stinātas. Pērn algas bija budžetā uzrādītas stipri
zemākas nekā Ierēdņi faktiski saņēma. Mūsu izde-
vumi izglītības lietām liekas paprāvi. Tomēr, ja
mēs apskatāmies, kādas mums ir vajadzības, tad tie
ir pārāk mazi. Ņemsim, piemēram, mūsu pamatsko-
las. Vai mēs drīkstam ārzemnieku pedagogu vest
mūsu skolās? Pilsētās gan, jo tur cik necik ciešamas
telpas, bet uz laukiem pa lielākai daļai pilnīgi necie-
šamas. Ņemsim vecās skolas. Vecām skolām nami
celti taisni skolas vajadzībām, bet daudz mazākām
vajadzībām. Tagad skolas paplašinājās un telpas pa-
likušas par šaurām. Guļamas istabas pilnīgi necie-
šamas. Jau vairāk gadu atpakaļ, kad Reinharda
kungs bij apceļojis mūsu skolas, viņš nodeva par gu-
ļamām telpām bargu spriedumu: krimināls noziegums
esot bērnus tādās turēt. Stāvoklis tagad nav uzlabo-
jies. Nav īpašu ierīču mazgāšanai. Mazgājas ķipī-
šos un bļodiņās. Ko tas nozīmē, to visi skolotāji un
sevišķi higiēnisti zin. Tas ir ļoti kaitīgi. Tad ēdam-
istabu pa lielākai daļai nav. Kastītes stāv koridoros
ar ēdamām lietām vai guļamistabā, ar ko gaiss vēl
vairāk bojājas. Kopēdināšana ievesta nedaudzās
skolās. Ja jau Kurzemē un Vidzemē sastopamas tā-
das skolas, tad vēl ļaunāk ir Latgalē. Vienīgi tur,
kur muižas ēkās ierīkotas skolas, ir cik necik ciešami
apstākļi. Latgalē vecās skolu ēkas neizpilda šo laiku
skolu prasības, tās ir par mazām. Liela daļa skolu
mitinājās no zemniekiem nomātās mājās. Es neru-
nāju par tām nedaudzām ēkām, kuras pēdējā laikā
celtas Latgalē ar valsts līdzekļiem. Tur telpas ir la-
bas, īrētās telpās vienā istabā strādā dažkārt 3 sko-
lotāji. Pieliekamu telpu nav. Turpat klasē atrodas
garderobe. Telpas tik šauras, ka skolotājs netiek
cauri pie skolēniem. Otrā galā dzīvo zemnieks. Vi-
sas ģimenes ķildas skolēniem dzirdamas. Viena
ļauna lieta ir tagad ar jauno likumu novērsta: krogs
no skolas ir aizgājis tālāk.Agrāk ne tālu no skolas atra-
dās ari krogs. (K- Lauvas starpsauciens.) To, varbūt,
Lauvas kungs zin, ka krogus skolās ierīko,bet man tā-
du ziņu nav.Vispārīgi skolas telpas, skolu nami atrodas
tādā stāvoklūka prasītu no valsts prāvus izdevumus,
lai viņus varētu vai nu kārtīgi izremontēt, vai uzcelt
pavisam no jauna un nākt pašvaldībām šinī ziņā pa-
līga. Ar skolu piederumiem, mēbelēm ir tāpat. Lielā
daļa skolu atrodas vecu vecie garie galdi, kurus tai-
sot, vai nu nezināja, kādam vajaga būt skolas galdam,
vai ari to neņēma vērā. Ar mācības līdzekļiem iet
tāpat. Te nāk kultūras fonds palīgā, izdalot biblio-
tēkas un ari ar mācības līdzekļiem apgādājot trūcīgo
apgabalu skolas. Nesamērojami vairāk līdzekļu

mums vajadzētu ziedot pamatskolu vajadzībām, lai
mūsu skolas cik necik kārtīgi nostādītu. Ar vidus-
skolām stāvoklis visā visumā ir labāks, t. i. ārējais
stāvoklis, bet mums ir ari vidusskolas, kuras_ telpu
ziņā ir neciešamas. Vidusskolām trūkst ari mācības
līdzekļu. Kārtīgi nostādītu vidusskolu, kur lielu iz-
devumu vairs nevajaga, mums ir visai maz, un vidus-
skolu pārpilnība vēl nebūt mums nav iestajuses, ta
kā nevarētu sacīt, ka mums viņu ir par daudz. Sa-
mērā ar vidusskolām arodskolu ir maz, tas gan ar-
vien attīstās, bet viņu vajadzībām mums būtu jādod
daudz vairāk līdzekļu. Pavisam mums nav aroda
izvēles padoma došanas. Ārzemēs sevišķu vērību
tagad piegriež tam, lai katrs varētu ļzglītoties ta, ka
īstais cilvēks nāktu īstajā vietā. Tāpec,_skolubeidzot,
vai tā būtu pamatskola vai vidusskola, īpaša padome
noteic, uz kurieni bērnam tālāk iet, skolā vai darba,
un ja skolā, tad kādā. Pie mums tā nav, bet tam butu
piegriežama vislielākā vērība. Caur to notiek, ka tie,
kas grib tālāk izglītoties, bieži izdara kļūdu skolas
izvēlē, kam būtu tālāk jāizglītojas, paliek bez skolas.
Tāpat ari citi, kam būtu labāk iestaties pec skolas
beigšanas praktiskā darbā, iestājoties augstskola, nak
sabiedrībai ne par svētību, bet drīzāk gan par ļaunu.
Mums darba trūkuma nedrīkstētu but nevienam, ne
pamatskolu beigušiem, ne ari vidusskolu beigušiem.
Vaina ir tikai tā, ka nav, kas jauniem cilvēkiem dod
padomu, kur viņiem griezties, kā darbu atrast Te ir
viena no galvenam un visdegošākām vajadzībām, kur
mums būtu jāiet jaunatneipalīgā. Augstskolu mums
šimbrīžam pietiktu. Salīdzinot universitātes apme-
klējušos, tikai Igaunijā to ir tikpaj liels procents ka
mums. Amerikā tas. varbūt, ir lielāks, bet visas citas
kultūras zemēs studējošo procents ir daudz mazāks
nekā pie mums. Bet mūsu augstskola ir izvertuses
par pārāk plašu iestādi, plaši sazarojušās. Nu re-
dzam, ka ir atvērtas vai nu fakultātes vai ari fakultatu
nodalās pat tādās nozarēs, no kurām Latvijai vispār
vajadzīgs viens vai divi akadēmiski izglītoti speķi.
Cik mums vajadzēs piemēram akadēmiski izglītotu
architektu, ja būvinženieri izved lielāko tiesu būves
darbu? Un tomēr mums pastāv vesela architekturas
fakultāte! Liekas atsevišķas nodaļas ir gan humani-
tārajās fakultātēs, gan techniskajās. Liekas, ka at-
ver jaunas bez kāda apdoma: iedomājas kādu Un to
atver- Piemēram akadēmiski izglītotu elektrotech-
niķu Latvijā vajadzētu vienu vai divus, bet mums
augstskolā ir vesela elektrotechniska nodaļa. Šādos
gadījumos būtu labāki, ja vajadzīgos spēkus sūtītu
izglītoties uz ārzemēm. Mēs šīs atsevišķās nodaļas,
pat veselas fakultātes varētu slēgt. Tad mūsu
augstskola būs labāki nostādīta. Mūsu augstskola
nav visā savā plašumā nostādīta materiāli tā, kā va-
jadzētu. Trūkst laboratoriju, trūkst bibliotēku un
trūkst pat telpu. Lai ari gandrīz katru gadu pa jau-
nam namam nāk klāt, tomēr tik daudzām fakultātēm,
tik daudzām nodaļām telpu nav par daudz. Lai mūsu
universitāti varētu labāki nostādīt, tai iātop šaurā-
kai un dažas nodaļas, dažas nozares jālikvidē. Tik
daudz par ārējo pusi. Ja skolas ārieni mēs gribētu
nostādīt labi, tad tas prasītu loti daudz līdzekļu. To-
mēr visā visumā jāsaka,ka mūsu skolas attīstās diez-
gan strauii. Skolēnu skaits arvienu pieaug, pieaug
pat pamatskolās, lai ?an skolas vecumā esošo bērnu
skaits šajos gados lielā mērā samazinājās. Tā šo-
gad pamatskolas apmeklējošo skaits ir daudz lie-
lāks neka attiecīgā vecuma bērnu skaits. Ar to nav
teikts, ka visi bērni skolas vecumā iet skolā: iet ļau-
nāki, iet vecāki, bet dažs labs paliek ari mājā. Bet
ņemot Skujenieka skaitļus par to, cik mums ir sko-
las vecuma bērnu, izrādās, ka pamatskolu skolēnu
skaits dažos apgabalos ir labu tiesu lielāks par to. Ja
saskaitām visus, kas šogad apmeklē skolas, ir pa-
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matskolas, ir vidusskolas, ir augstskolas, ir dažādus
kursus, tad dabūjam pāri par 12% no visiem iedzīvo-
tājiem. Tā tad Latvijā mācās katrs 8. cilvēks. Ar
to tik jaunā valstī, tik īsā laikā mēs varētu pilnīgi ap-
mierināties. Pārejot uz skolu iekšējo stāvokli, jāsaka,
ka tas lielā mērā atkarājas no skolotāju personāla.
Skolotājs, pedagogs ir katras skolas dvēsele. Ja ap-
skatām savu skolotāju sastāvu pēc pedagoģiskās un
vispārīgās izglītības līmeņa, tad šimbrīžam ar to ne-
varam lepoties. Tie, kuri no iesākuma piedalījās pie
augstskolas organizēšanas, visi ieņēma katedras un
paši sevi iecēla ne tikai par docentiem, bet ari par
profesoriem. Satversmi izstrādājot, uzņēma notei-
kumu, ka viņiem jāiegūst doktora grāds. Līdz šim to
ieguvis tikai retais no profesoriem. Pārējie savu pie-
nākumu nav pildījuši. Mūsu vecākie docenti ir tādi
pat mācības spēki, kurus citās zemēs, ari senāk Krie-
vijā, sauca par ārkārtējiem. Ar tiem nekaitētu dok-
torēties, būt par doktoriem. Tas notiek tomēr ļoti
reti, ka tie doktorētu. No jauna nāk kādi doktori klāt,
bet no veciem mācības spēkiem reti kāds doktorē.
Dažus jaunos, kuri ieguvuši citur pilnas tiesības, ne-
pielaiž pie mācības darba klāt, itin kā bīstas no tiem.
Jā, Reinharda kungs, Jūs kratāt galvu, bet Jūs jau
varēsat nākt un pierādīt šeit, vai tas tā ir vai ne. Tādi
gadījumi ir bijuši, ka fakultāte ar balsu vairākumu
izsakās par jauna spēka pieņemšanu, bet padome ne-
pieņem, izgāž cauri. Tādi gadījumi, kā jau teicu, ir
vairāki. Dažas fakultātes būtu pieņēmušas kādus
jaunus spēkus, bet padome izlemj tā, ka no ārienes
neviens netiek augstskolā iekšā. Liekas, ka padome
baidītos, lai universitātē neieplūstu svaiga gaisa strā-
va; tā apmierinājās tikai ar tiem, kuri savas vietas
ieņēmuši pie augstskolas organizēšanas. (Starpsau-
ciens.) Vēl ļaunāki kā universitātē šī lieta stāv kon-
servatorijā. Tur tie spēki, kas no sākuma pie orga-
nizēšanās ieņēmuši pasniedzēju un klases vadītāju
vietas, tā noorganizējušies, ka nelaiž nevienu jaunu
iekšā. Tāpēc ari konservatorija gadu no gada iet at-
pakaļ un mūzikas draugi saka, ka konservatorija iz-
vēršaspar nespējnieku māju. Dziedāšanasklases no-
nākušas pavisam neciešamā stāvoklī. Budžeta ko-
misijā pērn nolemts, ka pieņemami 2 profesori, bet
tas nav darīts. Ir dziedāšanas klases, kurās nav vai-
rāk kā 5, 6 un pat 3 skolēni, pie kam daži pasniedzēii
maksā saviem skolniekiem vēl klāt, lai tikai nepaliktu
gluži bez skolēniem. Šogad budžeta komisija uz no-
lēktāko pastāvēja par 2 profesoru pieņemšanu, atvē-
lot tam ari vajadzīgos kreditus un nolēma nīkstošās
klases pavisam slēgt. Bet konservatorija to nedara,
padomes locekļi saka: ,.Mums ir satversme, mums ir
visa vara rokā un budžeta komisiia mums neko nevar
noteikt." Tagad aiziet Vitings. bet viņa vietā ievēlēts
par skolotāju tāds, kurš budžeta komisijā nostrīpots.
Tiek vienmēr teikts: .,Kā lai nu mēs uzstājamies pret
savu kolēģi". Redzat, kungi, tāda koleģialitāte ir tur
nodibinājusēs, kas nepielaiž nevienu jaunu spēku
klāt. Ari gars, kas tur valda, nav nekāds labais. Ir
tādi dziedāšanas skolotāji, kuri tikai dažas nedēļas

. visā semestrī nodarbojas ar saviem skolēniem, bet
pārējo laiku braukā apkārt pa pasauli koncertēdami,
un pie savu skolēnu sagatavošanas un pie viņu ek-
saminēšanas nav nemaz klāt. Bez tam deputātu
kungiem zināma ari tā lieta, ar ko budžeta komisijai
bija jānodarbojas, kur dabūiām dzirdēt pārāk neglī-
tas, pārāk neķītras lietas, kas notiek mūsu konser-
vatorijas sienās starp skolotājiem un viņu māceklēm.
Jakonservatorija turpmāk neraudzīsies uz to, lai tanī
nāktu jauni spirgti spēki iekšā, ja tur nevaldīs labāks
gars, tad šādunespējnieku namu ar valsts līdzekļiem
uzturēt būs noziegums. Budžeta komisija jau ierosi-
nāja, lai ministrs spertu soļus, ka konservatorijas sa-
tversme tiktu revidēta. Ja mēs pārejam uz pamat-

skolu skolotāju sastāvu, tad jākonstatē fakts, ka sie-
viešu procents arvien pieaug Un diezgan bīstamā
mērā, samērā ar vīriešiem. Nedaudz gadus atpakaļ
varējām konstatēt, ka puse no visiem skolotājiem ir
vīrieši un tas pēc manām domām būtu vispareizāk,
ka tikpat daudz vīriešu kā sieviešu strādā skolās, se-
višķi tur, kur vairāk skolotāji, vajadzētu līdzsvarā
būt tēva un mātes audzināšanas iespaidiem. Bet nu-
pat jau valsts mērogā ir sieviešu apmēram 60% un
""riešu tikai 40%. Latviešu skolās siev'ešu — 56%,,

vīriešu — 44%. Labāk ir uz laukiem Vidzeme, kur
vīriešu un sieviešu iznāk gandrīz uz pusēm. Nesa-
mērīgāks procents ir Latgalē. Sieviešu — 63%, vī-
riešu — 37%, tā kā uz vienu vīrieti nāk gandrīz divas
sievietes. Mums pilntiesīgi pamatskolotāji nāk no
institūtiem. Institūti nedod tik daudz skolotāju, cik
vajaga. tāpēc daži nāk ari no kursiem kā nepilntie-
sīgi. Pilntiesīgu skolotāju pavisam ir 69%, Latgales
skolās tikai 34,5%. Iznāk, ka uz Latgales skolām lie-
lāko tiesu sūta nepilntiesīgās skolotājas. Latgale
pilntiesīgu ir tikai 32% no visām sievietēm, vīriešu
starpā 35%. Tad ari nav ko brīnīties, ja Latgales
skolas nevar uzrādīt tādas sekmes mācībās, ka Rīga,
Vidzemē un Kurzemē.

Tagadējais ministrs, Ziemeļa kungs, pirmo reizi
Latvijas skolotāju savienības sapulcē ieradies, sko-
lotājus apsveikdams, viņiem pārmeta, ka tie par daudz
ķildojoties un vedot netikumisku dzīvi. Nu, neva-
rēs noliegt, ka ministra kungs to būtu no zila gaisa
runājis. Savi dati viņam uz to būs bijuši. Mums ir
1891 pamatskola — dažās no tām, pat. varbūt, ari da-
žās desmitās, ķildas skolotāju starpā būs notikušas.
Mums pavisam ir 7229 vispārizglītojošu priekšmetu
skolotāju, daži desmiti no tiem būs un, varbūt, pat
ari daži simti, bet nezin, vai tik daudz, ministra kungs_,
drīkstēsim rēķināt, pret kuriem varētu celt tikumiska
ziņā kādus iebildumus. Vispārināt tomēr, es domāju,
to mēs nevarēsim. Ir dzērāji, ir glāzītes varoņi, kas
saka: ,.Kas man var liegt iebaudīt savu šņabīti; ne
krievu laikā ķeizars varēja liegt, ne man tagad var
liegt ne ministrs, ne Saeima, ne kas, es iedzeru godīgi
savu šņabīti". Ir vīrieši skolotāji, kas pārkāpuši tas
robežas, ko pieklājība un tikumība atļauj, pret savām
skolniecēm. Ir diemžēl ari skolotājas, kas pavedi-
nājušas zēnus. Vispār pret tiem jāuzstājas uz vis-
nesaudzīgāko. Pret tiem ministra kungam ir jāzin
stingri uzstāties, tos neaizstāvēs ne skolotāju orga-
nizaciias, tos neaizstāvēs ari neviens no šī augstā
nama locekļiem. Bet ja ministra kungs grib to vis-
pārināt un attiecināt to sevišķi uz to daļu skolotāju,
kas grupējas ao skolotāju savienību, tad te viņš gājis
drusku par tālu. Nedaudziem izņēmumiem pretim
stāv lielāka daļa skolotāju, kas strādā apzinīgi, pat
pašaizliedzīgi. Ne tikai vecos laikos un ne tikai vecie
skolotāji strādājuši un strādā pašaizliedzīgi, apzinīgi.
Ari tagad tādi ir, ari jauno starpā ir tādi, kas tā strā-
dā, un tiem tā drusku smagi tiek ap sirdi, jaministra
kungs nāk skolotāju sapulcē ar tādu apsveikumu. Ir
skolotāji, kuri meklē jaunusceļus, kā vispārīgi Latvi-
jas skolu novest pie Latvijas republikas cienīga stā-
vokļa. Būtu vajadzīgs, ka ministra kungs iepazītos
ar viņu darbiem, paskatītos, ko viņi dara. pateiktu vi-
ņiem atzinīgu vārdu, norādītu ar skaistu žesta, ka tas
ir labi un tad. varbūt, rastos vairāk censoņu un mazāk
paliktu nolaidīgo. Ar vidusskolu skolotājiem mēs ari
atrodamies diezgan traģiskā stāvoklī. Vidusskolās
lielākā daļa ir nepilntiesīgu skolotāju. Ar akadēmisku
izglītību ir 37% valsts mērogā un tikai 34% latviešu
skolās. Ja prasītu no visiem akadēmisku izglītību,
ko tad darīsim ar tiem 66%, kam tādas nav? Kur
lai ņem skolotājus? Augstskola mums nevar dot tik
daudz mācības spēku, cik vajadzīgs. Zīmīgi, ka
taisni tās fakultātes, no kuram skolotāji gaidāmi, kā
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dabas zinātņu un matemātikas un filosofijas un filo-loģijas fakultātes dod vismazāk beidzēju. Te jāat-rod kaut kāda izeja, lai tiktu pie pilntiesīgiem sko-lotajiem, kaut ari bez akadēmiskas izglītības. Arisenāk Krievija bija iespējams tikt bez akadēmiskasizglītības par pilntiesīgiem vidusskolas skolotājiem,
laism tie ar akadēmisko izglītību ir daži jauni, nupatno universitātes nākuši, skolā nav strādājušiun tāpēcnevar tikt uzskatīti par labākiem skolotājiem nekā
īepraktizejušies skolotāji bez akadēmiskas izglītības
Vidusskolu skolotāju sasauktajā sapulcē ministrakungs ar tādu apsveikumu neuzstājās, kā iepriekš mi-nētajā. Tur, laikam, visas lietas ir pārāk labas. Vi-dusskolu skolotāji ir laikam tik labi, ka viņiem neko
nevar pārmest ne pedagoģiskajā, ne tikumiskajā ziņā.
Iomer dzirdam šo to ari par dažām vidusskolām;
dzirdam, ka dažas provinces skolās tiek piekopta
dzeršana un flirtēšana, valda alkohols un flirts sko-lotāju starpa, ari skolēnu starpā, pat starp skolotājiem
un skolēniem. Ko raksta JLatvijas Sargs" savā
sestdienas 22. maija numura: „Dažās mūsu skolās
par maz vērības piegriež bērnu tikumiskai audzinā-
šanai. Nav jāaizmirst, ka laba priekšzīme ir vērtī-
gāka, neka simts morāles sprediķu.

Ir grūti pateikt, kādam vajadzētu būt skolotājam,
bet gluži noteikti varpasacīt, kāds tas nedrīkst būt,
kāda rīcība no skolotāju puses ir nepielaižama.

Ir nepielaižami, ka skolotāji izšķir savas domu
starpības ar krēsliem un ķimisku vielu pudelēm. Ir
nepielaižami, ka skolotāji piedraud viens otram iz-
stāstīt bērniem „ka šis ar meitiešiem darījies "
ir nepielaižami pastāvīgi sarunā klasē lietot nedrukā-
jamus vārdus. Ir nepielaižami un nekrietni ar goda
vardu un piedošanas^solījumiem izvilt bērniem kādu
viņu nerātnības noslēpumu un pēc tam piemērot vis-
bargāko sodu, pat līdz_ izslēgšanai. Ir nepielaižami
viltot skolnieka liecībā pedagoģiskās padomes lē-
mumu. Ir nepielaižami, klasē ar bērniem runājot,
atsaukties_ nicinoši par viņa vecākiem. Ir nepielai-
žami, uzsākt stundu piemēram ar šādu „asprātību":
..Ņemsim nu priekšā to mātīti Aspaziju un redzēsim,
ko šī tādu sarakstījusi."

Šie piemēri nav ņemti no nēģeru zemes, bet no-
vēroti kadamūsugalvas pilsētas vidusskolā. Krie-
viem ir_ sakāms vārds: „Kāds gans, tāda draudze".
Ja nu tādas lietas notiek pie skolotājiem, tad nav brī-
nums, ka jau sagatavošanas klašu skolnieki labi pār-
zin netiklības vietas un skolā pat tirgojas ar aizsar-
giem", paskaidrojot nezinātājiem, kas tie un kādam
nolūkam lietojami. Nav brīnums, ka bērni nes uz
skolu kailu sieviešufotogrāfiju negatīvus, norunā sa-
tikšanos_ ar meitenēm, atkal kādas citas vidusskolas
skolniecēm, pie kam tiek dzerts degvīns un pārkāpta
katra robeža. Vai tālāk var vēl iet? Ko dara pa
stundu starpbrīžiem

^
klašu uzraugi, ja pašā skolā ie-

spējama kailuma rādīšana, jēlību runāšana, kauša-
nas u. t t.? Vai tas nav huligānisms uz visas līnijas?
Un tas bēdīgākais pie visa tā ir tas, ka tie. kam tas
būta jāredz, to nemaz nezin un nedomā redzēt. Un
taču neviens vien tēvs ir ziņoūs skandaliozos aktus
pa telefonu, ne viena vien māte sūdzēiusēs direkto-
ram: ir runāts ari vecāku sapulcēs. Un taisni aktī-
vākie vecāki, kas gribētu skolai palīdzēt novērst tā-
das nebūšanas, piedzīvo, ka viņiem grib ,.iekost". Tā
nesen izslēgts ar „balsu vairākumu" peidagoģiskā pa-
dome kādu mūsu augstskolas docenta dēls. Pedago-
ģiskaspadomes uzdotos iemeslus izglītības ministriia
atzinusi nar nepietiekošiem un atļāvusi zēnam palikt
skola. Bet ari skandaliozie skolotāji paliek savās
vietās. Vai tādos apstākļos ir iespējama kaut je!kā-
da pozitiva audzināšana?"

Laikam_ te visi būs vienis pratis no sienas līdz
sienai, ka tādus apstākļus nav iespējams pielaist un

visi šim rakstā uzskaitītie asinsgrēki nekādus komen-
tārus neprasa. Tas raksts ir parakstīts ar pilnu vār-
du. Ta tad tas cilvēks, kas to uzrakstījis, neslēpjas,
un raksta attēlotais laikam būs fakts. Te atliktos,
varbūt, tomēr uzstādīt ministra kungam dažus jautā-
jumus. Te sacīts, — ka ticis izslēgts kāda augstsko-
las docenta dēls, un izglītības ministrija lēmusi, ka
viņšnepareizi izslēgts._ Vai izglītības ministrija tāpat
atsaucas ari uz tām sūdzībām, kas ienāk par strād-
nieku bērniem? Ja strādnieku bērnu izslēdz un tie
griežas pie izglītībasministra, vai tad ari sūta komi-
siju, kas lietu izmeklētu? Vismaz tas nav piedzīvots.
Otra lieta. Tiklīdz izglītības ministrijā ienāk kaut
anonirns raksts par kādu lauku skolotāju, uz turieni
tuht_suta veselu komisiju, kas to lietu izmeklētu. Te
tomēr nav anonirns raksts. Ko izglītības ministrija
darījusi, vai domā darīt, lai šo lietu pamatīgi noskai-
drotu un vai izglītības ministrijai būs diezgan spēka
un drosmes uzstāties šinī lietā ar tādu pašu bardzī-
bu un nesaudzību pret šiem privileģētiem skolotājiem
Latvijas galvas pilsētas vidusskolā, kuras vadība at-
rodas labā spārna cilvēku rokā, ar kādu ministrija
rīkojas, ja tādos pārkāpumos pienākts kāds zemāks
skolotājs, kas nāk no kreisās puses. (Starpsauciens:
„Kurā skolā tas noticis?") Tur nav teikts. (Sauciens
pa kreisi: „Viņiem nebūs drosmes!") Ņemot vērā
to, ka runa iet par kādu docenta dēlu, varēta viegli
skolu atrast; ministra kungs, varbūt, dos atbildi, kurā
skola tas bijis. Turpat ir runa ari par kādu otru sko-
lu, kur minēta kāda L. kundze, bet es neesmu tik labi
orientējies un tik_sīki Rīgas skolas nepārzinu, ka va-
rētu pateikt, kurā skolā tas bijis. Es personīgi turu
tagadējo izglītības ministri Ziemeļa kungu par tai-
snīgu cilvēku, bet, man_ liekas, ka Jūsu spēciņš būs
par vāju, ja Jums būs jāvēršas pret cilvēkiem no la-
bas puses. Vispār izglītības ministrim pie mums ir
diezgan maza vara. Tā tas bija ari senajā cara Krie-
vijā. Ari tur izglītības ministrs spēlēja diezgan pa-
kārtotu lomu savu kolēģu starpā. Pie mums tas jo
sevišķi spilgti parādījās pagājušā vasarā. Izglītības
ministrs izraudzījās un apstiprināja inspektoru, bet
toreizējais ministruprezidents Celmiņa kungs sacī-
ja,ka tas savā darbā neiestāsies, un izglītības ministrs
to cilvēku nevarēja darbā likt. Nevarēja viņu ielikt
darba tur, kur viņš to bija apstiprinājis, bet viņš bija
jānodarbina ministrijā pie kanclejas darbiem. Ta-
gad kontrolei ilgu laiku bij jānoskaidro, vai viņam
bij tiesība saņenti algu vai nē. Tāpat izglītības mi-
nistrs šim kabinetā ir stipri atkarīgs no citiem un ari
no tiem, kas koalīcijā neieiet, bet no kuru labvēlīgās
neitralitātes _atkarājas koalīcijas liktenis. Šie koali-
cijas_ atbalstītāji likušies taisni uz izglītības ministri,
no ta vispirnja_karta_cenšas piedzīt vekseļa samaksu;
to rada pedeja laika „Latvja" raksti. (Sauciens pa
kreisi: „Ludzu klausīt!") Ministrim jāklausa, neko
darīt, ja ne savas personas labā, tad visas koalīcijas
un kabineta laba. Jākož tanī rūgtajā ābolā, neko ne-
var darīt. Izglītības ministrs, varbūt, jūt, ka tas de-
moralizē skolotājus, bet neko nevar darīt. Pērnva-
sar nacionālie skolotāji, jūsu (rāda uz labo pusi)
draugi, radīja precedentu, ka skolotāju organizācija
var izteikt toreizējam ministrim Arvedam Kalniņam
neuzticību. To jūsu (rāda uz labo pusi) skolotāji da-
rīja. Tagad musu ministrs stūrē uz to pusi, ka ari
viņam, tikai no citiem skolotājiem, no Latvijas sko-
lotāju savienības puses, sagaidāms, ka viņam izteiktu
neuzticību. Asi, auksti saņemdams skolotāju savie-
nības delegaciju,_ viņš prasa: „Ko jūs te nākat? Kas
jums te ko meklēt? Vai es neesmu ministrs, kas var
parakstīt, ko grib? Vai man ar jums būs jāaprunā-
jas, ko darīt?" Cik labi, ministra kungs, būtu bijis,
ja Jus butu aprunājušies ar viņiem, ko viņi domā,
un nebūtu tik daudz klausījušies uz labās puses do-
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mām. Viņiem rūp Latvijas skolas lieta, bet tiem tur
(rāda uz labo pusi) rūp tikai savs labums. Tā iet!
Tagad „Latvis" nevar vien sagaidīt, kad aizies Lie-
piņš, kad aizies Melnalksnis. Bet Melnalksnis ir taču
Kasparsona darba biedrs, Kasparsona māceklis. Tik-
līdz Kasparsons noorganizēja ministriju, viņš uzaici-
nāja Melnalksni par darbinieku. Melnalksnis ir strā-
dājis ar visiem ministriem, irstrādājis kopā ar Au-
sēju. Melnalksnis patiesībā ir Latvijas pamatskola^
noorganizētais. Šo organizēšanas darbu viņ? izne-
sis uz saviem pleciem. Tagad moris top lieks —
viņš var iet. Viņš var iet, ja nāk cits kandidāts. Nu
iznāk, ka tas notiek tāpēc, ka vajadzīga vieta jūsu
(Berga) Vičam vai Štālam. Varbūt tā visvairāk va-
jadzīga Štālam. Bet par ko? Kādās īpašības šo cil-
vēku izvirzījušas? Nekādas. Tikai sīkas intrigas.
Tas ir cilvēks, kurš pedagoģiskā darbā nav paradī-
jisnekur neko pozitivu, pratis tikai intriģēt, gan sko-
las revidēdams, gan skolotāju kursus vadīdams. Stā-
sta pat, ka varot pateikties vienīgi augstskolas do-
centu pārāk lielai iecietībai un labvēlībai pret viņa,
ka viņš nav nodots tiesai par viltošanu. Būtu likuši
labāku cilvēku, ar ko vest karu, bet ne Štālu, par kuru
nevarēs sajūsmināties ari jūsu (Berga) partija, ari
jūsu skolotāji. (V. Bastjānis no vietas: „Ko tad
centrs uz to lietu saka, gribētos zināt?")_ Centrs?
Ko centram vairs vajaga? Centrs ir ievēlēts ar labu
daļu no skolotāju balsīm. Te ari moris savu darbu
ir padarījis un centrs ļauj, lai skolotāju priekšstāvji
no izglītības ministrijas aiziet. (A. Veckalns no vie-
tas: „Skolotāji var iet sēņot,kamēr centrs sēž un cen-
trē!") Skolu stāvoklis prasa, lai ministrijas darbi-
nieki ietu ar skolotājiem roku rokā. Tur kopējiem
spēkiem varētu ko izdarīt. Izglītības lietām draugu
maz. Finansu ministrijai ir naudas visām vajadzī-
bām, bet kad iet runa par skolu vajadzībām, par sko-
lotāju algām, tad finansu ministrijai naudas nav; at-
bild vienmēr, ka kase-to neatļauj. Gribētos zināt, kā-
pēc budžeta komisijā citi ministri drīkstēja prasīt, bet
Ziemeļa kungs nedrīkst prasīt. Visiem ierēdņiem al-
gas var pielikt, gan dzīvokļu algu veidā, gan citādi,
tik skolotājiem vien nē. Tam nekad nav naudas. Tik-
līdz iet runa par skolotāju algām, valsts kases līdze-
kļi to neatļauj un tā skolotāji paliek arvien tukšā. Iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departaments ņēmis sev
tiesību strīpot no pašvaldību budžetiem izdevumus
izglītības vajadzībām. Ja izglītības ministriia iesūta
kādas skolas celtnes projektu, tad pašvaldības de-
partaments vienmēr atrod kādu vainu, vai nu tas
projekts izstrādāts par plašu, vai tur ir par daudz
klašu un nevajadzīgu telpu un uz tā pamata nogriež
līdzekļus. Protama lieta, ja tas tā ir šeit centrā, tad
provincē, uz laukiem tas notiek vēl lielākā mērā. Ja
pret pašu izglītības ministri tā var uzstāties, tad uz
laukiem skolotājiem par kungu ir kurš katrs ierēdnis.
Man ir daži ļoti raksturīgi dati. Tā, piemēram, Val-
mieras apriņķa valde atlaiž skolotājus, skolu valdei
nar to neko neziņojot. Tālāk man ir zināms vēl viens
kuriozs gadīiums. Kādā skolā ir divas skolotājas un
viena no šīm skolotājām ir kaut ko nogrēkojusēs.
Gudrā apriņķa valde nolemj atlaist abas skolotājas
un dzen tās oroiām. Tālāk apriņķa valdei nepatīk
kāda skola. Skolu valde ir pret tās slēgšanu, bet ap-
riņķa valde nolemj, ka tā ir jāslēdz. Ja nu nekā citā-
di nevar ar šo skolu tikt galā, jo vecāki vēlas, lai šī
skola paliktu, tad nāk un izlaupa to. Man izglītības
komisijā bija izdevība redzēt kādu uzņēmumu no šīs
skolas. Visas mēbeles ir izvestas, bet tomēr vecāki
grib, lai šī skola pastāvētu un tiek savilkti iekšā blu-
ķīši solu vieta._ Virsvalde var darīt ko grib, bet Val-
mieras visspēcīgā apriņķa valde ar visspēcīgo priekš-
nieku priekšgalā neklausās ne uz kādiem aizrādīju-
miem. Un ta galu galā nonāk pie tāda stāvokļa, ka,

piemēram, Liepājas apgabalā pagasta rakstvedis dik-
tē skolotājiem, kāda politika tiem skolā jāved. Iz-
glītības ministrija ir nespēcīga karot pret iekšlietu
ministriju, pret pašvaldības departamentu. Pagasta
rakstvedis dod skolotājiem priekšrakstus, kādu
politiku skolā vest. Ne tikai apriņķu valde,
ne tikai pagasta padome, bet pat pagastu rakst-
veži nosaka, kāda politika jāved. Nupat Jelgavas ap-
riņķī noticis kaut kas neticams. Pie skolotājas uz-
turas viņas vecie vecāki, bijušais skolotājs ar savu
sievu, pāri par 70 gadiem vecs. Pagasta padome no-
lemj, ka 24 stundu laikā vecīši no skolas izsviežami.
Skolotājai nav brīv savā dzīvoklī turēt savu tēvu
un savu māti! Tik tālu noiet. Ja Jūs (uz ministru)
neturaties kopā ar skolotāju organizācijām, tad ne pie
kāda labojuma šinī ziņā netiksat. Tikai kopā ar sko-
lotāju organizācijām un plašām sabiedrības masām
varat panākt ko labu. Ar Berga kungu kopā ejot jūs
pie tā netiksat. Viņš savas prasības arvienu pavai-
ros. Viņš savos rakstos raksturo savu kapitālismu,
ka jaunais kapitālisms „zin savu varu un izlieto to
bez kautrēšanās, tas plēš, vedinādams bagātniekus
uz spīdēšanu, baudu kāri, uz lopisku piedzeršanos un
jūtu pornogrāfiju". Tās ir tagadējā kapitālisma ie-
spaida sekas, kas parādās minētā Rīgas vidusskolu
dzīvē. Jūs klausāties un skatāties, jūs zināt, kur tas
var novest, bet jūs sajūtat, ka esat spiesti klusu ciest.
Tas viss apdraud tautas tikumus un skolas galīgi de-
moralizē. Līdz ar to jāaizrāda, ka vispāri mūsu pil-
sonība ir zaudēiusi izglītības ideālus, kurus viņa cil-
dinājusi trīs. četrus gadus atpakaļ ari no šīs augstās
vietas. Pati pilsonība ir savus ideālus dubļos sami-
nusi. Mēs dzirdējām cildinām nacionālismu, val-
stiskumu, fizisko attīstību. Kur visi šie ideāli pali-
kuši? Tie visi dubļos samīti. Fiziskā attīstība? To
uzstādīja kā ideālu un propagandēja no iesākuma
ilgu laiku. Jau tad mums nācās aizrādīt, ka mus-
kuļu kultūrai jāstāv līdzsvarā ar smadzeņu kultūru.
Nepietiek ar to vien, ka attīsta fizisko spēku, jāat-
tīsta ari smadzenes. Kāds filosofs Atēnās teica:
..Atēnās ir daudz neģēļu, bet atieti viņu starpā ir
tie neģēlīgākie." Tik tālu nonāk ar vienpusīgu fi-
ziskās attīstības piekopšanu. Ar šādu fizisko at-
tīstību jūs esat izaudzinājuši nacionālus kaušļus.
Smadzeņu kultūras tiem nav. To nupat piedzīvojām
pie redakciju spridzināšanām. Jelgavā spridzinā-
tais nobraucis ar kārbu kabatā, iet ar savu biedri
ēdnīcā, paēd pusdienas kārtīgi un aiziet. Traktiera
īpašnieks domā, ka zēni aiznesuši viņa elektrisko
lukturīti , dzenas tiem pakal un ved tos uz policiju.
Policijā viņi's izmeklē, luktura neatrod, to viņi no-
zaguši nav, bet atrod kārbiņu. Kas tā par kārbiņu?
Kas tur iekšā? Policija apskatās, — atdod kārbu un
šie zēni ne tanī pašā dienā, bet otrā dienā iet un
ar šo pašu kārbiņu spridzina redakciju. Vai viņiem
smadzenes ir strādājušas? Muskuļi viņiem tikai ir,
vairāk nekā. Cik necik prātīgs puisis toreiz Jelgavā
bumbu nebūtu vis licis, ja policija šo bumbu vai kār-
biņu ir jau redzējusi: bet šie puiši tā aptvert nespēj.
Jā, nri fizisku attīstību piekopjot, jāvadās no tā. ka
muskuļu kultūrai jāiet paralēli ar smadzeņu kultū-
ru, tikai tad var fiziskā attīstība kaut ko vērtīgu dot,
bet jūs esat smadzeņu kultūru atstājuši novārtā. Un
tagad, redzēdami, kur noved aplamā fiziskā kultū-
ra, jūs nākat pie slēdziena, ka fiziskā kultūra un
sports nekam neder, ka tam nav jādod pabalsti, ka
ari skolu programas to vajadzēs strīpot, kā to jau
nostrīpoja kultūras fonda pabalstos. Pabalstu lieg-
šana sportam bija pirmais solis, tālākais — izmest
no skolu programām ārā fizisko audzināšanu. Jūsu
otrais ideāls bija valstiskums. Kas bija šis valsti-
skums? Ulmaņa un Berga valdības atzššanaun at-
balstīšana. Kas Ulmaņa un Berga kabineta politi-
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ku neatzina, tas nebij valstisks, bij pretvalstisks.
Tad sāka arvienu palikt drusciņ rāmāki, jo nāca citi
kabineti. Beidzot tika tik tālu, ka valstiskums pa-
rādījās šņākšanā ministru prezidentu sagaidot, vai
ari ar viņu kopā pie galda sēžot; ari kad viņa vārdu
minēja vai rakstu nolasīja, bija jāšņāc. Tas bija
valstiski. Nu ar valstiskumu nogājuši tik tālu, ka
valstiski ir parlamentu ārdīt ārā un Ievest kaut ko
fašismam līdzīgu. Tagad ari šis ideāls ir pilnīgi
dubļos samīts. Jūs nespējat pacelties līdz tam aug-
stumam, par valstiskumu atzīt mūsu demokrātiskās
republikas izveidošanu. To ceļu jūs nepratāt atrast.
Un tāpat gāja ar nacionālismu. Pat nacionālo or-
ganizāciju skolotāji gribot atteikties no šī vārda „na-
cionali", jo tas palicis it kā par kauna traipu. No
sakuma jus visi bijāt lieli nacionālisti. Žīdu un so-
ciālistu ēdēji. Tad sākāt arvienu vairāk piekāpties
un nonācāt tik tālu, ka Ulmaņa kungs savu nacionālo
kabinetu sastādīja tā, ka kabineta ratos sajūdza īstu
nacionālu „četrverku": Lauva, Dubins, Firkss un
krievu baznīcas galva. Tik tālu jūsesat tikuši ar sa-
vu nacionālismu, ka jums nebij pat izpratnes, ko no-
zīmē nacionālisms. Jūs stādāt pretī nacionālismu un
sociālismu, kas nav pretstati. Ar to jūs pierādāt, ka
neizprotat ne sociālisma, ne nacionālisma idejas. Ar
to_ nonākat pie tā, ka ari šis ideāls jums pilnīgi sa-
mīts dubļos. Ideālu jums vairāk nav. Mūsu pilso-
niskai presei ari nav ideālu. Viņa nonākusi līdz ga-
līgai pornogrāfijai, līdz visneiespējamākiem jēliem
aprakstiem, pie dzīšanās pēc sensācijas. Kas audzi-
nāšanai var būt kaitīgāks, kā sīki apraksti no tiesas
zāles, sīki apraksti par pašnāvības un netikumības
gadījumiem? Jūs to kultivējat. Jums nav labāka
ko rakstīt. Tas praktiskais materiālisms, ko Rein-
harda un Berga kungs savā „Latvī" kultivē, tas jūs
tik tālu novedis, ka jūs kalpojat tikai mamonam, ti-
kai zeltam, zelta dēļ un dziedat „brāļi, šodien prie-
cājties. Baudāt!" Tiktālu novedis jūs praktiskais
materiālisms. Kamēr jūs neatgriezīsaties pie ētiskā
ideālisma, tikmēr jūs savai jaunatnei nevarēsat dot
ideālus. Nedodami jaunatnei ideālus, jūs gribat vi-
ņu tiesāt. Nespēlējat komēdiju! Tiesājat paši sevi
par to, ka jums trūkst ideālu un gādājat jaunatnei
ideālus. Mūsu strādnieku jaunatnei tādi ideāli ir bi-
juši, ir un būs. Mūsu jaunatne pierādījusi, ka, viņa
par pāviem ideāliem gatava iet cietumā, trimdā, pat
nāvē. Radāt tādus ideālus ari savai jaunatnei, lai
viņa kalpo vispārībai, cilvēcei. Tādus jūs viņai ne-
varat dot, kamēr jūs pret tautas lielākiem dzejnie-
kiem izturaties ar zaimiem, nosaukdami Aspaziju par
„mātīti" un sunīdami ikkatrā vietā Raini. Kamēr tā
bus, tikmēr jus skolas jaunatnei ideālus dot nevarat.
Un notiks, ka nevienā vien skolā atkārtosies tādi
fakti, kādi aprakstīti par kādu no Rīgas vidussko-
lām runājot. Gādājat par to, lai jaunatnei tiek ide-
āli, un par to varēsat gādāt tikai tad, kad jums pa-
šiem tie_ būs, kad jūs būsat atteikušies no sava
praktiskā materiālisma. Jums nav iespējamskā jau-
niem kapitālistiem atteikties no praktiskā materiā-
lisma un tā kā ministri ir pilnīgā atkarībā no jums,
tad mēs jums jaunatni uzticēt nevaram un par ŠO' bu-
džetu nebalsosim.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds Rin-
goldam Kalningam. (A. Veckalns no vietas: „Šach-
mat!")"« .

Ringolds Kalnings (nacionāla apvienība): Li-
kumdevēji! Es gribētu saistīt jūsu uzmanību pie
jautājuma, kurš ir sakarā ar mūsu Nacionālo operu.
Nacionālā opera savā laikā tika dibināta aiz ļoti sa-
protamiem iemesliem, parādīt iekšzemē un tāpat uz
ārieni, ka mēs esam tik tālu attīstīti, ka mēs visu
kultūru un ārzemju kultūras pazīmes protam cienīt.
Un jazināmā mērā tiktu ieturēta mērenība līdzekļos,

kādus Latvijas valsts mākslai ziedojusi, — es ne-
gribētu tikai teikt „latvju mākslai", jo ir ļoti daudz
sveštautiešu komponisti dzirdēti, ļoti daudz sveš-
tautiešu viesizrādes bijušas —, tomēr tā opera atro-
das mūsu galvas pilsētā un piedod viņai spožumu.
Pret to es iebildumus negribu celt, bet es gribētu
iebilst pret operas pārmērīgo spožumu. Pēc tiem
oficiāliem dokumentiem, kas mums iesniegti, izrādās,
ka līdz šim operas pabalstīšana — es nerunāšu par
visām citām lietām, par valsts pabalstiem Nacio-
nālam teātrim, Dailes teātrim, Liepājas operai, ce-
ļojošiem teātriem u. t. t. —, lielākā daļa no jums tos
faktus zinās un varēs apsvērt, cik mēs izdodam
mākslai. Bet līdz šim opera nav kautrējušās izdot
pāri par 1.250.000 latu un viņa to? uzskata vienkārši
kā zaudējumu un nepavisam nerūpējas, no kurienes
ņemt līdzekļus, lai šo zaudējumu izlīdzinātu. Opera,
kā tāda, neskatoties uz to, ka tagad notikusi zināma
maiņa direkcijā, līdz šim vismaz nav gribējusi rē-
ķināties ar likumdevējas domām, ar likumdevējas
atvēlētiem līdzekļiem, bet vienmēr vienkārši ņēmu-
sļ un kontraktus noslēgusi, pasūtījumus- izdarījusi un
tērējusi bez kaut kāda aprēķina. Stāvoklis pašlaik
ir_ tāds, ka ja jūs atļausat, es jums citēšu tos skaitļus
pec oriģināla no Nacionālās operas direkcijas. Vi-
ņa raksta: pēc provozoriskās bilances uz šī gada 1.
jūniju opera būs atbildīga par zemāk minētām saistī-
bām, t, i. viņa saistības uzņēmušās, viņa skaitās kā
valsts iestāde un ir tanī pārliecībā, ka atradīsies lī-
dzekļi un tos ari dos, lai šīs saistības pildītu. Dažā-
dām personām pāri par 22.000 Ls, izglītības mini-
strijai uz šī vēl nepieņemtā budžeta rēķina 91.000 Ls
un valdībai par aizņēmumiem 120.000 Ls, kopsumā
233.000 Ls. Bez tam vēl algu izmaksai no 1. jūnija
līdz 15. augustam, tādēļ ka līgumi tiek noslēgti tā,
ka ari pa vasaras brīvdienām operas darbiniekiem
tiek maksāts, paredzētais postenis iztaisa 125.000 Ls.
Ta tad kopā pavisam 358.000 Ls. Tagad nāk pa-
skaidrojums. Iztrūkumu izskaidro ar budžeta nor-
mu pārkāpšanu sekošos posteņos par laiku no 1.
apriļa 1922. gada līdz 1. jūnijam 1926. gada. Tas ir,
viņi vienkārši pateic: „mes, mīļie kuņģi, esam bu-
džetu pārkāpuši un tagad, lūdzu, dodat mums nau-
diņu". Ir iegūts inventārs tavu pie 300.000 latiem,
no kuras sumas, atrēķinot valdības atvēlēto ka-
pitālu patērēts ap 127.000 latu. Visa suma no ope-
ras sakuma līdz 1. jūnijam ir _ 1.247.000 Ls. Uz šo
1.247.000 Ls pamata opera saņēmusi valsts pabalstus
dažādu budžetu kārtībā un ari ministru kabineta rī-
kojumu kartība 1.147.000 Ls, tā kā viņi vēl saņēmusi
pāri par tonormu, kas pieņemts, ap 100.000 Ls. Ko-
pējais budžeta pārkāpums uz 1. jūniju šī gada pēc
šiem skaitļiem: ir 233.000 Ls un tad vēl nāk algas
par nākošo vasaras laiku 125.000 Ls, tā ka dabūjam
apaļu suminu 358.000 Ls lielu. Tas viss nu būta ļoti
labi. Varbūt, atradīsies ari labvēļi, kas operai dos
šos 358.000 latus, Bet kas nu iznāk? Budžetā ope-
rai paredzēti 340.000 lati, bez tam vēl pamatkapitāla
papildinājumam 25.000 lati, tā tad pavisam kopā
365.000 lati. Ja nu operai paredzēti izdevumi ar
līgumu apstiprināšanu un līgumu saistībām, kas ne-
apšaubāmas par 358.000 latiem, tad iznāk, ka 15.
augusta, sākot savu darbību, operas rīcībā būs vairs
tikai 6000 lati. Man jāaizrāda, ka nevar teikt, ka
musu operu vāji apgādātu ar līdzekļiem. Opera at-
rod pretimnākšanu no visam malām. Vai Rīgas pil-
sēta nenāk pretim operai, aprēķinot lētu maksu par
elektrību, ūdensapgādāšanu u. t. t.? Operas darbi-
nieku sociālais stāvoklis ir ievērojami uzlabots. Ope-
ras darbinieki skaitās, ja nu ne pāri mūsu profeso-
riem, tad vismaz tiem līdzīgi. To, ko es jums,kungi,
še cēlu priekšā, sniedzu jums tāpēc, lai jūs piekristu
pārejas formulai, ko esmu nodomājis iesniegt. Ne-
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gribu strīpot neko no paredzētām sumām. Kādu jūs
budžeta komisijā operas budžeta esat izstrādājuši,
tāds lai tas paliek. Lieku tikai priekšā Nacionālo
operu un Nacionālo teātri savienot zemvienas va-
dības, lai mums būtu zināms atbildīgu personu kadrs,
pie kurām mēs varētu ķerties un prasīt atbildību,
kad tas būtu vajadzīgs. Tāpēc lūdzu pieņemt manu
pārejas formulu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies. Vai referents vēlas
vārdu? Nevēlas. Debates slēgtās. Es lieku uz
balsošanu VIIL daļu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par. Kas
atturas? Par izglītības ministrijas budžetu nodo-
tas 40 balsis, pret — 29 balsis, atturējies 1. Šī daļa
pieņemta. IX. daļa., Finansu ministrija.
(Tek.
Nr. ' Ls

-. IX. Finansu ministrija,

a. Kredita departaments.
Apdrošināšanas, tirdzniecī-

bas un banku nodaļas.
253 V. 49 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 80.029
2 Piemaksas 15.540
3 Par virsdarbiem . . . 13.760
4 Par sevišķiem darbiem
' vai uz brīva līguma . 2.500 111.829

254 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 6.480
2 Ceļa izdevumi . . . . 7.624 14.104

255 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 32.220
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 10.540

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 9.500

4 Tekošais remonts . . 1.000
8 Citi saimniecības izde-

vumi 200 53.660
256 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.915
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti .... 200 2.115
257 § 9. Reprezentācijas

izdevumi.
2 Reprezentācijas izdevu-

mi ar norēķināšanos . ; 1.000
258 V.50 § 49. Pabalsti koope-

rācijai.
1 Kooperācijas central.

organizac 15.000
2 Lauksaimniecības koo-

perācijai 44.800
3 Kreditkooperacijai . . 9.000
4 Apdrošināšanas koope-

rācijai 4.200
5 Patērētāju kooperācijai _ 7.000 80.000

' Kopā apdrošināšanas,
tirdzn. un banku no-
dalām 262.708

Valsts budžeta, grāmatve-
dības un kredita nodalās.

259 V.56 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 192.848
2 Piemaksas 49.476
3 Par virsdarbiem . . . 2.100
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 8.838 253.262

260 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 10.936
2 Ceļa izdevumi .... 1.630
5 Citi pārvaldes izdevumi 1.300 13.866

Tek.
Nr. Ls

261 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 6.650

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 2.850

4 Tekošais remonts . . 2.378
8 Citi saimniecības izde-

vumi 750 12.628
262 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 2.060
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti ..... 550 2.610
263 § 5. Eku pamatre-

monti.
1 Nama Valdemāra ielā

2-a remonts .... 6.000
264 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
2 Periodiski izdevumi

(piel. Nr. 17) ... . 9.000
3 Pārskati, instrukcijas^

formulāri u. t. t. . . 3,620 12.620
265 § 57. Naudas zīmju

izgatavošana un
viltojumu no-
vēršana.

1 Naudas zīmju izgata-
vošana 195,600

2 Viltojumu novēršana . 3.200 198.800
266 § 66. Aizņēmumu rea-

lizācijas izde-
vumi.

1 Iekšējo aizņēmumu rea-
lizācija 400

267 V. 57 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 2.040
268 V.61 § 62. Iekšēji parādi.

1 Parada nomaksa Lie-
pājas pils

^
6.000

269 §63. Ārējie parādi.
1 Parada nomaksa Z. A.

Sav. Valstīm .... 312.000
2 Parada nomaksa Llovds

bankai 1.234.680
3 Parada nomaksa Angli-

jas valdībai 1.912.500 3.459.180
270 V. 62 § 64. Iekšēju parādu

procenti.
1 %% nomaksa par 1918.

g. 5% Neatkarības aiz-
ņēmumu 22.900

2 %% nomaksa par 1920.
g. 4% Prēmiju aizņē-
mumu . . . .... 61.000 83.900

271 § 65. Ārējo parādu
procenti.

1 %% nomaksa „Lloyds
bankai" 11.943

2 %% nomaksa Franci-
jas valdībai .... 36.210 ' 48.153

272 V.84 § 95. Nepareizi iemak-
sāto ieņēmumu
atmaksas . . . 300.000

273 V.85 § 100. Rezerves fonds
neparedzamām
vajadzībām mi-
nistru kabine-
ta rīcībā. . . 2.10O.000

Kopā valsts budžetu,
grāmatvedības un
kreditu nodalām . . i i 6.499.459

Kopa kredita departa-
mentam , 6.762.167

b. Tiešo nodokļu depar-
taments.

274 V.57 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 703.546
2 Piemaksas ..... 162.638
3 Par virsdarbiem . . . 48.200
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 16.000 930.384
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Tek.
Nr. Ls

275 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 40.798
2 Ceļa izdevumi . . . 14.660
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 600 56.058

276 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 8.598
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 20.220

3 Apjīrīšana un ūdens ap-
gādāšana . .... 2.153

4 Tekošais remonts . . 1.478
8 Citi saimniecības izde-

vumi _ 799 33.248
277 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 2.800
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 200 3.000
278 § 58. Nodokļu zīmju

izgatavošana.
1 Zīmogmarkas .... 25.000
2 Vekseļu blanķetes . . 100.000
3 Tirdzniec. un rūpniec.

zīmes 3.000
7 Kanclejas nodevu mar-

kas . . 35.000 163.000
Kopā tiešo nod. dep. . 1.185.690

c. Netiešo nodokļu depar-
taments.

279 V.58 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 334.635
2 Piemaksas 99.355
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . _ 500 434.490
280 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 6.489
2 Ceļa izdevumi .... 34.200
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 400 41.089

281 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 3.720
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 3.835

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 800

4 Tekošais remonts . . 500
8 Citi saimniecības izde-

vumi 200 9.055

282 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . . 450

5 Mašinas, ierīces un
darba rīki ..... 1.400 1.850

283 § 58. Nodokļu zīmju
izgatavošana.

4 Patentēs 400
5 Banderoles ? 230.000 230.400

284 § 22. Ārpusskolas iz-
glītības piemak-
sas un pabalsti.

3 Piemaksa kultūras fon-
dam 2W.0fl0_

Kopā netiešo nodokļu
departamentam . : 916.884

d. Muitas departaments.
.285 V.59 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 1.279.781
2 Piemaksas 391.808
3 Par virsdarbiem . . . 14.368
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 1.430 1.687.387
286 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 41.151
2 Ceļa izdevumi .... 28.680
5 Citi pārvaldes izdevumi 500 70.331

Tek.
Nr. Ls

287 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 Īres naudas 3.876
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . . . . . . 41.060

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 7.200

4 Tekošais remonts . . 7.842
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 34.000
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2.750 96.728
288 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 15.377
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti ..... 700
7 Apģērbi, apavi un veļa _ 4.496 20.573

289 § 5. Eku pamatre-
monti. 4.007

290 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

2 Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. t. t. . . . 1.000

291 § 8. Dienesta apģērbi. 68.100
292 § 60. Atmaksājami

muitas izdevumi.
2 Izdevumi kontrabandas

lietās 12.200
Kočā muitas departa-

mentam 1.960.326
e. Rūpniecības departa-

ments.
293 V.49 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 89.926
2 Piemaksas 23.084
3 Par virsdarbiem . . . 576
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 120 113.706
294 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 3.478
2 Ceļa izdevumi .... 10.000
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 270 13.748

295 § 3. Saimniecības iz-

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks ....... 1.400

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana . . . . . 344

4 Tekošais remonts . . 3.500
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 30
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1,295 6.569
296 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 1.800
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti ..... 800
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 1.725
7 Apģērbi, apavi un veļa 816 5.141

297 § 6. Izdevniecību iz-

3 Instrukcijas, formulāri
u- c 500
Kopa rūpniecības dep. 139.664

f. Jūrniecības departaments.
Departaments.

298 V.53 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 605.251
2 Piemaksas 220.262
3 Par virsdarbiem . . . 3.100
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 124.998 953.611
299 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 24.863
2 Ceļa izdevumi .... 17.250
5 Citi pārvaldes izdevumi 2.900 45.013
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Tek.
Nr. Ls

300 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 478
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks . . ... . . 87.851

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana . . ... 17.112

4 Tekošais remonts . . 70.830
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 483.465
8 Citi saimniecības izde-

vumi 41.375 701.111
301 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 4.253
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 510
3 Sanitārie un ārstniecības

piederumi 100
4 Satiksmes līdzekļi . . 48.050
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki ..... 112.705
7 Apģērbi, apavi un veļa 4.761 170.379

302 § 5. Ēku pamatre4
monti.

1 Rīgas ostā ..... 500
2 Ventspils ostā .... 2.800
3 Iekšējiem ūdensceļiem . 500
4 Muitas iestāžu ēku pa-

matremonti .... 2L30JL_ 25-100
303 § 6. Izdevniecības iz-

devumi.
1 Grāmatas 1.400
2 Periodiski izdevumi . . 8.116
3 Instrukcijas, formulāri

u. c. . .'.... 1.400 10.916

304 § 55. Ostu remonti. *
1 Ietaises preču krauša-

nai un glabāšanai . . 55.000
2 Ostu padziļināšana un

tīrīšana 763.137
3 Moli, dambji, krastma-

las, piestātnes, kuģu
piesienamās ietaises . 99.377

4 Ostu labierīcības . . . 21.665
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 130.988 1.070.167
305 § 56. Ūdensceļu uz-

turēšana un uz-
labošana.

1 Pētījumi _ 48.500
2 Iekšējo ūdensceļu tīrī-

šana un regulēšana . 188.000 236.500
Kopā departamentam . 3.212.797

Jūrskola un kuģu mecha-
niķu skola.

306 V.24 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 40.695
2 Piemaksas ..... 10.315
3 Par virsdarbiem . . . 1.596
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 180 52.786

307 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 713
2 Ceļa izdevumi .... 40__ 753

308 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 2.400
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 3.920

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 160

4 Tekošais remonts , . _ 660 7.140
309 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi. . 640
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 2.250

Tek.
Nr, Ls

3 Sanitārie un ārstniecī-
bas piederumi . . . 200 3.090
Kopā jūrskolai un ku-

ģû mechaniķu skolai 63.789
Kopa jūrniecības de-

partamentam . . . 3.276.566
Kopā par IX. daļu . . 14.241.297

Pielikums Nr. 17 pie valsts iz devumu bu-
džeta tek. Nr. 264.

- i
Žurnālu ..Ekonomists" un
„The Latvian Ekonomist"

budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Valsts piemaksa. 9.000
§ 2. Operatīvās daļas

brutto atlikums . 600
Kopā 9.600

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas ,

atalgojumi . . 9.60O)
Vārdu neviens nevēlas? Referents ari nevēlas?

Debates_ slēgtas pie šīs daļas. Es lieku uz balsoša-
nu kārtējo izdevumu IXdaļu. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par. Kas atturas? Par finansu ministrijas kārtējo
izdevumu budžetu nodotas 50 balsis, pret to — 29
balsis, atturējies nav neviens. Šī daļa pieņemta.
X. daļa. Zemkopības ministrijas kārtējie izdevumi.
(Tek.
Nr. Ls

X. Zemkopības ministrija.
a. Zemju pārvalde.

310 V.48a § 1. Atalgojumi.
1 Algas 1.560.572
2 Piemaksas 387.062
3 Par virsdarbiem . . . 28.624
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 434.560 2.410.818
311 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 102.268
2 Ceļa izdevumi .... 434.120
5 Citi pārvaldes izdevumi 16.600 552.988

312 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 36.568
2 Apkurināšana, apgai-

smošana 32.744
3 Aptīrīšana 6.366
4 Tekošais remonts . . 30.927
8 Citi saimniecības izde-

V vumi 14.692 121.297
313 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 11.500
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti . _ ... 1.800
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi . . . 640
4 Satiksmes līdzekļi . . 170
5 Darba rīki 26.800 40.910

314 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

1 Grāmatas 6.000
2 Instrukcijas, formulāri . 2.100 8.100

315 § 47. Meliorācija.
2 Novadu sistēmas . . 500.000

Kopā zemju pārvaldei 3.634.113
Centrālā zemes ierīcības

komiteja.
316 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 74.055
2 Piemaksas 19.995
3 Par virsdarbiem . . . 5.400
4 Par sevišķiem darbiem 5.600 105.050

317 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 5.540
2 Ceļa izdevumi . . . . 15.000 20.540
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Tek.
Nr. Ls

318 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta ... 200
319 > § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
2 Periodiski izdevumi

(pielikums Nr. 20) . . 21.800
Kopā centrālai zemes
ierīcības komitejai . 147.590

Lauksaimniecības pārvalde.
320 V.48 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 165.106
2 Piemaksas ..... 40.186
3 Par virsdarbiem . . . 800
4 Par sevišķiem darbiem 1.440 207.532

321 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas, izdevumi . . 7.505
2 Ceļa izdevumi .... 30.400 37.905

322 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 563
323 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta . . . 5.255
2 Zinātnes un ' mākslas

priekšmeti 800 6.055
324 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
1 Grāmatas 10.000

325 § 42. Lauksaimniecī-
bas veicināšana.

1 Izmēģinājumi un pētī-
jumi ....... 125.611

2 Piedalīšanās starptauti-
skās lauksaimniecības
organizācijās .... 7.693

3 Lauksaimniecības būv-
niecības veicināšana . 9.000

4 Ekskursijas un ārzemju
komandējumi .... 2.000

5 Izstādes un sacensības 20.000
6 Metereoloģiskā tīkla

uzturēšana 15.730
7 Vaislas ērzeļu reģistrā-

cija un cilts grāmatu
sastādīšana,. ? _ . 11.000

8 Vaislas ērzeļu iegādā-
šana ....... 24.000

9 Rīgas centrāla vaislas
punkta uzturēšana . . 14.000

10 Atlīdzība par tranšeju
nolīdzināšanu .... 35.000 264.034

326 § 43. Lauksaimniecī-
bas pabalsti.

1 Agronomiskā palīdzība. 413.000
2 Būvtechniskā palīdzība 45.800
3 Lopu audzētāju un pār-

raudzības biedrībām . 120.000
4 Biškopības veicināšana 1.080
5 Sēklkopības veicināšana 23.000
6 Cīņa ar kaitēkļiem . . 25.887
7 Vaislas lopu reģistrē-

šana un cilts grāmatu
sastādīšana . ? . . . 6.000

8 Izstādes un apskates . 5.000
9 Dārzkopības veicinā-

šana 10.000
10 Mašinu koplietošanas

punktiem . .?'... . 60.000
11 Vaislas lopu iegādāšana 50.000
12 Izmēģinājumu iestādēm

un atsevišķiem mēģi-
nājumiem ..... 45.881 805.648

Arodnieciskās skolas.
327 V.24 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 147.484
2 Piemaksas 19.320
3 Par virsdarbiem . . . 4.784 171.588

328 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas! izdevumi . . 2.204
2 Ceļa izdevumi .... 1.204 3.408

329 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 2.120
jKrājumā Saeimas Stenografiskāļ
ļbirojā Rfo;ā. Saeimu* tāukītmoJ

2 Apkurināšana un apgai-
smošana.... . . 19.550

3 Aptīrīšana 1.190
4 Tekošais remonts . . 3.544
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.990 28.394
330 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . . 9.850
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 10.800 20.650
331 § 15. Mācības mate-

riāli ..... 3.420
332 § 17. Ekskursijas un

izstādes.
1 Ekskursijas 2.000

333 § 21. Stipendijas.
2 Stipendijas 13.000
Kopā lauksaimn. skolām 242.460

334 § 18. Pabalsti sabie-
driskam un pri-
vātām skolām.

1 Priekuļu lauksaimn. vi-
dusskolai . . . . . 45.237

2 Jelgavas lauksaimn. vi-
dusskolai 41.217

3 Divgadīgam lauksaimn.
skolām . . . .. . . 242.332

4.Kaucmindes mājturības
semināram 15.288 344.074

335 V. 26 § 16. Kursi un priekš-
lasījumi.

1 Kursi 28.484
336 § 22. Ārpusskolas iz-

glītības pie-
maksas un pa-
balsti.

1 Kursi un priekšlasījumi 50.000
2 Lauksaimniecības lite-

ratūras izdošana . . 5.500
3 Lauksaimniecības eks-

kursijas 2.000 57.500

Lauksaimniecības muzejs.
337 V.27 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana . _ . 3.000
338 V. 48 §> 44. Lauksaimniecī-

bas ražojumu
kontrole.

1 Sviesta kontrole . . . 246.212
2 Olu kontrole .... 4.600
3 Gaļas kontrole , . . 35.115
4 Kartupeļu kontrole . . 3.000
5 Augļu kontrole . . . 3.468 292.395

339 § 46. Zvejniecības un
zivkopības vei-
cināšana.

1 Izmēģinājumi zivk. un
zvejn 9.000

2 Pabalsti zivkopības un
zvejniecības veicinā-
šanai 7.060

3 Zivju vairošana . . . . 10.000
4 Vētras brīdinājumu

punkti 7.000
5 Juras zvejn. statist, ko-

respond. ..... 2.400 35-460_
Kopā lauksaimn. pār-

valdei 2.335.110
Kopa zemkopības de-
partamentam .... 6.116.813

b. Veterinarvalde.
340 V. 45 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 203.838
2 Piemaksas 61.260
3 Par virsdarbiem ... 3.640 268.738

341 ? § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 7.127
2 Ceļa izdevumi .... 25.500 32.627

342 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 360
2 Apkurināšana un apgai-

smošana 740
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Tek.
Nr. Ls

3 Aptīrīšana . . . . . 580
4 Tekošais remonts . . 1.500
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.450 4.630
? 343 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta .... 310
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 224
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi . . . _ 2.549 3.083
344 § 5. Eku pamatre-

monti .... 140
345 § 6. Izdevniecību iz-

devumi.
3 Pārskati, instrukcijas

un formulāri .... 2.400
346 § 38. Ārstniecības

materiāli. . . 5,000
347 § 40. Atlīdzība par

sērgās kritušiem
un sērgu dēļ no-
galinātiem lo-
piem ... .. 40,000_

Kopā veterinarvaldei . 356.618
Kopā par X. daļu . . 6.473.431

Pielikums Nr. 20 pie valsts izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 319.

„Zemes Ierīcības Vēstne-
ša" budžets. .
A. Ieņēmumi.

§ 1. Valsts piemaksa. 21.800
B. Izdevumi.

§ 1. Operativas dalās
iztrūkums . . 21.800)

Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Tautas priekš-

stāvju kungi! Par nožēlošanu, apspriežot zemkopī-
bas ministrijas budžetu, mēs šeit neredzam šī resorā
vadītāju. (Starpsaucieni: „Viņš ir slims!") Nu tad
cerēsim, ka viņa divi biedri atbildēs par visām tām
lietām, par kurām nevar klusēt, pie zemkopības mi-
nistrijas budžeta apspriešanas. Varētu domāt, ka, .ja
šogad zemkopības ministrijas priekšgalā atrodas tā
pati persona, kura bija pagājušā gadā, zemkopības
ministrijas budžetu apspriežot, tad tas liecinātu, it
ka zināma stabilitāte valda zemkopības resorā. Bet
tomēr šī stabilitāte nenāk par labu tām aprindām,
tam plašām darba ļaužu masām, kuru labā zemkopī-
bas ministrijai vajadzētu darboties. Netiek izvesta
ta demokrātiskā politika, kādu vajadzēja šim zem-
kopības resoram_izvest. Pret Gailīša kungu kā per-
sonu mums nebūtu ko iebilst. Mēs atminamies, ar
kādu sajūsmu viņš aizstāvēja 1920. gadā agrārās re-
formas likumu.un bija domājams, ka no viņa sagai-
dāma vislielākā pretimnākšana bezzemniekiem. Ja
viņš varētu izvest tikai savas jaunzemnieku parti-
jas politiku, varbūt, tad varētu attaisnot viņu, ka
viņš pietiekoši daudz darījis. Bet par nožēlošanu,
tā persona, kura atrodas zemkopības resora priekš-
galā, nespēj, nevar un nedrīkst izvest ne savu per-
sonīgo, ne jaunzemnieku partijas - politiku. Tai per-
sonai jāizved

^
koalīcijas programa, kuru noteic tās

personas un tās partijas, ar kuru atbalsta viņš resora
priekšgala atrodas. Un lai resora vadītājs neiedo-
mātos, varbūt, savas partijas politiku izvest, vai sa-
vu personīgo_ politiku, viņam ir nolikti klāt divi „ko-
misari", ja tā var teikt, kuri seko, lai viņš neizietu
ara no koalīcijas partiju nospraustām robežām. Šie
divi komisāri ir: viens no ..kristīgiem latgaliešiem
un otrs no ne mazāk „kristīgās" Lauvas kunga par-
tijas. Šie kungi, it sevišķi tas viens no Lauvas, par-
tijas_ , ir liels praktiķis zemkopībā, kā vadītājs kādā
uzņēmuma, kuru novedis līdz bankrotam. Ja tad
tādu noliek zemkopības resorā vadītājam par biedri,

par „komisaru" klāt, tas var tikai liecināt, cik no-
pietni koalīcijas partijas skatās uz šo resoru, kuram
butu jāaizstāv bezzemnieku un sīkzemnieku intere-
ses

^
Tas liecina par to,ka no zemkopības resora ne-varēs sagaidīt neko labu ne sīkzemnieki, ne bez-

zemnieki. Varbūt, varēs sagaidīt kādus labumus
lielie saimnieki, kurus šis resors, centies vairāk ap-
mierināt.

Jau pagājušā gadā šinī ziņā man nācās pakavē-
ties pie tam dažādam nebūšanām, kuras tikušas pie-
laistas zemkopības resora. Šogad nekās nav labo-jies, nekas nav mai.nīts_, viss iet vecā kārtībā uzpriekšu. Pagājuša gada es aizrādīju uz dažām ne-būšanām, kādas pielaistas no mežu departamenta
ierēdņiem pret jaunsaimniekiem, pret bezzemnie-kiem. Toreiz zemkopības ministrs, Gailīša kungs
pateica: _ „Kas tiem cilvēkiem liedz sūdzēties, javiņiem kāda pārestība izdarīta? Vai viņi nezin, kurir mežu departamenta direktors, un vai nezin, kur irzemkopības ministrs? Lai griežas pie viņa ar sū-
dzībām." Nu, protams, ka cilvēks ari griezīsies arsūdzībām, labprāt griezīsies, jo kaut kur taču jā-
meklē palīdzība. Bet kas iznāk no tādas sūdzības,
to liecina kāds iesniegums no Kuldīgas, pagasta, kur
ļoti labi raksturots, kādi panākumi ir tādām sūdzī-bām. Kuldīgas pagasta sīkzemnieki un bezzemniekibij griezušies pie zemkopības ministra ar sūdzībupar savu mežzini. Mežzinis strādājot kopā ar kādumežsargu, helsaimnieku un ierīkojis pieņemamāsjdie-
nas koku materiālu izsniegšanai diezgan oriģinālākārta. Meža materiālu saņēmēji tiek pieņemti mež-sarga mājas, pie kam ielaisti tiek pa divējām dur-vīm. Pa vienam durvīm laiž iekšā lielsaimniekusun ar tiem mežzinis _ļoti laipnā kārtā izrunājas unatļauj viņiem izmeklēt meža materiālus, kādi viņiempašiem patīk. Kad šie kungi tikuši galā ar mežamateriālu pirkšanu un aizgājuši pa tām pašām dur-vīm

^
pa kuram ienākuši, tad laiž pa otrām durvīmiekša sīkzemniekus un bezzemniekus. Tad mežzi-nis pasaka īsi un strupi: „Tādi un tādi meža mate-riāli ir, jums jāņem, kaut ari tie būtu sapuvuši un

jāņem ir visi no vietas." Protams, kad tā bargi no-saka, tad bezzemnieki un sīkzemnieki spiesti teikti„Nu, dodat no Nr. 10—20, es ņemšu ari tos,kādi tie
nebūtu . — „Ne," uz to mežzinis pasaka, „visu no
V1^*V£y* J' 18 un 20"- - -Kur pārējie būtupalikusi? Nu, ja, tos esot lielsaimnieki paņēmušiiepriekš. Ta tad lielsaimtiiekiem ir tiesība izlasīt
tādus materiālus, kādus vien viņi vēlas, bet sīkzem-niekiem un bezzemniekiem jāapmierināsar paliekām.Zemkopības ministrs nodevis šo sūdzību izmeklētKuldīgas iecirkņa_ virsmežzinim — Irbenieka kun-gam, bet_ viņš talak nodevis liecinieku un sūdzētāju
nopratināšanu tam pašam apvainotam Liepiņām.
ViegH iedomāties, kas var iznākt no tādas lietas iz-
meklēšanas. Protams,ka lieta tiek noklusēta. Viņa
netiek talak virzīta. Turienes sīkzemnieki baidās,
ka viņiem nav jāpiedzīvo atriebība no mežziņa pu-
ses. Stāsta šādu gadījumu: Sūdzētājiem nācies iet
vai braukt gar mežziņa vai mežsarga dzīves vietu.
Bieži šie kungi_ iznākuši uz ceļa lamāties, kā iedro-
šinajoties sudzet par mežzini un mežsargu. Ja sū-
dzētājs iedrošināsies griezties vēl reiz pie mežsarga
vai mežziņa pec koku materiāla, tad, acīm redzot,
viņam nav izredzes to dabūt, kamēr šiekungi valdīs.
Vajaga tos aizcelt no turienes projām. Pagājis il-
gāks

^
laiks, kamēr sūdzība iesniegta, bet nekas nav

vairāk darīts. Stāsta, ka vecsaimnieki, kuriem ir
labasaticība ar mežzini, izteikušies: kamēr mēs ne-
gribēsim, lai mežzini un mežsargu atceļ, tikmēr viņi
savās vietās paliks. Varbūt, te atkal ir pierādījums,
ka zemkopības resors galveno vērību piegriež liel-
saimniekiem un nevis sīkzemniekiem un bezzemnie-
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kiem. Tas apstiprina to, ko es teicu savas runassakuma.
Tanī pašā Kuldīgas pagastā pacelts jautājums,notiem pašiem sūdzētajiem, tā kā tur ir daudz sīk-zemnieku un bezzemnieku, kuri nav tikuši ar zemiapmierināti, lūgt, lai to apgaitu, ko šis slavenais mež-sargs pārrauga, likvidētu, un sadalītu jaunsaimnie-

cības, tapec ka mežs pa_lielākai daļai nocirsts un
neienes tik daudz, lai varētu mežsargu izturēt. Mež-sargs ir lielsaimnieks, kuram pašam ir 150 pūrvie-
tas zemes. Bez tam lieto 19 pūrvietas dienesta ze-
mes, no kuram viņš neatsakās, dabū 720 latu gada
algas un savai privātai saimniecībai katru gadu sa-
ņem vajadzīgo būvmateriālu. Tā kā viņam saim-niecība ir diezgan liela, tad viņšnekautrējas pieņemtno viena otra klienta pakalpojumus savā saimniecī-ba, un par tiem pakalpojumiem tad atkal samaksā
ar valsts mežu materiāliem. Protams, ari tas ir
paziņots zemkopības ministrim, bet ari šinī ziņā
zemkopības ministra kungs nav turējis par vajadzīgu
kaut ko darīt. Nav ari atbildējis, vai Vāģu apgaitas
mežs tiks likvidēts un sadalīts jaunsaimniecībās,

Ta tad, ja mums pasaka: sūdzat, tad jau jūssa-vu taisnību panaksat, — tad pēc šī gadījuma sprie-
žot un šis gadījums, man liekas, nebūs vienīgais, bet
tādu gadījumu ir daudz — iznāk,ka sūdzēšana nedod
vajadzīgos panākumus. Tapec ari nomanāms tāds
sarūgtinājums sīkzemnieku un bezzemnieku starpā.Viņiem nav vairs nekādas uzticības uz valdības ie-
stādēm, kur viņi varētu cerēt atrast vajadzīgo pre-
timnākšanu.

Neviens nevarēs apgalvot, ka lauksaimniecībāir vajadzīgi tikai saimnieki un ka bez strādniekiem
var gluži labi iztikt Lauksaimniecībā ir vajadzīgi
ari strādnieki, un tapec zemkopības resoram būtujadoma par to, lai ari strādnieku vajadzības varētu
tikt no viņa apmierinātās. Par nožēlošanu to nevar
vis teikt par zemkopības resoru, sevišķi, kas attiecas
uz valsts muižām. Pagājuša gadā, t. i. 1925./26.
saimniecības gada, sevišķi spilgti parādījušās dažā-
das nebūšanas valsts_ apsaimniekojamās muižās.
Šīs nebūšanas varēja nākt klajā tāpēc, ka paši strād-
nieki saka par to ziņot. Vairāki iesniegumi ienāku-
ši Saeimas petīciju komisijai un Saeimas petīciju ko-
misija bija spiesta paršim lietām interesēties, vai
tiešam šo strādnieku sūdzības ir pamatotas. Starp
citu viena sūdzība bija iesniegta par Oktes muižas
saimniecību. Tur apriņķa priekšnieka palīgs, izbrau-
ca uz vietas minētos faktus izmeklēt, nopratinot mui-
žas strādniekus, i tos, kas varbūt bijuši naidīgi pret
parzini,_ i_muižas vagaru. Izrādījās, ka sūdzētājiem
liela mēra ir bijusi taisnība. Bet tad Oktes muižas
pārzinis atradis par vajadzīgu rakstīt kaut kādu at-
taisnojumu un sūtīt to zemkopības ministrijai un tā-
pat ari peticiju komisijai caur apriņķu priekšnieku,
kura raksta viņš aizbildinājās, ka Y'arsaim-
niecību veicies tik slikti tāpēc, ka pagājušā gadā
laika apstākļi ir bijuši nelabvēlīgi. Ja kalpi ziņo-
jot, ka viņam ir palikuši nesavākti vairāk kā 100
yezumu_ siena pļavā,_tad viņam to sienu neatmaksā-
jies savākt, tik mazvērtīgs viņš bijis, un no tādas ne-
kultivētas pļavas,_ka darbs nav atmaksājies, tāpēc
siens_ palicis pļava nesavākts. Muižas strādnieki
griezās otro reizi pie peticiju komisijas ar aizrādīju-
mu, ka šis apgalvojums nesaskan ar patiesību, ka
šis siens, kas atstats pļava un tur uzkrāts kaudzēs
un vel nebija ievests šķūņos uz š. g. 1. janvāri, tā
ta_ d_atradie.s zem sniega, ir pļauts vislabākās kulti-
vētas pļavas 3 dienas ar pļaujmašinu un tad atstāts
un nav savākts. Tā tad teikt, ka_ sienu neatmaksā-
jiesvākt, ir acīm redzot, nepatiesība, un te notikusi,
varbut, noziedzīga rīkošanās ar valsts mantu. Bet
kad par šo kungu tika ziņots zemkopības ministri-

jai, tad pedeja nav atradusi par vajadzīgu spert kaut
kādus soļuspret šo noziedzīgo muižas pārzini. Viņš
atstats sava vietā. Turpretim daži no tiem strād-
niekiem, kuri bija iedrošinājušies sūdzēties par šo
muižas parzini,_uz šo gadu vairs nav darbu atraduši
tanī saimniecība, acīm redzot, lai nebūtu, kas skatās
muižas pārzinim uz pirkstiem, lai nebūtu, kas sūdzē-
tos Saeimas peticiju komisijai un ari zemkopības mi-
nistrijai un strādnieku organizācijām.

Tas atkal zināmā mērā raksturo, kā zemkopības
ministrijas resora_ vadītājs izturas pret strādniekiem,
un pret muižas pārziņiem. Ja valsts muižas dod tik
mazu atlikumu un dažas nedod pat nekādu atlikumu,
tad, man liekas, tur pa labai daļai varēs vainot valsts
muižu saimniecību vadītājus. No Sveiciema, jeb
Svetciema muižas ziņo, ka tur muižas pārzinis iz-
lieto muižas zirgus un muižas strādniekus savām
izpriecas vajadzībām. Kad viņam jābrauc uz za-
ļumsvetkiem, vai jāved draugi uz staciju, tad tikkono darba pārnākušie zirgi un strādnieki nakts laikā
tiek dzīti atkal. Ja uz turieni aizsūta kādu ierēdni
izmekletlietu, tad šis ierēdnis neatrod par vajadzīguprotokolēt visu, ko strādnieki viņam stāsta, bet pro-tokolē tikai to, kas viņam iepatīkas, un pārējo, kas,varbut, butu diezgan svarīgs pie lietas, atstāj neie-
vērotu. Protams, sados apstākļos arvien vairāk pa-
ceļas balsis laukstradnieku-bezzemnieku vidū, ka šīsvalsts saimniecības, valsts apsaimniekojamās muižas
jālikvidē. Kāda nozīme ir tās paturēt, ja tās valstijnes tikai zaudējumus
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kas galu galā jāsamaksā vi-

siem nodokļu maksātajiem? Arvien vairāk paceļas
balsis, lai šīs muižas sadalītu jaunsaimniecībās. Tie,
kuri strādās uz sava zemes gabala,, zinās, ka ap-
strādā šo zemes_ gabalu nopietni un varēs maksāt arivalstij, nevis ta kā tagad, kad valstij jāpiemaksāklāt uz visu nodokļu maksātāju rēķina.

Protams, šī neiecietīgā izturēšanās pret strād-niekiem no zemkopības resora vadītāja puses parā-dās ari citāda veida. Pagājušā vasarā laukstrād-
nieku arodbiedrība griezās pie zemkopības ministraar lugumu_ izsniegt viņai pabalstu 400 latu apmērā,lai laukstrādnieki varētu braukt ekskursijā uz Zvie-driju un Dāniju, iepazīties ar turienes laukstrādnie-ku apstākļiem. Arodbiedrība saņēma no zemkopības
ministrijas atbildi, ka ta nauda, kas bij paredzēta pa-
gājuša gada budžeta, ja nemaldos, 2000 latu apmērā
ekskursijām, ārpusskolas izglītības vajadzībām —
ari šogad, ja nemaldos, šimpašam nolūkam paredzēti
2000 lati —, domāta tikanauksaimnieku vizināšanaiuz dažādam priekšzīmīgam saimniecībām. Strād-niekiem ta neesot paredzēta, tāpēc pieprasīto pa-
balstu tiern nevarot dot. Acīm redzot zemkopības
resora vadītājs aizstāv tikai saimniekus, gādā tikaipar viņu interesem_un nekādā ziņā nedomā, ka vi-
ņam vajadzētu gadat aripar laukstrādniekiem. Do-
māju, ka neviens nevarēs noliegt, cik liela nozīmebutu tam, ja Latvijas laukstrādnieki varētu iepazī-
ties ar Dānijas un Zviedrijas apstākļiem. Dānijas unZviedrijas lauksaimniecības apstākļi ir līdzīgi La-
tvijas apstākļiem, un tādēļ laukstrādniekiem būtu in-
teresanti redzet, _ka tur saimnieko, kāda tur ir darba
iekārta un vispār, kādi tur ir lauksaimniecības ap-
stākļi. Musu pilsoņu laikraksti attēlo dažādās bildēs
un daudz raksta par to, cik augstu Dānijā nostādīta
lopkopība, cik labas lopu kūtis tur ir, bet jāatzīstas,
ka nav nekur vel attēlots, kā tur dzīvo laukstrād-
nieki, kādi tur ir viņu dzīvokļi. Es domāju,ka lauk-
strādnieki nav mazāk svarīgs faktors lauksaimnie-cība, ka tur tie vaislas lopi. Ja nu šogad ir tas pats
zemkopības_ resora vadītājs un ja viņš rīkosies tādā
pat gara, ka līdz šim rīkojies, tad, protams, tas ļoti
nožēlojami atsauksies ari uz Latvijas lauksaimnie
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čību, un tāpēc jau iepriekš jāsaka, ka mēs nevaram
dāvāt uzticību tādam resora vadītājam.

Te paredzēti zemkopības resora budžeta da-
žādi pabalsti lauku būvniecībai 9.000 latu.
Starp citu zemkopības ministrijai uzdots iz-
strādāt noteikumus par lauku būvniecību saskaņā
ar likumu par lauksaimniecības būvniecību. Jāsaka,
ka līdz šim laikam nav nekas dzirdēts, ka tādi no-
teikumi būtu tikuši izstrādāti. Tāpēc, ka nav ne-
kādu būvniecības noteikumu, tad izsniegto būvma-
teriālu un aizdoto naudu jaunsaimnieki, vispār lauk-
saimnieki, izlieto, kā nu katrs spēdams un sapraz-
dams. No zemkopības ministrijas puses nekādi liet-
derīgi aizrādījumi netiek doti un tie paši aizrādījumi,
kas tiek sniegti no būvtechniķiem, neatrod piekri-
šanu lauksaimniekos un tie nedod par tiem nekādu
labu atsauksmi. Vispār šinī ziņā nav novērojama
nekāda liela pretimnākšana jaunsaimniekiem. Tālāk
zemkopības resors pārzin pabalstu suimas izpostī-
tiem. Ari šī gada budžetā paredzēti daži simti tūk-
stoši latu izpostīto apgabalu ēku būvei,. Bet ar šiem
pabalstiem rīkojās pavisam nepiedodamākārtā. Zem-
kopības ministrija laikam ieskata, ka izpostītos ap-
gabalos ir cilvēki, kuriem pabalsts ir vajadzīgs, bet
ir ari tādi cilvēki, kuriem nekas nav vajadzīgs. Pie
tam šīs vajadzības rēķina: nevis pēc patiesās trūcības
un posta, bet gan pēc tā, cik kuram, .ir liels zemes
gabals. Vienu laiku skatījās tā, ka pabalstus ēku
celšanai atvēlēja saimniecībām, kurām ir ne mazāk
par 30 pūrvietām zemes. Kam mazāk par 30' pūr-
vietām, tam pabalsts neesot vajadzīgs. Pagājušā
gadā norma tika pazemināta līdz 3 pūrvietām. Katrs,
kam mazāk par 3 pūrvietām, tas no šī pabalsta iz-
slēgts. Liekas, ja tā rīkoja, tad acīm redzot nekur
un nekādi pabalsti netiks pareizi izsniegti un neno-
nāks tiem cilvēkiem rokās, kuriem tie visvairāk va-
jadzīgi. Taču jārēķinās, izsniedzot pabalstus, ar to,
cik katrs īstenībā ir zaudējis. Izpostītos apgabalos
priekš kara bija zemes īpašnieki, kuri paši zemi ne-
apstrādāja, bet izrentēja rentniekam vai pus-
graudniekam. Kara laikā šāds zemes īpašnieks ir
zaudējis vismazāk, bet visvairāk gan rentnieks un
pusgraudnieks. Tomēr tagad tie nopostītie rentnieki
vai pusgraudnieki nepavisam netiek pie pabalstiem.
Šinī ziņā varētu vēlēties, ja lielie saimnieki tikuši:pa-
balstīti līdz šim, lai turpmāk dabūtu pabalstus tie,
kam mazāk par 3 pūrvietām,. Citādi var rasties uz-
skats, ka valsts pabalsti ir tikai priekš lielsaunnie-
kiem, priekš bagātniekiem un ne priekš nabagākiem
lauksaimniekiem. Turīgie lauksaimnieki mums nav
tik daudz jāatbalsta, bet gan izpostītie.

Tālāk runājot par agronomisko palīdzību, te, pro-
tams, kā arvienu zemkopības resora vadītājs nav
nācis ar priekšlikumu, kā to lietu nokārtot, viņš,
acīm redzot, gaida, kamēr izstrādās noteikumus ag-
rarpolitikas komisija, bet līdz tam laikam agronomi-
skās palīdzības lieta paliek nenokārtota. Jau pagā-
jušogadu man bija izdevība aizrādīt uz šo nenokār-
toto Metu. Šogad atkal paredzēti agronomiskai 1pa-
līdzībai 413.000 latu un tie, laikam, tiiks izlietoti tādā
pat veidā, kā Kuldīgas apriņķa agronoms to iedo-
mājies. Viņš braukā apkārt pa pagastiem ar kino
aparātu, it kā lauksaimniecības lekcijas lasīdams, bet
ar savu kino aparātu tas izrāda „Tarzana piedzīvo-
jumus". Laikam ieskata, ka tas esot labākais lauk-
saimniecības propagandēšanas veids un tāpēc par
pārējām lietām 1nemaz neinteresējās. Te atkārtojas
tas pats, kas agrāk bijā noverojlamiSH kur agronomi
aģitēja par zināmu partiju vai aizstāvēja partijas po-
litiku. Tagad tikai nodarbojas ar nelietderīgu lubi-
nieeisku filmu demonstrēšanu. Par kādu citu agro-
nomu stāsta vēl brīnišķīgākas lietas. Viņš izlicies, ka
briesmīgi strādājot agronomiskās palīdzības darbus,
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jo izziņojot jobieži sapulces un priekšlasījumus. Bet
tos viņš noliekot taisni sestdienas vakaros, kad lauk-
saimniekiem ir vismazāk laika aiziet uz priekšlasī-
jumu. Agronoms ierodas pats uz savu nolikto sa-
pulces vietu, pagaida kādu stundu un tā kā neviens
neatnāk, tad viņš paziņo zemkopības ministrija^ ka
viņš esot centies sarīkot tādus un tādus priekšlasī-
jumus, tādas un tādas dienas,, bet par nožēlošanu
lauksaimnieki esot tik kūtri un neatsaucīgi, ka uz
viņa noliktam lekcijām neviens neierodoties. Un
neesot viņa vaina, ka lauksaimniecība tanī apriņķī
atrodoties tik bēdīga stāvoklī.

Šoziem Saeimā mums nācās pārrunāt zemkopī-
bas_ ministrijas darbību attiecībā uz neatsavinātnām
daļām un attiecība uz zemes piešķiršanu, starp citu
zemkopības ministrijas ierēdņiem. No Saeimas ag-
rarpolitiikaskomisijas tika pieprasīts zemkopības mi-
nistrim, lai paziņo, cik zemkopības ministrijas ierēd-
ņu un ar kādam tiesībām saņēmuši zemi no valsts
fonda. Zemkopības ministrs atbildēja, ka viņš šo
pieprasījumu iesniedzis centrālai zemes ierīcības ko-
mitejaiun no turienes komisija varēs dabūt attiecīgas
ziņas. Centrāla zemes ierīcības komiteja, kuras
priekšsēdētājs ir tas pats zemkopības ministrs,
atbildēja diezgan vīzdegunīgi, jatā varētu teikt, ag-
rarpolitikas komisijai, ka no ministrijas ierēdņiem
nevarot ziņas dabūt, cik un uz kādām tiesībām viņi
saņēmuši, zemi:, jo ministrijas ierēdņi atsakoties dot
atbildi. Te nu mums ceļas nesaprašana. Pagājušā
ziema zemkopības ministrs varēja pateikt, ka tik un
tik procenti no zemkopības ministrijas ierēdņiem da-
būjuši zemi. Ja nemaldos, minēja 7 procenti. Mi-
nistra kungs sacīja, ka tas esot nieks, salīdzinot ar
to, cik deputātu dabūjuši zemi. Tagad ir nesaprota-
mi, kāda kārta ministra kungs varēja zināt, ka 7 pro-
centi dabūjuši zemi, un centrālās zemes ierīcības
komitejas priekšsēdētājs nezin, cik viņa ierēdņi da-
bujuši_ zemi un uz kādām tiesībām. Acīm redzot, te
ir zināms mēģinājums jzvairīties no atbildes. Zem-
kopības ministrs, un tāpat viņa biedri domā, ka tā
lieta, varbut, nav visai tīra, un tāpēc mēģina izvai-
rīties no atbildes,- sakot, ka no ierēdņiem nevar da-
būt
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atbildes. Tāda izvairīšanās no atbildes var ma-

zināt uzticību pret zemkopības resora vadītāju un
var vedināt uz domām, ka ari nākotnē mēs šinī ziņā
varēsim satikties ar neparelzībām, zemes piešķir-
šanā, ka tas līdz šimbijis un par ko nācies minēt sa-
kara ar musu iesniegtojautājumu par nelikumībām
zemes piešķiršana. Izradās, ka zemkopības resora
vadītājs izrada labvēlību bijušiem muižu īpašniekiem
pie neatsavināmas daļas ierādīšanas. Par to nebūtu
ko brīnēties, jo bijušo muižnieku frakcija ir tā, kura
tagad atbalsta valdībaskoalīciju, un tāpēc ari no zem-
kopības ministrijas tiek prasīts, lai nāktu šīs parti-
jas aizstāvamiem pilsoņiem pretim. Tas bezzemnie-
kus tikai sarūgtina. Notiek tāda parādība, ka iepro-
jektē neatsavināmo daļu vienā vietā, bet pēc kāda
laika atkal citā vietā. Sūdzas, ka trūkst mērnieku
jaunsaimniecību sadalīšanai, bet te rada lieku darbu.
Te ir jespējams nodarbināt mērniekus, bet tur, kur
patiešam' vajadzīgs nodarbināt mērniekus, bezzem-
nieku vajadzībām,, tur to trūkst. Ari kanclejas ie-
rēdņi tiek lieki nodarbināti ar sarakstīšanos. Pro-
tamis,_ka varētu tikai vēlēties, lai zemkopības resora
vadītājs reizi par visām reizēm; turētos pile likuma
un instrukcijām pie neatsavināto daļu ierādīšanas,
un, ja ir kaut kur ieprojektēts un ierādīts, tad nerī-
koties pēc labā spārna vējaun neizvest tā gribu cau-
ri, bet rīkoties, pēc instrukcijām:.

Mums ir daudz runāts par kulturelo centru iz-
mantošanu. Izrādās, ka te zemkopības ministrija
rīkojas diezgan nolaidīgi. No kompetentas puses
aizrāda, ka kulturelo centru nomnieki tiek turēti tik
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labos apstākļos, ka no viņiem: pat nomu neprasa. Ir
ziņas, ka par 1922.123. saimniecības gadu un tāpat
ari par 1923J24. gadu noimaieki samaksājuši tikai pu-
si no nomas naudas, kāda viņiieim pienākas, un 1924./
25. saimniecības gada vel mazāk kā pusi. Ja kāds
sīknomnieks iedomātos ta rīkoties un pateiktu: „Es
jumsmaksāšu tikai pusi no ta, kas man līgts un to
otru pusi jus varat gaidīt pat līdz pastardienai!", die-
zin ka tad zemkopības ministrija rīkotos ar tādiem
sīknomniekiern, bet ar tiem lielnomniiekiem zemko-
pības ministrija rīkojas pēc „brāļu būšanas". Tad
ari nav brīnums,, ka visa ta saimniecība iet uz galu,
apmetam tāpat,ka viņa bijā agrākās Krievijas kroņa
muižas. Tā, piemēram, ziņo par Irlavas pagasta

, Degsiesmuižu, kura izrentēta kādam Zommeram, kurš
pagājuša gada gan pats saimniekoja, bet tagad node-
vis to tālāk diviem apakšrentniekiem. Ar ēkām' rī-
kojas tikai uz postu. Pagājušā gadā noārdīja un sa-
dedzināja malka malkas šķūni. Vētra sagāza labības
šķūni, to ari sadedzināja malkā. Šogad noārdīja kūti
un to materiālu ari sak dedzināt kopā, bet būvmate-
riāls priekš šis ēkas uzbūves vēl guļ mežā, tas vēl
nav izvests. Ta tad te redzams, ka nemaz nerē-
ķinājās ar noslēgto līgumu, ne ari ar lauksaimniecī-
bas vajadzībām. Bet zemkopības ministrija laikam
doma, ka nav ko spiesties virsū šādam nomniekam,
ka tas saimnieko, varbūt, vēl diezgan kārtīgi.

Bija_ vēl ienākusi sūdzība par Vānes muižu, tur
laikam, ta lieta tagad labota un nekārtīgā saimnieko-
šana likvidētia. Pār Zemītes muižas centru, kur saim-
nieko tikpat nolaidīgi, ari laikam lieta ir labota. Bet
droši vien atliksies vēl dažs labs iznomāts muižas
centrs, kura saimnieko uz galu. Visi bezzemnieku
protesti līdz šim vēl nav veduši1ne pie kāda laba ga-
la iznākuma. Piemēram, Mežotnes muižas centrs
piešķirts lauksaimnieku ekonomiskai sabiedrībai, ku-
rai vajadzētu tur uzturēt lauksaimniecības skolu, bet
šo skolu uz muižu nepārved tāpēc, ka direktoram
tasneesot izdevīgi, esot no Jelgavas diezgan tālu;
labāk tas dzīvojot Jelgavā ar visu skolu un tur uz
akmeņiem mācot praktisko lauksaimniecību. Šis
Mežotnes centrs atrodas ļoiti bēdīgos apstākļos. Tā-
pat ka citos centros, kur strādā atsevišķas personas
ka nomnieki, ari šeit ēkas iet bojā. Man bija izdevība
redzēt sagruvušo ābolu pagrabu'. Gailīša kungs pa-
gājuša gada tur izbraucis uz revīziju um tanī laikā
pie vienas, sagruvušas ēkas esot celtas stalažas, lai
radītu, ka eku taisās labot. Kad strādnieki prasī-
juši, vai eku patiešām būvēs, tad saimniecības vadī-
tājs atbildējis: „Nu, redzēsim, kā iznāks." Tikko
ministra kungs bijis prom, tad ari stalažas nojauktas
un eka atstāta sagruvuši. Tad tur ir ļoti pamatīgs
ķieģeļu mūris apkārt augļu dārzam. Pērn saimnie-
cības vadītājs atradis par izdevīgu vispirms noplēst
no šījnūra dakstiņus, kas tar uzbūvēti un tos izlietot
citu eku jumtiem, pēc tam arii ārdīt pamazām nost
ķieģeļus un izlietot' tos saimniecības vajadzībām. Tā
tad no viena gala ārda nost, lai varētu citur pielāpīt.
Tad, laikam ari pagājušā gadā pa zemkopības mini-
stra kunga apmeklējuma laiku ir rādīts, ka lieli re-
monti izdarīti pašā pilī. Man bija izdevība' tos ap-
skatīt. Tanī galā pilī, kas atrodas uz Mežotnes sta-
cijas pusi, uiz Lielupi, bija vienā vietā nobailsinātā
siena_s ārpuse, kas izskatās kā mazs balts plankums.
Vairāk nekas nav darīts. Tā rāda, ka tur kaut ko
dara, kaut ko' remontē. Kā stāsta, esot saņemts ari
it kā valsts pabalsts ēku remontam. Acīm redzot,
ari tur ar saimniekošanu neiet kārtīgi. Šie kungi
tomēr laikam mana, ka viņiem var rasties, lielas ne-
patikšanas. Tāpēc radīta vesela kampaņa un laik-
rakstos tiek stāstīts, ka tā esot tikai ļaužu skaudība
un nenovīdība, ja pagasta valde ziņojot par nepareizu
saimniekošanu. Tā esot dažu personu tiekšanās tikt

pašiem Iekšā muižā. Tāpēc tikai gribot izspiest
lauksaimnieku ekonomisko sabiedrību no turienes
ārā. Protams, šādi avīžu raksti un šāda aģitācija
nevar apgāzt tos faktus, ko man pašam tur nacas
novērot un ko ziņo pagasta valde. Ja agrarpoliti-
kas komisija izpildīs to, ko viņa sprieda: sadalīties
vairākās apakškomisijās un apbraukāt visas muižas,
par kuru saimniecību ienākušas sūdzības, tad mums,
nākamā gadā, varbūt, nenāksies vairs runāt par šā-
dām nebūšanām,. Un tad tiešām zemkopības mini-
strija šādiem līgumu nepildītajiem, šādiem kulturelo
centru apsaimniekotājiem: varēs parādīt durvis. Te
tiešāmbūta vietā padoms, ko Salonajas pagasta bez-
zemnieki kādā iesniegumā deva agrarkoimīisijai. Vi-
ņi saka, lai kulturelo' centru noliekot uz nekultivētām
zemēm, lai tad viņi parādot, kā priekšzīmīgi saim-
niekot. Ja bezzemnieku noliek uz nekultivētas ze-
mes, tad viņš tur neko nevar iesākt. Bet lai tur no'-
liek šoskulturelo centru saimniekus, lai tad viņi rāda
paraugu, kā saimniekot, ja vispār kādu paraugu viņi
var dot.

Saeimai jaunācās runāt ari par militārismu me-
žu resorā. Mums teica un pa daļai ari Saeimās vai-
rākums tam piekrita, ka šim milltarismarn, šai karei-
viskai disciplīnai nepieciešami jāpastāvot mežu re-
sorā. Bez tās lieta absolūti nevarot iet, np visas,
saimniekošanas nekas neiznākšot, jaunsaimnieki un
?vispār lauksaimnieki nevarēšot dabūt vajadzīgos
koku materiālus noteiktā laikā. Man bij izdevība
pievest piemērus no Kuldīgas pagasta, kā iet ar šo
militāro disciplinu. Kur mežsargam ir labas attie-
cības ar mežzini — mežsargam esot dāud:z bišukoku
un mežzinis ari nesmādējot medu — tur abi satiek
labi ari bez kareiviskās disciplīnas. Bet bezzemnieki
no tā vismazāk labuma dabū. Bet cik tālu noved
ieteiktā kareiviskā disciplīna, liecina no Saldus ap-
kārtnes mežsargiem iesniegtais raksts, kurā tie sū-
dzas par savu virsmežzini, par viņa izturēšanos
pret jaunsaimniekiempie būvkoku izsniegšanas. Šis
pats kungs piedraudējis, ka ja zemnieki sūdzēšoties
par viņu zemkopības resoram, tad viņš visus arestē-
šot. Kā nu viņš to domājis izdarīt, tas nav zināms,

.bet sajūsmas brīdī viņš tādus draudus izteicis. Pret
saviem padotiem ierēdņiem šis kungs rīkojas
gluži tāpat. Man ir ar vairākiem parakstiem
iesniegts raksts, ka šiskungs apietas ļoti rupji! ar sa-
viem apakšniekiem, ar publiku un sevišķi tad, kad
minētais lielkungs rīkojot medības, tad visiem jā-
stājbties uz fronti, jāatdod „čestj", vajagot visādi lo-
cīties un ākstīties,; tie jaunie gan to izdarot, bet tie
vecie tā nobijušies no lielkunga barguma, ka taisot
kniksi līdz zemei, locīdamies kā jaunas meitenes.
Mežsargi saka, ka to darba disciplinu jau viņi iera-
duši no mazām: dienām, kārtīgi, izpildot un kalpojot
Latvijai uzticīgi, ar sirdi un dvēseli, bet par to saņe-
mot no priekšnieka tikai lamu vārdus. Nepaejiot ne-
vienas medības, kurās tie netiktu izlamāti. Ja ne-
piešaujo't pilnu vezumu lapsu un zaķu, tad virsmežzi-
nis soloties ievērt riņķi nāsīs un laist par elefantiem
mežā, gan nolamājot par lopiem, kurus pašus vajagot
apšaut, vai palikt bumbu apakšā un uzspridzināt
gaisā visu iecirkni ar visiem ierēdņiem. Mežsargi
saka, ka ari viņi stāvējuši uz ežiņas un sargājuši savu
tēvu zemi, cits veselību uz mūžu zaudējis, cits locek-
ļus; bet nu viņus lamā par lopiem un nevis par sliktu
pienākumu izpildīšanu, bet gluži mantkārīgā nolūkā.
Lopiem pat esot savas aizsardzības biedrības, tikai
viņiem, mežsargiem, nekādas aizsardzības neesot.
Liekas, ka šis kungs, laikam aizmirsis, ka viņš atro-
das demokrātiskā Caitvijā un nevis cariskā Krievijā,
kur tik tā saucamie „samod:uri" varēja rīkoties tik
neaprobežoti un patvarīgi. Bet viss tas, kas zemko-
pības ministrim par šiem kungiem ziņots, paliek ti-
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kai saucēja balss tuksnesī un tie kungi rīkojas uz
vietas tāpat, kā līdz šim rīkojušies,. Man šķiet, ka
tādos apstākļos mēs nevaram dāvāt ne mazāko' uz-
ticību zemkopības resora vadītājam un tāpēc sociāl-
demokrātu frakcija balsos pret zemkopības resora
budžeta.

Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Vēlā laika dēļ
prezidijs liek priekša sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Nākoša sēde rīt pīksti IO no rīta. Turpināsies bu-
džeta apspriešana. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)

III. sesijas 23. sēde 1926. gada 2. jūnija.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)

Saturs.
1. Pārmaiņas komisiju sastāvā 859

2. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 859
J. Opvncans (ārpus partijām) 869'
Kr. Bungšs (sociāldemokrāts) 876
Kr. Bachmanis (jaunsaimnieku savienības un

demokrātiskā centra bloks) 879
J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks) .... 882

3. Nākošā sēde . . : 888

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta;

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts
budžets 1926.127. saimniecības gadam-. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kārtība skaitās par
pieņemtu.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu
— prezidija ziņojumiem. Deputāti Nuroks
un Firkss minoritatu vārdā ziņo. ka deputāta Dubina
vietā viņi sūta uz publisko tiesību komisiju kā savu
nriekšistāvi deputātu Lazersouu. Iebildumu nav?
Šī pārmaiņa pieņemta.

Mēs pārejam uz otru dienas kārtības punkta. —
valsts budžetu. Referents — Augusts Kalniņš.
Turpināsies debates pie kārtējo izdevumu X. daļas.
Vārds deputātam Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Zemkopības ministrijas budžets ir tā
vieta mūsu valsts budžetā, pie kuras Saeima gribot
negribot spiesta apstāties katru gadu. Ari šogad
mans nolūks bij izvairīties no debatēm pie zemkopī-
bas ministrijas budžeta, bet pēdējā brīdī radušies ap-
stākļi spiež mani runāt par šī resora darbību. Es,
pirmkārt, gribu teikt, ka mūsu zemkopības politikā
un zemkopības lietu nokārtošanā nekad visā Latvijas
pastāvēšanas laikā nav bijis vajadzīgās noteiktības.
Tas aprindas, kuras pretendē uz zemnieku pārstāv-
niecību un faktiski tādas skaitās ievēlētas, un stāv
resora priekšgalā, izsekojot mūsu lauksaiminieeības
lietas visa visumā, uzrāda pārāk lielu svārstīšanos.
Man gribas pastrīpot, ka šinī ļotli lielā un svarīgā
resora nav mums vajadzīgās noteiktības un vajadzī-
gas vadības, kura- varētu pavirzīt uz priekšu šo sva-
rīgo saimniecisko'nozari. Bet ir citi apstākļi, kuri no
ārpuses svaida un groza zemkopības ministra gribu
un spiež viņu rīkoties dažreiz tā, kā nevajaga, kā
apstākļi to neprasa. Musu lauksaimniecība; pēc ofi-
ciāliem datiem, kādi pieietam! pēc statistiskās pār-

valdes sakopojuma, uzrāda pietiekoši iepriecinošu
ainu, uzrada to', ka lauksaimnieciskā ražošana savā,
attīstībā iet sekmīgi uz priekšu un ir sasniegusii bez-
maz priekškara stāvokli. Mēs varam priecāties, ja
šosjUzinumus konstatē mūsu oficiālā statistika. Par
to jāpateicasgalvenā kārtā zemniecības,rosīgam dar-
bam, kas pie grūtiem saimnieciskiem apstākļiem tik
tālu gājis,. Mazāk iemesla teikt,ka no valdības būtu
viss darīts, kas pienācās, kas bija iespējams ar tiem
līdzekļiem, kādus līdz šim valsts atvēlējusi zemkopī-
bas nokārtošanai, atdzīvināšanai un ierosmei. Tas
butu noticis, ja vispārīgā politikā būtu bijusi zināma
programa. Ari pedeja gada šilnī Saeimas sastāvā
pec jaunam_ vēlēšanām mēs redzam, ka tām vado-
šam aprindām, kuras pretendē uz zemniecības aiz-
stavniecību, nav nekādas noteiktības. Ne zemnieku
savienībai, ne jaunzemniekiemnav noteiktas gribas
izvest konsekventa zemkopības politiku. Lai tas
nebūta kails_ apgalvojums, atļaujat apstāties pie pē-
dējiem 6 mēnešiem notā laika, kad radās Ulmaņa
kabinets, kad nodibinājās pilsoniskā koalicja. Viens
priekšlikums nāca pēc otra un no visiem pēc tam;at-
teicas. Vai mēs neizeīnījām cīņas ar zemnieku sa-
vienību par labības muitām? Ilgu laiku Saeimas un
sabiedrības uzmanību uztrauca šis moments un galu
gala_zemnieku savienība no tā atteicās. Tanī vietā
uzstādīja prēmijas lauksaimniekiem. Ari šinī lietā
zemnieku savienības līderi tāpat atteikušies no šīs
metodes un to vairs neuztur. Decembra un
janvāramēnesī, tik īsā laikā, izceļ lozungus un tikpat
ātri no tiem atteicas. Tas norāda, ka nav skaidrī-
bas. Mes dzirdējām' nesen atpakaļ, ka zemnieku sa-
vienība nāca ar projekta ievest muitu uz importētiem!
kokiem. Šo prasību pēc pāris nedēļām atlika. Ari
tas ir viens arguments, kurš rāda, ka jūs nezināt, ko
gribat. Tas rada, ka mums nav vadības. Mēs 4 ga-
dus esam kritizējuši zemkopības min istrijas politiku.
Četrus gadusmēs esam bijuši spiesti uzstāties pret
to sistēmu, kāda mums pastāv lauksaimniecībā, ag-
ronomiskās palīdzības veicināšanā, 3 gadus mēs
dzirdējām no zemnieku savienības opozīciju pret
mums; noraidīja mūsu motivus par to, ka agrono-
miska palīdzība tagadējā veidā nav ciešama, nav
pielaižama'. Bet pirms 2 mēnešiem, Klīves kungs, pa-
ziņoja, ka agronoimiskā palīdzība tagadējā veidā nav
pieņemama, ka vajadzīgs dibināt agronomiskās ka-
meras, (A. Klīve no vietas: „Vai Jūs esat par ka-
merām?") Mes neesam par kamerām, bet, mēs stā-
vam un arvienu esam stāvējuši par valsts iniciatives
stiprināšanu usni veicināšanu visiem līdzlekļiiem un
mels esam daudz reiz uzdevuši, daudz reiz likuši
priekša izstrādāt attiecīgus likumus, lai likumīgākār-
ta regulēta agronetnisko palīdzību. Līdz šim tas
nav noticis, acīm redzot, mūsu lauksaimniecības
priekšstāvji negrib steigties pie šī jautājumaun, tiem
nav skaidrības, ka galu galā nokārtot agronomiskās
palīdzības jautājumu. Būtu ļoti patīkami, ja mēs šo-
dien dzirdētu no zemkopības ministra kunga, kas tad
galu gala bus ar agronomisko palīdzību, par kuru
lauksaimniekiem ir dibināts iemesls uztraukties un
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ari pati ministrija ir spiesta konstatēt, ka tagadējais
stāvoklis ir nenormāls. Ko valdošā koalīcija liks
priekša to mes vel nezinām,_ Es negribu apstātiespie sīkākiem metodiskiem:paņēmieniem agronomiskāpolitika, kurus ievadīja pašas pirmās Saeimas laikā,
bet kuri visi izbeidzas tapec, ka izrādījās par nepie-
ņemamiem. Tapec, konstatējot to, un pievedot šosnedaudzos piemērus, jāsaka, ka valdošai zemniekusavienībai, ka ari jaunsaimnieku frakcijām, nav no-
teiktības agronomiskās palīdzības lietas atrisināšanā.
Konsekvence ir sekoša, ka lauksaimniecības, atplauk-
šana cieš un cietīs uz priekšu, kamēr šīs skaidrības
nebūs, kamēr bus tādas svārstības,, tikmēr sekmīgākuvalsts, politiku šinī virzienā mēs neredzēsim,

Es apstāšos tālāk pie valstiskreditiem. ? Ir taisnī-ba, kā mūsu valdība atrodas zem lauksaimniecības
spēcīgāko organizāciju iespaida un ka valsts krediti
irpieieta,mi lauksaimniekiem un diezgan plašos ap-
mēros. Valsts banka ir kreditējusi lauksaimniecību
par 22.300.000 latu, no kuriem lielākā daļa krīt uz
lauku kredita kooperāciju. Otra vietā ir zemes ban-
ka. Zemes bankas aizdevumu posteņi ir sekošie.
Ilgtermiņa krediti, 4 un 6-procentīgie — 14.000.000
latu un īstermiņa kredīti 32.100.000 un tad. vēl laukurūpniecībai 6.700.000'. Tā tad kopā visi valsts kre-
dīti lauksaimniecībai pārsniedz 70 miljonu lata, ne-ieskaitot lauksaimniecības pārvaldes rīcībā esošo
5.000.000 latu lielo seklas fondu. Tā tad redzam, kaap 4.000.000.000 rubļu valsts līdzekļu izdoti mūsu
lauksaimniecībai. Salīdzinot šīs sumas, kā viņas sa-
dalās pec jaunsaimniecībām' un vecsaimniecībām', iz-
nāk sekošas attiecības. Vecsaimnieki saņem 50%
no visa kredita, kas dots jaunsaimniecībāmkopā ar
rūpniecību'. Protams, šeit_ ietilpst ari izpostītie ap-
gabali Šie apstākļi norāda, ka lauksaimniecība,
pirmkārt, izlieto ļoti plašos apmēros Latvijas bankas
kredītus,, Neviensjau nenoliedz, ka mūsu zemkopī-
bai nebūtu vajadzīgi krediti, bet pēc mana ieskata
butu pareizāki, ja finansu vadība, sadalot kreditus
lauksaimniecībai,_koncentrēta tos caur zemes banku
un piemērotos ta, lai visas lauksaimniecības prasī-
bas varētu caur viņuapmierināt. īstermiņa Latvijas
bankas krediti nav piemēroti lauksaimniecības pra-
sībām, un man šķiet, ka ļoti daudz jaunsaimnieku un
vecsaimnieku, kuri izmantojuši Latvijas bankas kre-
dītus
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veidā, ne visai būs veicinājuši savu saimniecību uz-
būvi, bet gan daudz reiz būs apdedzinājuši pirkstus
un nonākuši grūta stāvoklī. Tāpēc šinī ziņā jāienes
zināmas korektūras, Nepakavējoties tuvāk pie kre-
dita politikas, gribu aizrādīt, attiecībā uz šīm 50%
priekš vecsaimniekiem, ka izpostītie apgabali tagad
pa, daļai jau savesti kārtībā un tāpēc jāpiegriež lie-
lāka vērība, lai no visiem valsts kredītiem lielāks
procentsaizietu jaunsaimniecībunostiprināšanai,kura,
bez šaubām, vel prasīs ļoti smagus upurus no valsts.
Pec mana ieskataJaunsaimniecībām ir jānāk vairāk
pretim un vispirmā kārtā uz vecsaimniecību rēķina.
Tās, ir valsts pirmais pienākums, jo Latvijas bankas
īstermiņa krediti no jaunsaimniekiem netiek saņemti,
bet tos saņem tikai turīgie vecsaimnieki un tikai vi-
ņiem tie: nak par labu. Šogad, runājot par mūsu
lauksaimniecības politiku, mums jau vairākkārt ir
bijusi izdevība aizrādīt uz dažām nevēlamām pa-
rādībām. Savā_laikā mēs jau apstājāmies pie
5.000.000_ latu liela fonda izlietošanas, ko Saeima at-
vēlēja seklas jautājuma nokārtošanai'. Ja sekojam
pēdējos mēnešos mūsu presei, galvenā kārtā labā
spārna un centra presei, tad atrodam tur konstatē-
jumu, ka pār šo lietu priecāties nevaram,. „Latvis",
„L,atvijas Sargs", „Latvija" — visas pilsoniskās avi-
zēs spiestas konstatēt nepareizības un, nevēlamas pa-
rādības šī fonda izlietošanā. Mazākais, tas nozīmē

to, kā_te neapšaubāmi ir nolaidības un nav bijis va-
jadzīgas sistēmas, kas būtu devusi garantijas, ka
valsts līdzekļus .izlieto pareizi un vietā. Pēc pēdē-
jiem presēs atzinumiem,, vispirmām kārtām redzam
to', ka viens no lielākiem! jautājumiem ir labas sēk-
las apgādāšana. „Latvī" raksta kāds tirgotājs, ka
šogad musu āboliņa sekla lielos daudzumos par
100,000.000 rubļiem eksportēta uz Krieviju, par ko
mes visi priecājamies. Priecājas ari zemnieku sa-
vienība, ka nu esam pacēluši lauksaimniecības ražo-
jumu eksportu. Atkal šī paša orgāna kompetentā
persona, domājams, nebez.pamata, runā par to, ka
liels daudzums labas seklas uz labiem noteikumiem
aizvests uz kaimiņiem, bet mums pāri palikušas at-
sijās, kuras uzpirkusi kādā privāta firma, kas tās
laidīs tirgu musu zemkopjiem. Ka tas nav gluži bez
pamata, to liecina ari musu lietpratēju domas, kuri
darbojas šinī lieta ka speciālisti. Viņiem ari jāatzīst,
ka ar āboliņa seklu tirdzniecību nav viss kārtībā.
Iznāk ļoti komiski. Kad pirms trim gadiem Saeima
pieņēma likumu, ar kuru atļāva ievest āboliņa sēklu
bez muitas, kāda tirgotāju firma apliecināja, ka būs
solidas organizācijas, kuras gādās par labas āboliņa
seklas apgādāšanu un ka nedraud nekādas briesmas.
Tagad, turpretim pec ilgāka laika, apmēram pēc 3
gadiem, tie paši iniciatori, tie paši argumentētāji,kuri
uzstājas par brīvu āboliņa seklas ievešanu Latvijā
no visam pusēm, garantējot, ka nekādas briesmas
nedraudes _ no nezaļu ievešanas, ir pretējos ieskatos.
Tiešam, jāsaka, ka līdz šim Latvijas āboliņa sēklas
raža bija ļoti labas kvalitātes, tā kā mēs varējām le-
poties ar musu āboliņa seklam'. Tagad, turpretim, tie
paši speciālisti saka
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Pirms 3 gadiemmes speciālistu, veselīgos ieskatus
un domas ignorējām un pakalpojām sēklas tirgota-jieimbet tagad nu tie paši noliek to sēklu un konsta-tē bēdīgu faktu. Tas, bez šaubām, liecina, ka mūsuzemkopības resora nav vajadzīgās stingrības. Līdz
sim laikam musu seklu tirdzniecībā nav vajadzīgās
kontroles un vadības. Tas lielā mērā traucē lauk-
saimniecības gaitu un var novest mūs pie nevēla-
mam' paradībārm Es šeit negribu sīkāki apskatīt šo
lieta un dot tuvākus paskaidrojumus, bet apstākļi ir
ļoti nopietniun zemkopības resoram būtu jāpiegriež
vislielākā vērība. Tad tālāk, mēs lasām pilsoniskā
avīze „Pirmdiena'\ ka no pagājušā gadā atvēlētā
5.000.000 latu liela seklas fonda, kas tika izdalīts
avansa veida tirdzniecības firmām, (es pie sumām
neapstāšos, par_tam mums ir runa bijusi pirms 3 mē-
nešiem) lai no šimsumam attiecīgais firmas iegādājasvajadzīgo seklu, laj izpalīdzētu valdībai pie zemnieku
apgādāšanas ar seklam. Šīs firmas, rīkodamās ar
bezprocentīgu valstij kreditu, iepirka zināmus krā-
jumus seklas par tādu cenu, kā „pašas iedomājās, jo
cena_ jam nebija noteikta un tagad nu mēs „Pirm-
diena" lasām, ka centrāla linkopju savienība iegādā-
jusi augstākas vērtības linsēklas krājumus, bet pa-
vasara laika neesot šo labo sēklu kur likt, esot ari
pārmaksājuši un tapec tagad griežas pie ministru
kabineta, lai piemaksājot iztrūkumu, diferenci uz
seklu iepirkšanu. Es gan skaidri nezinu, vai šī pie-
maksa jau ir notikusi!, bet pec pēdējās informācijas
izradās, ka ministru kabinets to jau darījis un atlī-
dzinājis 1.500.000 rubļu diferences. Šinī gadījumā
augstvērtīga sekla ir atmainīta zemniekiem pret
mazvērtīgam seklam. Tas piemērs rāda, ka tā sistē-
ma un veids, ka izlieto seklas fondu, ir nepareizs un
nenoteikts, var novest pie tā, ka ieinteresētās perso-
nas un organizācijas var visādi apiet pastāvošos no-
teikumus un var uz valsts bezprocentīgā kredita rē-
ķina gut sev lielāku vai mazāku un daudzreiz pat
stipri lielu peļņu, un ne valsts kontrole, ne pati zem-
kopības ministrija nevarēs viņām tāpēc pārmest, vēl
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vairak_ tapec, ka zemkopības vadība ar visam rokam
un kājām saistīta ar peļņas organizācijām!. Ja zem-
kopības ministra kungam būtu tā griba rādīt neitrālu
raksturu, tad mēs varam būt pārliecināti, ka zemko-
pības ministrs uz sava ministra krēsla nevarētu sē-
dēt. Jau tagad viņam nākas diezgan grūti sēdēt un
jau tagad viņam draud zināmā mērā ar nepatikša-
nām. Tas vien jau liecina, ka šinī gadījumā, cik
daudz no vienas personas aili neprasītu, tomēr visām
peļņas reprezentētām' organizācijām izpatikt tās ne-
varēs. Nav bijis ari līdz šim tāds ministrs, kas vi-
sārn šīm organizācijām .varētu izpatikt, tā ir mūsu
zemkopības resora ļaunā puse, vājība, kura būtu iz-
skaužama un izravējama un šī izravēšana būtu izda-
rāma likumdošanas kārtībā, tā būs iespējama tad,
jabūs iespējamsdabūt šeit vairākumu, kurš aizstāvēs
to veselīgo uzskatu par objektīvas politikas ieveša-
nu šinī lietā un atsvabinās zemkopības resoru no
tās atkarības, ar kādiu tagad viņš saistās tīri veikal-
nieciskās organizācijās. Nākot sakarā ar zemkopī-
bas resora aparāta darbību šajā loti svarīgā sēklu
lietā, jākonstatē, ka pašā zemkopības resora aparātā
nav saskaņotības, šis aparāts pats par sevi ir sarau-
stīts uz vienu un otru pusi. No vienas puses nāk vie-
nas domas, no pretējās puses otras prasības un pašam
ministrim jācīnās ax šo dažādo domu pārvarēšanu,
viņam jāraksta savas rezolūcijas un tomēr viņam
grūti tikt gcJā ar savu dažādo ierēdņu politiku, kon-
centrējot to vienā virzienā. Visā visumā tomēr jā-
saka, ka pie tām pretējām domām, kādas ir zemko-
pības resora darbībā, nav vajadzīgās ierosmes, nav
vajadzīgās iniciatives, nav vajadzīgās autoritātes un
šo vajadzīgo autoritāti zemkopības resoram ir atņē-
mis nekas cits, kā pārmērīgā labvēlība pret privātām
organizācijām un tā lielā pretimnākšana, caur kuru
viņas saņēmušas savās rokās un tagad diktē zemko-
pības ministrijai savu gribu un politiku. Un mēs varētu
droši pateikt to, ka zemkopības ministrijai nav vaja-
dzīgās autoritātes neviena nopietna jautājuma izšķir-
šanā, bet ka to izšķir faktiski ārpus zemkopības mi-
nistrijas esoši spēki. Pēc sociāldemokrātu ieskatiem
katrai valsts politikai vajaga būt spilgtai un spēcīgai
un valstij vajaga zināt, ko dara un izved, valstij va-
jaga iespaidot visu saimniecisko dzīvi. Bet tas būs
iespējams tikai tad, ja mainīs visu tagadējo sistēmu
visā visumā. Viens no ierosinājumiem, kas pare-
dzēts š. g. budžetā, ir sekošais: „Ir uzdots valdībai
ar nākošo gadu mēģināt rlast iespēju saviem speciā-
listiem, saviem ierēdņiem rādīt objektīvu pamatu,
izteikt valdības iestāžu darbinieku ieskatus agrono-
miskās palīdzības lietās. Līdz šim laikam zemkopī-
bas resora darbinieku uzskati agronomiskā politikā
vispāri nespēja izteikties. Ja kāds no ierēdņiem,
vai no zemkopības ministrijas darbiniekiem gribēja
izteikties, tad viņam bija jāraksta savas politiskās
partijas grupas garā, ja kāds cits ierēdnis gribēja iz-
teikties objektivi par zemkopības ministriju, tad bija
jāpieslienas vienai vai otrai politiskai grupai vai par-
tijai un jāpieslienas ari tām prasībām, kādām tas
Kalpo*, politisko grupu veikaliem, jo visas politiskās
grupas, kādas ir reprezentētas Saeimā, indirekti un
dažreiz direkti ir tik cieši saistītas ar tām agronomi-
skās palīdzības organizācijām, kuras ved līdz šim
politiku. Tāpēc objektīva pamata lauksaimnieciskai
politikai un valsts politikai nav un nevar būt. Viens
tāds ierosinājums ir paiodzēts pie zemkopības mi-
nistrijas budžeta — radīt attiecīgu atsevišķu orgānu,
kur varētu izpausties zemkopības ministrijas objek-
tīvā doma, novērojumi un kritika.

Tālāk es gribu pāris vārdos apstāties pie mūsu
valsts muižām un atkārtot to, ko es neskaitāmas rei-
zes esmu teicis. Nav bēdīgākas ainas,, ja Saeimas
deputātu kungi apbraukā privātās izrentētās muižas

un valsts apsaimniekotās muižas. Mums ir 2 vai 3
muižas, par kurām jārunā pozitīvi, kur ar prieku re-
dzam, ko viņas dara, ka viņas lauksaimniecības kul-
tūrā gājušas lielus soļus uz priekšu, bet visās pārē-
jās ir bēdīgi. Šīs labas sekmes uzrādošās muižas ir
tās, kur pašā sākumā valsts zemkopības resors at-
rada noteiktu uzdevumu, zināmu programu un uz-
deva vienai iestādei to realizēt, pat ar lielām grūtī-
bām atlicinot jīdzekļus šo uzdevumu sekmēšanai.
Visa visuma jāsaka par valsts rīcībā atrodošamies
muižām, ka tas nepilda ļoti svarīgo agronomiskās
politikas uzdevumu, ka viņas nav izvērtušās par ag-
ronomiskās kultūras vadošiem centriem, ko viņām
uzdots realizēt. Budžeta komisija, ja nemaldos, uz-
deva valdībai izstrādāt katrai muižai savu plānu. To
zemkopības resors mēģināja darīt, bet līdz šim nekas
nav redzams. Tekošā g#da budžetā mēs neredzam
neko tādu, kur valdība no saviemlīdzekļiem mēģi-
nātu nokārtos valsts paraugu saimniecības, lai viņas
nebūtu par kaunu, bet par priekšzīmi visām citām
saimniecībām. Oficiālie dati par kustoņu sastāvu,
par meliorācijas darba sumām un sēklas fonda kre-
ditu izlietošanu valsts muižās vismazāk atspoguļo-
jas. Nerunājot par to, ka vienā otra muiža darbojas
ar_ deficitu, visumā zināmu peļņu dod, ar tagadējo
stāvokli apmierināties nevar. No viņām jāprasa
daudz vairāk. Visa apkārtējā zemniecība gaida, lai
uz priekšu nebūtu jānosarkst par valsts pasākumiem
un jādomā par viņu likvidēšanu, lai mēs beigās ne-
būtu bez kultureliem centriem. Agronomiskā palī-
dzība — par viņu runāt nebūtu vajadzīgs, bet man
jāpastrīpo sociāldemokrātu ieskats. Ņemsim kaut
tos pašus Jauksaimniecību veicinošos kreditus un
politiku, ko_ piekopj valsts šinī laukā. Un, salīdzinot
kaut vai pec tiem pašiem zemes bankas kredītiem;
ko viņa ir iesniegusi un salīdzinot tās diagramas, ku-
ras jus sastopat „Ekonomista" 9. un 10. numurā, vai
ieskatoties piensaimnieku centralbiedrības pārskatā —
visur jūs redzēsat, ka mums nav bijusi vienmērīga
politika, ka pie mums ir novirzīts valsts iespaids vie-
nā virzienā, kur ir bijuši ciešāki sakari, kur vairāk bi-
jis iespējams no valsts avotiem izraut valsts atbalstu.
Un šīs diagramas liecina, ka piensaimniecība pie
mumsir koncentrēta Madonas apriņķī Vidzemes ap-
gabalā, bet Latgalē, Kurzeme, pa daļai ari Zemgale,
ta vel tālu, tālu stāv atpakaļ. Es negribu par to vai-
rāk te runāt, es domāju, jūs tās diagramas esat redzē-
juši. Katram Kurzemes un Latgales saimniekam,
kurš redz, ka valsts dod līdzekļus šim nolūkam, būtu
tiesība prasīt, lai ari pie viņiem tie līdzekļi ietu. Mūsu
sabiedrisko organizāciju rīcībā atrodas pāri par 200
algotu agronomu; valsts rīcībā tādu vairs nav un vi-
ņa ir bezspēcīga pacelt vietējo ierosmi. Vietējo ie-
rosmi paceļ_ šīs organizācijas tur, kur tās atrodas,
bet uz attālākiem un trūcīgākiem apgabaliem viņām
nav vajadzīgs iet un kamēr pastāvēs tāda kārtība,
tikmēr pie mums vienmērīgas agronomiskās palīdzī-
bas nebūs un taisni tiem atpakaļpalikušiem apgaba-
liem, Latgalei, Kurzemei un Zemgalei jānosarkst par
mūsu lauksaimniecības stāvokli. Bet ņemsim ari pā-
rējos labierīcības punktus, ari tur mēs redzēsim, ka
vienmērīgas politikas nav bijis. Mēs to konstatējam
un zemkopības ministrijas pienākums ir to turpmāk
novērst, lai nepaliktu tāds stāvoklis, kāds ir tagad,
kad notiek šķelšanās personīgu interešu dēļ, kas nav
pieņemams nevienam lauksaimniekam, Bet, protams,
no lauksaimnieku aprindām mēs to gaidīt nevaram,
jo mūsu lauksaimnieki ir neorganizēti un to gribu vi-
ņi izteikt nevarēs. Kungi, mēs esam lasījuši valsts
statistiskās pārvaldes mazo grāmatiņu, kura nodar-
bojas pēdējā laikā ar nopietnām studijām mūsu ag-
ronomiskā politikā. Par tiem publicējumiem mēs
esam ļoti pateicīgi, jo tie dod lauksaimniekiem iespēju?
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orientēties, uz kādu pusi un kādā virzienā mūsu lauk-
saimniecība sveras. Te būtu iespējams statistiskai
parvaldeiun ministrijai daudz vairāk ko darīt. Bet
tomēr mes redzam, ka ar valsts objektīvo oficiālo
pētīšanu un noskaidrošanas metodēm mūsu organi-
zācijas nebūt negrib apmierināties. Viņas saka: „Ja,
kas to var zināt!" Un tāpēc prasa, piemēram, kredi-
tus kādu citu organizāciju radīšanai. Bija propozi-
cija atvēlēt Latvijas lauksaimnieku centralbiedrība}
12.000 latus ekonomiskā biroja radīšanai. Bet tas
taču_ ir valsts pienākums objektivi vadīt un pie ta-
gadējās situācijas visu novērtēt, izpētīt ražošanas
apstākļus lauksaimniecībā. Tas, pirmām kārtām, ir
valsts pienākums un nevis atsevišķas organizācijas
pienākums. Tāpēc budžeta komisija ir pareizi da-
rījusi, ka nav atvēlējusi šo kreditu privātām organi-
zācijām, bet uzlikusi šo pienākumu valstij. Vēl es
gribu apstāties pie viena apstākļa, pie kura esmu
spiests runāt uz zināmu ierosinājumu pamata, kas
man uzticēti, t. i. pie mūsu lauksaimniecības kultūras
pacelšanas lekciju veidā. Lekciju, priekšlasījumu,
kursu sistēma pie mums sasniegusi savu visaugstāko
pakāpi. Man šķiet, ka pozitīvie panākumi no šīs kul-
tūras metodēm vēl ir loti apšaubāmi un diezgan nie-
cīgi. Lauksaimniecības kultūrai ar tik paviršiem ie-
rosinājumiem vēl maz kas līdzēts, lai dotu nopietnāku
gatavību. Savā laikā pagājušā gadā Saeima pieņē-
musi lēmumu,ka zvejniecības lietās jādod zvejniekiem
iespēja dot zināmu izglītību, radīt zvejniekiem attie-
cīgas skolas. Pagājušā gadā Saeima laikam vien-
balsīgi pieņēma lēmumu, ka tāda skola ir vajadzīga.
Bet tagad mēs redzam, ka no zvejnieku aprindām bija
radušās personas, kuras mēģina šo agrāko Saeimas
vienbalsīgo lēmumu un budžetā paredzētos kreditus
Ls 20.922 pārvērst par lekciju, priekšlasījumu un
kursu ki'editiem, pārvērst viņus tanī nolūkā, lai tos
nodotu attiecīgām organizācijām, kuras tad dabūtu
rīcības brīvību par valsts sumām. Ne lai valsts rī-
kotos ar valsts sumām, bet lai ar tām rīkotos privā-
tas organizācijas — tāda ir tā tendence, tāda ir tā
griba. Katram pilsonim tomēr jāprasa, lai ar valsts
līdzekļiem rīkotos pirmām kārtām valsts pati, sevišķi
tur, kur iet runa par tik vērtīgiem pasākumiem. Bu-
džeta komisija pirmās Saeimas lēmumu ir grozījusi,
paredzot daļu no minētiem 20.000 latiem lekciju sa-
rīkošanai par zvejniecības jautājumiem. Šīs domas
iniciatori motivē savu priekšlikumu ar to, ka kaut
kāds zvejnieku kongress esot izteicis tādus uzskatus.
Bet kad nu šie kungi nāca ar savu priekšlikumu, tanī
pašā dienā mums ienāca no kongresa dalībniekiem
protesta raksts ar vairāk kā 20 parakstiem, ka viņi
šai domai nebūt nepiekrīt. Patlaban man priekšā stāv
ari Latvijas zvejniecības centralbiedrības lūgums, aiz-
stāvēt kreditus zvejniecības pirmās skolas izveidoša-
nai. Tāpēc esmu spiests pacelt šo jautājumu un pa-
strīpot, ka līdzšinējā sistēma nevar dot neko labu. Sa-
rīkojamie kursi ar pilnīgi nesagatavotiem lektoriem,
nespeciālistiem savā arodā, nevar dot zvejniekiem
nekādu labumu. Ja zvejniecības nozarē kaut kā jā-
nāk palīgā, tad to var panākt ne ar kursiem un lek-
cijām, bet ar pienācīgu nostādītu speciālu aroda iz-
glītību, kurai jābūt vismaz 1 vai divus gadus ilgai.
Pārejot uz motoru pielietošanu zvejniecībā, zvejnie-
kiem nepieciešamas dažas zināšanas mechanikā. Tā-
pat viņiem nepieciešamas zināšanas jūras pētīšanā.
Kaut kādi kursi nekad vēl nekur to nevar dot un ne-
dos. Pirmās Saeimas doma ir bijusi pareiza. Tāpēc
uzturu to ari tagad un nākšuar attiecīgu priekšlikumu.
Pēc mana ieskata un ari pēc zemkopības ministrijas
speciālistu domāmšinī lietā, zvejniekiem, var līdzētti-
kai dodot attiecīgo pilnīgunoslēgtu aroda izglītību, ko
var dot zināma skola ar vienu vai divgadīgu kursu.
Vislabāk to varētu atrisināt tādā veidā, ka pie pastā-

vošāmarodskolām radītu klases, kuras reizē ar to ap-
kalpotu zvejniecības centros zvejnieku arodniecisko
izglītību. Tas varētu būt Liepājā, Ventspilī, varbūt
ar laiku ari Rīgā, Rīgas Jūrmalā vai kur citur un
vismaz vienā vietā Vidzemē. Pie vietējām arodu
skolām pietiek atvērt vienu vai divas klases ar vien-
jeb divgadīgu kursu, skatoties pēc pro_gramasTas
būtu visvieglāk! izdarāms. Pēc tā aprēķina, kādu es
esmu mēģinājis uzstādīt saskaņā ar zemkopības mi-
nistrijas darbiniekiem speciālistiem, būtu vajadzīgs
pie šādu klašu atvēršanas Ventspilī un Liepājā katrai
skolai pa 12.500 latu. Tāpēc es ienesīšu priekšliku-
mu atvēlēt 25.000 latu zvejniecības klašu atvēršanai
pie valsts arodu skolām Ventspilī un Liepājā, pie kam
šī suma būtu ņemama no tā posteņa, kurš atvēlēts
kursu un lekciju sarīkošanai —? 13.000 latu, bet pārējo
sumu ņemt no ministru kabineta un Saeimas depu-
tātu algu ietaupījuma.

Beidzot es gribu apstāties vēl pie vienas lietas,
pie kādas zemkopības resora administratīvas lietas,
kurai vispār ir liela nozīme, proti, pie mērniecības lie-"
tas. Šogad, laikam uz zemnieku savienības referenta
priekšlikumu, tika grozīta kārtība par to, ka Latgale,
kur tagad vislielākā uzmanība jāsaista pie mērniecī-
bas darbu izvešanas, pie sādžu sadalīšanas viensētās,
tur līdzekļus nedod, bet mēģina citādā kārtā līdzēt,
t. i. mērniecības un vērtēšanas darbus, kā ari izpla-
nēšanas daitms uzticēt ne valsts mērniekiem, bet
zvērinātiem mērniekiem, ņemot no valsts sumām
45.000 latu, un pārnesot šo sumu uz citu posteni, kā
papildizmaksu, prēmiju izmaksu, zvērinātiem mērnie-
kiem par labu. Tomēr šis lēmums nav bijis vietāun
nevar būt vietā, jo viņš var saistīties ar ļoti nevēla-
mām sekām. Šis lēmums gan iziet zināmā mērā uz
mērīšanas darbu paātrinātu izvešanu, bet īstenībā gan
tikai priekšdarbu, t. i. zemes izplanēšanu, sadalīšanu
un nevis uz valsts, bet gan uz vietējo zemnieku rēķina,
kuri ir ieinteresēti, lai pēc iespējas ātrāki izmērītu
viņu zemes gabalu, nemaz nerunājot par to, kā tikt
pie apstiprināta plāna un pie koroborēšanas. Pirmie
novērojumi rāda, ka tiešām privātie mērnieki, strā-
dādami Latgalē, mēģina pirmā laikā uzmest plānu,
nemaz negādājot par to, lai varētu pasteidzināt un
galīgi savu darbu nobeigt. Galīga darba nobeig-
šana būs jāgaida vēl ilgi, kamēr paši zvērinātie mēr-
nieki varēs izdarīt visus vajadzīgos darbus un galī-
gā veidā tos apstrādāt. Te būtu jāiet palīgā ar šīs .
lietas pasteidzināšanu, un tāpēc atliek vietējam Lat-
gales zemniekam tikai bikstīt, paskubināt, paātrināt
gaitu visiem līdzekļiem. Pēc manā rīcībā esošā kom-
petentu personu izstrādāta priekšlikuma pēc fak-
tiskiem materiāliem iznāk tā, ka Latgales zemniekam
1 ha izmērīšana ar valsts mērnieku palīdzību izmaksā
3,27 latus, bet ar privāta zvērināto mērnieku palīdzī-
bu jau tagad pašā darba sākumā iznāk maksāt līdz
10 latu par ha. Tas ir pilnīgi saprotams, jo privātā
ierosme, kura nav regulēta ar sevišķiem noteikumiem,
var savu darbu iekārtot tā, kā viņai izdevīgāki, ari
materiāli izdevīgāki un var pavairot savu darbu
valsts mērnieku vietā, kuriem darbu padara visvairāk
atsevišķie darbinieki, mazāk sagatavoti darbinieki un
kuri padarīs darba pirmo grūtāko daļu, bet zvēri-
nātie mērnieki paši nobeigs viņu galīgā redakcijā,
sēžot šeit centrā, parakstot izstrādātos plānus un vir-
zot viņus tālāk. Tas stāvoklis Latgales zemniekam
nevarbūt pieņemams, un ja Latgales zemnieks līdz
šimvēl neprotestē, tad gribētu apgalvot, ka tās nā-
koša gadā notiks un būs dzirdams šeit Saeimā daudz
stingrāki. Tāpēc šinī ziņā man ir priekšlikums šos
45.000 latus

^
kuri atvēlētikā prēmijas privātiem zvē-

rinātiem mērniekiem, paturēt valsts rīcībā, normēt
valsts mērnieku darbu ar attiecīgām normām, kuras
paši valsts mērnieki ir izstrādājuši un kuras pēc viņu
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pašu iesniegumiem nav vis mazākas kā privāto mēr-
nieku iespējamības un kuras dod valstij iespējamību
lielā mērā darbu veikt neitrālāki, lētāki, izdevīgāki
zemniekam nepaildzinot pašu darbu, pārsviežot pie
vajadzības savus spēkus no vienas uz otru puisi. Tā-
pēc mans otrais priekšlikums būtu šos 45.000 latus
pārņemt valsts rīcībā, lai valsts mērniekiem tiktu do-
tas iespējamības uzturēt savas attiecīgās normas tā,
kā viņi paši to vēlas un kā pat to maksā. Tas valsts
mērniekiem ir vairāk vajadzīgs nekā privātām per-
sonām, kuras var darīt mums. lielas nepatikšanas.
Latgales mērniecības lietas tomēr prasa ari vēl citus
iebildumus pēc tiem iesniegumiem, kādi mūsu frakci-
jai ienākuši un no kuriem es esmu spiests vienu otru
piemēru pievest. Saeima pēdējos gados un sevišķi
Saeimas budžetu komisija vedusi konsekventu cīņu
pret to nevajadzīgo paralēlismu, kādu mēģina kulti-
vēt vietā un nevietā latgaliešu deputāti, prasot pēc
atsevišķām Latgales lietu nodaļām. Mums savā lai-
kā bij Latgales lietu nodaļa pie iekšlietu ministrijas.
Tagad tanī vietā pastāv sekretariāts un tiek pamazām
savienots un sakausēts kopā. Mums pastāv pie zem-
kopības ministrijas latgaliešiem savs ministra biedrs
urt ari Latgales mērniecības lietās ir atsevišķa dala
nodalīta, kura ved savas lietas, kā nepienākas. Mūsu
frakcijai ienākuši vairāki norādījumi, ka latgaliešu
separātā mērniecības daļa darbojas nepietiekoši labi,
bet ir zināms pamats, kurš liek domāt, ka šeit vaja-
dzētu uzlikt lielāku kontroli. Ari Latgales mērnie-
cības lietas nenotiek vis Latgalē, bet lielā mērā ar
Latgales daļas izveidošanos šepat Rīgā. Ja jau būtu
vajadzīga tāda daļa, tad' lai tā būtu Daugavpilī, vai
Rēzeknē, nevis šeit centrā Rīgā. Bet par nožēlošanu
tā nav un tas visvairāk dod iemeslu par to runāt.
Mums ienākuši pierādījumi, ziņojumi, ka tādā kancle-
jaskārtībā izdarot mērniecības darbus, tiešām rodas
pārsteigumi, ka uz plāna tiek uzmesti un piedalīti
klāt pat 10 ha meža vairāk. Mērnieks visu apstipri-
na un nodod koroborēšanai un tikai pašā pēdējā brī-
di apķeras, ka 10 ha meža, kas Izplanēti kanclejas
birokrātiskā kārtībā, ka tie ir nelikumīgi piegriezti
klāt un tikai pašā pēdējā brīdī nelikumība tiek at-
celta. Bet ko zemkopības ministrija darījusi līdz
šim, lai to novērstu? Protams, ir sperti soļi un atbil-
dīgais ierēdnis pārcelts, bet vadošās iestādes to ne-
grib darīt. Tālāk ienākušas tādas sūdzības, ka Rē-
zeknes apriņķa Vaskanu muižā uz Latgales daļas
vadošo personu norādījumu bijis jāpiegriež vairāk
meža nekā vajadzīgs pēc likuma un ierēdnis, kas
atteicies to darīt, nekavējoši ticis nobīdīts pie malas.
Mums par tādiem faktiem ziņots. Tā tad Latgales
lietu vadība nonāk tik tālu, ka priekšgalā stāvošās
personas mēģina iespaidot savus darbiniekus, lai viņi
rīkotos pretlikumīgi. Mums jākonstatē, ka darbinie-
ki ir taisnību aizstāvējuši. Visā visumā man šķiet, ka
zemkopības resoram Latgales mērniecības daļai jā-
piegriež nopietnāka vērība nekā līdz šim. Atļaujat
vēl man pakavēties pie vienas daļas zemkopības mi-
nistrijā, kura mūsu budžetā neietilpst, bet stāv ārpus
budžeta, proti, pie zemkopības ministriias atrodas
vairāki fondi: sēklu fonds, mežu kultivēšanas naudu
fonds un medniecības fonds. Pie tā es gribu pakavē-
ties. Šis medniecības fonds grozās ap 194.000 latiem,
t. i. pie 10.000 000 rubļu, kuri budžetā neietilpst, bet
atrodas ārpus budžeta, zemkopības resora rīcībā.
Ieskatoties šī fonda izlietošanā, jāliecina, ka mednie-
cības fonda izlietošana neatbilst tām lielām vajadzī-
bām, kādas mežu saimniecībā ir. Katram lauku ie-
dzīvotājam zināms iemīļotās mežu bagātos gabalos
sarīkotās Rīgas kungu medības ar zalonvāģiem, ar
lielām alkoholisku dzērienu kastēm, ar visu apkārtējā
apriņķa mežsargu mobilizāciju, gan jāšus,gan vese-
lām rindām cilvēku, ar ļoti lielu pompu, ļoti lielā stilā

u. t. t. Un katram lauku iedzīvotājam, kuram ir iz-
devība redzēt, kā atbrauc rīdzinieki II. klases vai za-
lona vagonā, ir tikai jāpasmejas, vai tiešām mūsu
Latvijas apstākļos kaitīgie zvēri nevar tikt izskausti
no vietējiem medniekiem. Otrkārt, jautājums vai mū-
su vilkus un lapsas iespējams iznīcināt tikai mūsu va-
ronīgiem lāčplēšiem un vai vienkāršais lauku pilso-
nis to nevar. Mēs zinām, ka lauku iedzīvotājiem šau-
šana tiek noliegta un jāgaida, kamēr Rīgas kungi būs
tik žēlīgi un šos kaitīgos zvērus iznīcinās. Šī fonda
izlietošana norāda, ka ari mūsu mežu resors vadās
no aristokrātiskiem smalkiem paņēmieniem u. t. t.
Mums ir pat postenis priekš 2 speciālu medinieku
jātnieku algošanas. Tā tad speciāls postenis 2 jāt-
niekiem, it kā vietējie virsmežziņi un mežziņi revi-
denti un virsrevidentii to nevarētu nokārtot. Man
šķiet, ka tas ir drusku komiski. Tā, varbūt, varēja rī-
koties Krievijas muižniecība, agrākie lielie latifundisti,
bet man liekas, ka mēs tā rīkoties nevaram. Tālāk
par zvēru un putnu apsargāšanu un par sevišķiem no-
pelniem paredzētas gratifikācijas 3000 latu. Ari tas
paliek zem jautājuma zīmes, kas tās ir par gratifika-
cijām, it kā meža putnu saudzēšana nebūtu katra
mežziņa pienākums, bet ir vēl speciālas gratifikācijas
ierēdņiem vajadzīgs. Nē, tādas nav vajadzīgas. Tā-
pat mēs redzam telefona ierīkošana medibu saimnie-
cību apsargāšanas vajadzībām apmēram priekš 3000
kilometriem 30.000 latu. Telefons vispārmums ir
vajadzīgs, bet priekš tam, lai varētu zināt; kur atro-
das stirnas un zaķi, speciāls telefona tīkls nav vaia-
dzīgs. Tālāk prēmijas par plēsīgu zvēru un putnu
iznīcināšanu. Man liekas, ka atļaujot brīvāki turēt
šaujamos ieročus mūsu zemniekiem, viņi paši pratīs
tikt galā ar šiem plēsīgiem putniem un zvēriem. Tā-
lāk nāk postenis — atlīdzība par nodarītiem zaudēju-
miem, kuri cēlušies caur plēsīgiem zvēriem un put-
niem. Vai tiešām jūs tik sīkas sumas gribat izmaksāt
par katru pīli un zosi, ko plēsīgais putns nolaupījis?
Vai tiešām tas tā domāts? Šeit tas melns uz balta
stāv rakstīts. Tas ari drusku pēc komikas izklausās.
Tālāk atzīmēšu, ka izdevumu postenī paredzēts mež-
sargu apbruņošanai iegādāties 100 revolverus par
4000 latiem. Mežsargu apbruņošana taču ir valsts
pienākums un izdarāma budžeta kārtībā, bet medības
fonds šeit nav izlietojams. Tāpēc šis projekts, kas
augstam namam nav celts priekšā un atrodas tikai
ministra portfelī, prasa saivu ievērību. Es ļoti 1 vēlē-
tos, lai valsts kontrole uz priekšu piegrieztu šai lietai
nopietnāku vērību. Tālāk medību literatūras iegādā-
šanai, izdošanai un izplatīšanai, statistisko zinu ie-
nākšanai un apstrādāšanai — 10000 latu. ..Izglītības
Ministriias Mēnešraksts" neprasa tik lielas piemaksas.
Vai tad tiešām medniecības literatūras izdošanai un
jpsrādāšanai mēs varam atļauties 10.000 latu? Man
šķiet tā ir vjena no tām nozarēm,kur katrs mednieks,
kas dzīvo' Rīerā un iet uz savu mednieku klubu, kur
rīkoias ar visām ērtībām, būs sņēiīgs pats nopirkt
medniecības literatūru. Tāpēc priekš viņas izdoša-
nas priekšlaicīgi sumas nebūtu dodamas. Viss tas
norāda, ka rīcība ar šādām sumām ir nepareiza. Ja
jau tas vaiadzīgs. tad iāatiod cita izeja. Tālāk me-
dību apliecību izdošanai paredzētas sumās. tad ari
vēl ierēdņa algošanai fonda pārvaldīšanai. Man šķiet,
tādā veidā zemkopības ministrija nedrīkst rīkoties ar
valsts līdzekļiem un šāda līdzekļu izlietošana nav ra-
cionāla.

Nobeidzot savas piezīmes pie zemkopības, re-
sora budžeta, es gribētu vēlreiz pastrīpot tb1, ka ne
valdošai koalīcijai, ne viņas presei, ne speciālistiem,
ne ari šeit augstā nama labā spārna locekļiem nav
skaidrības, ko īsti grib no mūsu lauksaimnieka pa-
nākt un kas iādara, lai virzītu lauksaimniecību uz
priekšu. Lauksaimniecība līdzšimimpulsīvi ar saviem
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speķiem iet uz priekšu. Bet tas ir par maz, kungi.
Katram lauksaimniekam ir tiesība prasīt no jums, lai
jus pateiktu skaidri un gaiši, kāda ir jūsu politika.
Jums šīs politikas nav! Nav šādas politikas ari zem-
kopības re_sora, kaut gan daudz kas ir gribēts, domāts
un ierosināts, bet viss ir palicis nenokārtots. Likums
par agronomisko palīdzību nav izstrādāts tāpēc, ka
attiecīgam

^
organizācijām nav bijis iespējams saska-

ņoties. Ta tad organizācijas ir tās, kas noteic valsts
politiku lauksaimniecība. Tāds stāvoklis ir necie-
šamsun nav vietā nevienā zemē, nevienā valstī. Ka-
mēr tas nebūs likvidēts, tikmēr grūti cerēt, ka mums
bus kāda lauksaimniecības politika. Lauksaimnie-
kiem tikai atliek meklēt palīdzību tur, no kurienes
padoms patiešam var nākt,kur viņi to var dabūt. At-
ļaujos iesniegt sekošu priekšlikumu pie valsts budže-
ta X. daļas pieņemt valsts mērniekiem pie sādžu sa-
dahšanasviensetas Latgalē darba normas un zvēri-
nātiem mērniekiem, prēmijām paredzētos 45.000 latus
izlietot ka papildu atlīdzību valsts mērniekiem par
virsdarbiem. Otrs mans priekšlikums: pie valsts bu-
džeta X. daļas tek. Nr. 339 ievest jaunu pantu sesto —
zvejniecības klašu atvēršanai pie valsts arodu skolām
Ventspilī 12.500 latu un Liepājā 12.500 latu, ņemot
vajadzīgo sumu no lekciju un kursu^sarīkošanai pare-
dzētam sumām un no ietaupījumiem;.

Prekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lazersonam. Deputāts Lazersons nav zālē. Vārds
deputātam Opyncanam.

J. Opvncans (ārpus partijām): Godātie depu-
tātu kungi! Lai runātu par to, kas mums jādara uz
priekšu, kas jādara zemkopības ministrijai, mums jā-
atskatās atpakaļ, ko šī ministrija darījusi līdz šim un
vispirmām kārtām jāuzmeklē tās kļūdas, ko šī mini-
sti'ija izdarījusi, lai uz priekšu tās varētu novērst, tā-
pat ari novērst tās nelikumības, kas pašlaik valda mū-
su zemkopības resorā. Vispirms jāatzīmē, ka ļoti
pārsteidzoši ir tas, ka tā lielā zemes platība, ko mūsu
valsts iestādes atsavināja bijušiem muižniekiem, ta-
gad vai nu nokļuvusi 1 tādu cilvēku rokās, kas paši
zemi neapstrādā, vai ari atdota atpakaļ muižniekiem.
Ņemsim tagad Vidzemi un Kurzemi. Tur visu muižu
zeme ir bijusi 59,17% jeb 2.886.186 ha. Zemnieku
zeme sastāda tikai 39% jeb 1.909.513 ha. Tā tad
muižu zemes ir bijušas daudz plašākas, tagad tās at-
savinātas un nodotas it kā mūsu zemniekiem, bet pa-
tiesībā valda vēl ļoti liels zemes bads. Jābrīnās, kur
tad šī zemes platība palikusi, kas viņu paņēmis. Te
nu sevišķi būtu jāpiegriež vērība Latgalei. Ari tur ir
bijis vairāk par 500.000 ha zemes, kura tikusi atsavi-
nāta, bet mēs zinām, ka Latgalē gandrīz visas sā-
džas pieprasa zemi un saka, ka viņas nav apmierinā-
tas, jo cieš no liela zemes trūkuma. Jāaizrāda, ka
kuram katram, kas ir bijis Latgalē un kaut cik pazī-
stams ar Latgales dzīvi, būs zināms, ka tur ir loti
daudz tādu saimniecību, kurām ir tikai 1,2 un 3 ha
zemes. Jāsaka, ka lielā kļūda, kādu zemkopības mi-
nistrija izdarījusi, pastāv iekš tam, ka viņa mēģināja
no atsavinātām zemēm radīt jaunsaimniecības, nodo-
dot zemi tādu cilvēku rokās, kuri paši zemi neap-
strādā,bet gan spekulē ar to un ļoti vāji apsaimnieko.
Protams, ir jau stipri par vēlu, bet pēc manām do-
mām šo zemi nevajadzēja nodot tādu atsevišķu per-
sonu rokās, kuri nevēlas apsaimniekot, bet gan vaja-
dzēja šo zemi piegriezt tieši zemniekiem, piegriezt
viņu sādžām um tādā kārtā apmierināti plašākas ma-
sas. Mes zinām, ka Latgalē ir pavisam 70.000 zem-
nieku saimniecības, no kurām 20.000 saimniecības
izdalītas_ viensētās jau pirms kara. No visām šīm
saimniecībām tādu. kam ir līdz 2,5 ha zemes, ir pa-
visam 87o. Tādu, kurām ir 2,5—5 ha zemes, ir 27%,
5—7 ha ir 237o un no 7—10 ha ir 20%. Tā tad tādu
saimniecību, kuram ir mazāk par 10 ha, ir 78%. Ja

mēs būtu mēģinājuši šīm mazākām saimniecībām pie-
griezt no atsavinātās zemes, tad varam būt pārlieci-
nāti, ka 58% no tām saimniecībām, kuras ir līdz 7 ha
lielas, tiktu apmireinātas un dabūtu savā īpašumā 12—
13 ha zemes. Tās būs saimniecības, kuras būtu spējī-
gas eksistēt, kuras dotu saimniekam pilnīgu uzturu
un pa daļai vēlāk nāktu ari valstij par labu, kad attī-
stītos lielāka kultūra. Ja mēs būtu gribējuši apmie-
rināt visas mazās saimniecības ar piegriezumiem,
mums būtu iznācis uz katru saimniecību 11—12 ha
zemes._ Bet agrārās reformas izvedēji, viņas poli-
tiķi, musu „zemnieku partija", kura šeit Satversmes
Sapulce reprezentēja 17 deputātus, kura bija šī li-
kuma izstrādātāja un kura to zemi piešķīra jaunsaim-
niecībām, vadījās no viedokļa, ka labāk radīt plašā-
kas jaunsaimniecības un atsevišķas saimniecības, lai
sadabūtu saviem paziņām un radiem lielas platības
un maz piegrieza vērību tautas plašām masām. Ja
tas bija pagātnē, tad liekas, ka tagad no tām mazām
zemes platībām, kas atrodas valsts rīcībā, vajadzētu
dalīt citādi, nevajadzētu vairs dot zemi tiem, kas to
neapstrādā, bet atdot to tieši zemniecībai, tiem, kas
alkst pēc zemes un kas bez zemes dzīvot nevar. Bet
jāsaka, ka mūsu zemes fonda izšļākšana zem deguna
zemniekiem saistīta ar to, ka sevišķi Latgalē ir ļoti
daudzmuižu centru, kuriem piešķirti 100 ha. Pārējā
Latvijā ir apmēram 131 muiža, kur atstāti pa 100 ha,
bet Latgalē bez Ilūkstes apriņķa ir 191 muiža, bet
ieskaitot^ Ilūkstes apriņķi — 240 muižas. Uz jautā-
jumu, kāpēc muižniekiem atstātas tādas lielas saim-
niecības un nav ievērotas zemnieku intereses, jāsaka,
ka ne tik daudz zemkopības ministrija pie tās lietas
vainīga, bet gan pa lielākai daļai tieslietu ministrija.
Mēs zinām, ka tieslietu ministrijas resorā pat notiku-
šas pārgrozības, ir atsvabināti daži ierēdņi no saviem
amatiem un iet runa, ka atsvabināti tāpēc, ka saņē-
muši lielus kukuļus un ka tās zemes, kuras tagad pie-
šķirtas muižām, tās nedrīkstēja tikt piešķirtas, bet
tikai pateicoties dažiem tieslietu ministrijas ierēd-
ņiem, kuriem muižnieki labi samaksājuši, ar dažādu
fiktīvu dokumentu palīdzību nelikumīgā kārtā paturē-
juši savās rokās lielākas zemes platības un radījuši
to_ stāvokli, ka Latgalē vairākas muižas ne tikai da-
būjušas 100 ha, bet pat 200 ha un vairāk. Tagad ir
atstādināts tas ierēdnis. Mums ir priekšā vairāki
gadījumi, kur senāts, pateicoties, varbūt, ari kreisam
spārnam, kurš vairākas reizes norādīja uz nekārtī-
bām, mēģinaūs tās novērst. Vairāki tieslietu mini-
strijas atzinumi tagad ir atcelti un uzdots zemes ie-
rīcības komitejai taisīt citu lēmumu, t. ii. pārņemt ze-
mi valsts fondā. Bet nelaime ir tā, ka šie kungi, par
nožēlošanu, zemkopības ministriias resorā ir dabū-
jušipalīdzību, un tanī laikā, kad bija pārsūdzība, kad
šo pārsūdzību, vajadzēja apspriest senātā, šie kungi
ir_ paspējuši zemi jau koroborēt. Iedomāiaties, vai-
rākas zemes, vairākas jaunsaimniecībasgaida, lai ze-
mi koroborētu, gaida gadiem. Viņi grib dabūt tiesī-
bas uz šo zemi, lai varētu pilnīgi saimniekot, dabūt
kreditus u. t. t. Tie zemnieki savas saimniecības ne-
var koroborēt, to nevar sasniegt. Bet muižnieki, kuri
dabū zemi uz fiktīviem dokumentiem un kuru lietas
ir pārsūdzētas senātā, paspēj zemi koroborēt un saka,
nu, ko var darīt, tagad tiesas ceļā var atcelt šo
koroboraciju un nodot zemi valstij. Redzat, vai še
nav zemkopības ministriias nelikumības, tās nolaidī-
ba. Viens no diviem. Es domāju, ja tur nebūs vai-
nojams ministra kungs, tomēr ministra kungam vaja-
dzētu būt lietas kursā un mēģināt to noskaidrot, bet
ja tur iet runa par dažiem ierēdņiem, kuri ir ieinte-
resēti, lai muižniekiem būtu lielāki centri, tad tā-
dus ierēdņus būtu jāatstādina, pat vairākus, lai katrs
doma, ka viņš ir atbildīgs likuma un valsts priekšā,
ka katrs par savu nelabu darbību dabū tiesu un tādā
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kārtā būtu novēršamas visas tās nevēlamās parādī-
bas, kādas valda līdz šim. Ja mūsu ministri, mūsu
valdība negriež nekādu vērību, ja mūsu dzīves no-
teicēji skatās uz šīm iestādēm, uz šiem resoriem un
ierēdņiem tā, 1 kā viss ir kārtībā, tad nekārtības var
turpināties uz priekšu tāpat kā līdz šim. Jāaizrāda
uz to, ka ir tādas muižas, kuru platība sasniedz 200 ha.
Viņu īpašnieki ar fiktīviem dokumentiem šo muižu
sadalīja. Piemēram Piena kungs no Ciblas pagasta
dabūjis savā īpašumā dzirnavas. Ir likums, kurā
teikts, jamuižniekam neatsavina dzirnavas, tad viņam
tās izrentē uz vairāk gadiem: 45 vai 99 gadiem, un
tam pie tām vēl klāt piegriež līdz 50 ha. Tādā vei-
dā Piena kungs dabūjis 2 jaunsaimniecības, kuras Viņš
it kā izrentē. Viņam ir vairāk par 200 ha un pie tam
klāt vēl 2 jaunsaimniecības un dzirnavas. Turpretim
zemnieki staigā apkārt un runā: mums bija 2 ha un
palika 2 ha. Norisinājās lielā zemes reforma. Mēs
gaidījām, ka viņa. uzlabos mūsu stāvokli, bet galu
galā zemi piešķir tam pašam muižniekam, kuram ir
vairāk simts hektāru. Tāda rīcība nav apdomāta un
to jāmēģina novērst. Tālāk man jāaizrāda, ka taisni
Latgalē viss tiek tā darīts, ka pat cilvēki, kas daudz
maz pazīstami ar to dzīves iekārtu, ar tiem sliktiem
apstākļiem, domā, ka tas ir kaut kas pavisam nesa-
protams. Ludzas apriņķī ir atsavinātas viertas dzir-
navas, bet piecas dzirnavas atstātas neatsavinātas.
Valmieras apriņķī no 61 dzirnavām nav atsavinātas
tikai 15, ari vairākas vēja dzirnavas. Tā tad te no 6
dzirnavām atsavinātas tikai 1 un tur no 60 atstātas
10, 15 un, bez šaubām, ja mēs tagad ņemsim visas
tās dzirnavas un piegriežamies tām lielām saimnie-
cībām, tad tā zeme, uz kuru cerēja zemnieki, palika
atkal tiem pašiem muižniekiem, no kuriem mēs it kā
pūlējāmies šo zemi atņemt. Uz ārieni iznāca liela
brēka, bet, patiesību sakot, no tās lielās brēkas nav
it nekā pāri palicis. Un ir vairāki citi gadījumi, vai-
rākas citas nozares, kur varētu norādīt uz dažādām
nelikumībām, bet es tagad negribētu vairāk aizka-
vēt deputātu kungus. Es tikai aizrādīšu vēl uz da-
žām parādībām. No visām tām jaunsaimniecībām,
kādas tika nodotas viena vai otra pilsoņa rīcībā vai
īpašumā, vairākas nodotas tādiem pilsoņiem, kuri
zemi dabūja pēc II. kategorijas. To starpā bija daudz
inteliģentu cilvēku un mēs tagad redzam, ka tās jaun-
saimniecības visvairāk tiek pārdotas. Cīpari ir se-
kosi: līdz 15. novembrim 1905. gadamDaugavpils ap-
riņķī II. kategorijas pārdotas 17 jaunsaimniecības, III.
kategorijas— 9. Vajadzētu, varbūt, otrādi, tāpēc ka
pēc trešās kategorijas zemi vairāk dabū zemnieki,
vietējie iedzīvotāji, zemkopji vārda pilnā nozīmē, ka-
mēr pēc II. kategorijas zemi saņem vairāk ierēdni,
iegājēji un tādi cilvēki, kuri vēlāk zemi pārdeva. Tā-
lāk mums vairāki minoritatu priekšstāvji, sevišķi krie-
vi, norāda uz to, ka viņiem zeme netiek piešķirta, ka
viņi ir it kā pabērnu stāvoklī. Patiešām jāsakaun jā-
atzīst, ka krievu tautība sevišķi Latgalē tiek mazāk
ievērota. Viņu intereses tiek mazāk aizstāvētas. Šeit
ir cīpari, kuri par to liecina. Piemēram, 144 saimnie-
cības tiek ierīkotas pierobežas joslā, bet visas šīs
saimniecības tiek nodotas ieceļotājiem un ne vietējiem
zemniekiem. Krievi to zemi nedabū, bet to dabū citi,
lai iznāktu tā saucamā kolonizācija. Šī kolonizācija
krievu tautā, krievu zemniecībā rada dibinātu naidu.
Man ir bijis gadījums braukt uz Indru dzelzceļa vil-
cienā, kur es dzirdēiu šādu runu. Vairāki krievi savā
starpā sarunāiās. Viens prasa: Kvita th -hneinh?
Otrs atbild: H -fcnv bt> jiaTBnftcKvio Hhjtuo Redzat, kā
vienkāršs zemnieks to lietu saprot, it kā šeit būtu In-
dija, tā Indija, ku.ru pārvalda angļu bagātā šķira,
angļu valdība, kur nav pilnīgas tiesības, ka viņi būtu
it kā tie apspiestie indieši. Viņi atzīst, ka viņi ir apspie-
sti un nospiesti un viņu intereses netiek ievērotas. Man

liekas,ka mumsir daudz kas kopējs arkrievu zemnie-
cību, ar krievu strādniecību, sevišķi Latgalē, un uz
priekšu mūsu valsts dibināsies ari pa daļai uz saka-
riem ar Krieviju. Krievija ir bagāta zeme un tur mū-
su inteliģence atradīs sev darbu. Tāpēc attiecības
starp šīm divām valstīm un tautām mums jāpapla-
šina un jānokārto. Mums jādzīvo daudz maz miermī-
līgi un tāpēc viņiem vairāk jāpiegriež vērības. Tālāk
sādžu sadalīšana viensētās. Es jau norādīju, ka līdz
šim no 70.000 saimniecībām Latgalē sadalītas tikai
20.000, t. i. 27,3%. Pēdējos laikos viņas tiek sadalītas,
bet ļoti maz. Mūsu Latvijas Republikaspastavešanas
laikā ir sadalītas tikai 400 sādžas un vel atliek sada-
līt pāri par 3000 sādžām, t. i. 43.000 saimniecības.
Jau Bīlmaņa kungs aizrādīja, ka Latgale sādžu sa-
dalīšana norisinājās ļoti nekārtīgi un ari loti neinten-
sivi. Uz šo jāgriež vislielākā vērība. Mums visiem,
lai tas būtu labais vai kreisais spārns, butu jāiet Lat-
galei palīgā. Mums saka dažreiz, ka mums palī-
dzētu, bet lai dodot kādu organizāciju, dodot kaut
ko tādu, kam varētu dot attiecīgās sumas. Še, kungi,
ir tāda organizācija. Te ir sādžas, kas jāsadala. At-
vēlat lielākas sumas, sūtat vairāk atalgotu mērnieku
uz turieni. Tad būs iespējams sadalīt visas sādžas
un tādā kārtā jūs pacelsat viņu kultūru, tādā kārta
mūsu zemnieki kļūs bagātāki un turīgāki. Jūs tomēr
negribat iet tam pretim. Sevišķi tas_ jāsaka par labo
spārnu. Tas ir tas galvenais, kapec lieta_ neiet uz
priekšu. Tas ir tas, kas visu laiku bremzē šo lietu.
Latgales priekšstāvjiem' ,kuri atbalsta tagadējo val-
dību gan vajadzētu piegriezt vairāk vērības šai lietai,
lai novērstu visas nepareizības un nebūšanas. Saka,
ka sādžu sadalīšanas darbu nevarot uzticēt nezveri-
nātiem mērniekiem. Tādu mērnieku ir daudz,betviņi
nevar atrast nodarbošanos paši uz savu roku, tāpēc
viņus kalpina zvērinātie mērnieki. Vai nu nevarētu
viņus pieņemt, algot un sūtīt uz Latgali? Vai tas ne-
būtu labāki nekā tagad, kur viņi dzīvo bez kādas no-
darbošanās, jeb kur viņus tagad izmanto zvērinātie
mērnieki, kuri paši uz vietām absolūti neko nestrādā,
bet izsūta savus palīgus, kas visu darbu_ iznes uz
saviem pleciem. Zvērinātais mērnieks vēlāk dod ti-
kai savu parakstu, pa lielākai daļai, cik novērojams,
ar lielu novēlojumu. Zemniekam jāgaida uz viņa pa-
rakstu veselu gadu vai pat divus gadus. Zemniekam
uz sadalītās zemes jāceļ ēkas. Šim nolūkam viņam
vajadzīgs kredits, bet viņš to_ nevar dabūt._ Tāpēc
zemnieks nīkuļo, tikpat sadalītā,kā nesadalītā sādža.
Man liekas, ka lai visu to novērstu, mums nebūtu jā-
lieto tik daudz vārdu, bet būtu jācenšas būt inten-
sīvākiem savā darbībā. Ne ar vārdiem, bet ar dar-
biem mums vajadzētu mīlēt mūsu Latgali, lai tādā
kārtā šī valsts daļa, kas tāpat nes uz saviem pleciem
visdažādākos nodokļus, bet nedabū nekādas lielākas
sumas, kļūtu stiprāka. Mēs zinām, ka tiklab opera,
teātri, kā dažādas organizācijas, dabū lielus pabal-
stus. Mums nav teātru, mums nav ari citu organi-
zāciju un mēs varam dabūt līdzekļus tikai priekš vis-
nepieciešamākāmvajadzībām. Mēs drīkstam topra-
sīt un jūs nedrīkstat Latgalei atteikt un noraidīt vi-
ņas prasības. Es nu gan nepiekrītu Bīlmaņa kunga
iesniegtai pāreias formulai. Es domāiu, ka Bīlmaņa
kungs to lietu ir pārpratis un ar savu pāreias formulu
Latgalei var izdarīt lāča pakalpojumu. Viņš saka,
lai novērstu nebūšanas,'lai nedotu iespēju zvērinā-
tiem mērniekiem dabūt tos 45.000 latu prēmiju veidā,
it kā par saviem darbiem, tad vajadzīgs šo sumu strī-
pot. Nu labi, ja mēs strīpotu šosumu un tūlīt nodotu
to zemkopības resoram un .tūliņ šogad to izlietotu, at-
dotu iiem mērniekiem, kas brauktu uz Latgali un sāktu
izvest mērniecības darbus zemes ierīcības komitejas
vadībā, tad tas būtu pieņemams. Bet ja nu to sumu
strīpotu un šogad šī suma netiktu izlietota, tad zem-
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nieki itin neko nedabūtu, un tās sādžas, kas būtu sa-
dalītas ar šīs sumas palīdzību, tās paliks atkal nesa-
dalītas un caur to celsies liels ļaunums. Man šķiet,
ka tā aina, kuru Bīlmaņa kungs mums šeit mēģināja
attēlot, nav nemaz tik drūma. Es vairākas reizes
esmu mēģinājis noslēgt līgumus starp zvērinātiem
mērniekiem un sādžām, bet nu izrādās, ka zvērinātie
mērnieki no sādžām prasa par katru ha 3 latus, ti-
kai zināms ar to norunu, ka viņiem valsts atmaksās
ari 3 latus par ha, tā kā iznāks viņiem vēl 3 lati klāt
uz ha, kas kopā iztaisa 6 latus un nevis 10 latus, kā
šeit tika teikts. '1 ālāk tika aizrādīts, ka viss tas kri-
stu uz zemnieku kakla. Man šķiet, ka tas tā nav, jo
tie 6 lati izdalīsies starp valsti un zemnieku. Tāpēc
man liekas, ka tā suma nedrīkst tikt strīpota. Zem-
kopības resors aizrāda, ka viņš nevarot sadabūt mēr-
niekus, jo tie negribot strādāt zem zemes ierīcības ko-
mitejas vadības, bet gan ies un strādās privātā ceļā.
Bez šaubām, ar to jārēķinās un, jādod privātā ceļā.
sadalīt sādžas un izmaksāt ari tos 3 latus, lai varētu
palīdzēt mūsu zemniekiem. Šeit jānorāda, ja ņemtu
zemkopības ministrijas nezvērinātos mērniekus, va-
rētu izdarīt to pašu un ari zvērinātie mērnieki va-
rētu strādāt savu privāto darbu. Tāda konkurence
piespiestu viņus iet kopā ar pārējiem mērniekiem ari
centrālās zemes ierīcības komitejas rīcībā. Bet šo-
gad, kad mumsir darbi jauizbeigti, kad jauvairs val-
bāt tikai privātā ceļā sādžas izdalītas, nedrīkstētu
nekādā ziņā, es domāju,paredzētās šim nolūkam su-
mas strīpot. Socialdmokrati, jādomā, aiz pārpratu-
ma nākuši ar savu priekšlikumu, strīpot sumas, kā-
das varētu nākt par labu sādžu sadalīšanai. Šeit ir
vēl dažas nebūšanas, kuras jānovērš. Ņemsim to pa-
šu koroborēšanas procesu. Tas pie mums notiek ļoti
ilgi, vajaga gaidīt gadu, kamēr tiek apstiprināta un
ierakstīta grāmatās kāda saimniecība, jo mums ne-
esot piemērota notāra. Man jāaizrāda uz zemkopības
ministriju un notāra Cīruļa kungu un redzams, ka
pie viņa uz 1925. gada 15. novembri šinī nozare
13.717 iesūtīti izpirkšanas līgumi un neatsavinātas
daļas akti, notariālie līgumi noslēgti tikai 9.395 saim-
niecībām,zemesgrāmatunodaļai nosūtīti tikai8.943un
koroborētas tikai 6.493 saimniecības._ lznak, ka tikai
puse pa visu to garo laiku koroboreta, pie tam iz-
maksā katrs akts uz 540 rubļu. Tas ir par daudz un
ceļas jautājums, vai nebūtu jāatrod citi ceļi, lai šī iz-
maksa iznāktu lētāka. Vai nevarētu to nodot privā-
tiem notāriem, tādā kārtā ari veicinot koroborēšanas
procesa paātrināšanu. Par nožēlošanu jāaizrāda, ka
centrā no darba partijas cilvēku puses nav redzama
vajadzīgā pretimnākšana un vakardienas sēde ar vi-
ņu palīdzību noraidīts Lindiņa kunga priekšlikums,
kāpēc mēs nedabūjam tas sumas, kuras paātrinātu
koroborēšanas procesu. Tāda darba partijas locekļu
izturēšanās nav veselīga un_ es domāju, ja Trasuna
kungam personīgi no tā nenāks nekāds ļaunums, tad
tas nāks par ļaunu viņa vēlētājiem. Man šķieti ka
Trasuna kungs laikam no koalīcijas, no tagadējiem
apstākļiem bija spiests balsot pret šo Lindiņa kunga
ierosinājumu un to noraidīt. _ Es zinu, ka Trasuna
kungs, kad viņš bija opozicija, tad viņš dažreiz bal-
soja neatkarīgi no opozīcijas, bet tagad, kad viņš ir
iestājies koalīcijā, viņš turas stingri par to. Vai šeit
ir kāds koalīcijas noslēpums, man to ir grūti teikt, bet
kaut kas ir, kas saista_ Trasuna kungam rokas un
spiež viņu balsot pret šādu priekšlikumu, kas iet Lat-
gales vēlētājiem, sīkzemniekiem un bezzemniekiem
par labu. Runājot par kreditiem zemes pirkšanai,
man jālūdz augsto namu griezt vairāk vērības uz
zemes iepirkšanu Latgale. Mums parasti tiek at-
vēlētas diezgan lielas naudas sumas priekš tam. Lū-
dzam, jumsšogad caur zemes banku 50.000.000 rubļu
sīkzemnieku un bezzemnieku vajadzībām, kas pare-
dzēts zemes iepirkšanai sīkzemniekiem un bezzem-

niekiem. Bet kā nu tā iepirkšana norisinājās, kā
zemnieks var kreditu dabūt, ja viņa zeme nav ko-
roboreta? Zemes banka izsniedz kreditus un aizde-
vumus tikai tad, kad zeme ir koroboreta un vēl uz
pircēja vardu. Pārējā Latvijā, kur zemes ir nosti-
prinātas un īpašums atzīts, sevišķi vecsaimniekiem,
zemes īpašnieki var dabūt lielus kreditus, var savu
zemi pārdot un pircējs var pārņemt tos kreditus. Bet
mums latgaliešiem

^
tas nav iespējams, ja zemes ban-

ka pieprasa visādā ziņā, ka zemei vajaga būt koro-
boreta! uz pircēja vārda. Un kā viņš var nopirkt, ja
pārdevējs prasa: „Ludzu, man tūliņ samaksāt!" Ban-
ka naudu neizdod, kamēr zeme nav koroboreta un
tādā kārta pirkšana un pārdošana vilcinās un krediti,
kuri atvēlēti Latgalei, netiek izlietoti. Tāpēc es gribu
ienest pārejas formulu, kuru lūdzu augsto namu at-
balstīt, tas ir šī paragrāfa pantā iespraust vārdus
„ka koroboreto, tā ari nekoroborēto zemju pirkša-
nai" , lai varētu ari nekoroborētās zemes pirkt, lai
butu zemes bankai norādījums, ka tas ir pilnīgi iespē-
jams. Jāpiebilst, ka ari tagad zemes banka pa da-
ļai to dara, bet dara vairāk tikai saviem pazīsta-
miem. Vajadzētu ta ierīkot, lai ar pagasta valdes
izdotu apliecību, ka zināmam pilsonim pieder ciemā
tik un tik daudz zemes uz pirkšanas un pārdošanas
līguma pamata varētu izsniegt kreditu. Tālāk, ru-
nājot par kultureliem centriem, jānorāda uz to, ka
kulturelie centri_ pie mums_ atrodas daudz sliktākā
stāvoklī neka pāreja Latvijā. Man gadījās būt Kur-
zemē, kur kulturelie centri daudzmaz stāv savu uz-
devumu augstumos, bet Latgalē kulturelo centru
darbības gaita norisinās daudz bēdīgāki. Mēs zi-
nām, ka Višķu centrs nīkuļo vairākus gadus un ta-
gad ir izbeidzis savu eksistenci. Tagad palikuši daži
centri, starp tiem ari Vidsmuižas centrs, par ko
zemnieki raksta un apliecina ar vairākiem parak-
stiem, ka tāda saimniekošana, kāda norisinājās Vids-
muižas kulturela centrā, nav pielaižama. Pagājušā
gadā 20 ha pļavu siena sapuva, 7—8 ha āboliņa sa-
puva, 4—5 ha_ miežu izganīja, ari rudzu lauks gāja
boja, vairāk tūkstoši pudu kartupeļu sapuva u. t. t.,
u. t. t. Ja ta ir, tad vai nu to muižu centru tūlīt
jāsadalamazākās saimniecībās, jeb jānostāda uz pa-
reiziem pamatiem, lai kulturelais centrs būtu tā saim-
niecība, kura. ir par paraugu citiem. Bet ja tāds
paraugs ir ka tagad, tad apkārtējie zemnieki nemaz
necentīsies iet kultūrai pakaļ un atradīsies tādā pat
stāvoklī, kādā bija līdz šim. Vairāki' defekti, vai-
rākas nekārtības un ļaunas parādības lvalda zemko-
pības resorā. Kā mēs varam uzticēties tagadējam
ministra kungam vai vispārīgi valdībai, kā mēs va-
ram balsot par viņas budžetu? Tika jau kritizēts
tā sauktais sēklas fonds, bet es domāju, ka mūsu
zemkopības ministrijai un zemkopības ministra kun-
gam, kurš ir no jaunzemniekiem un it kā atbalsta
darba cilvēkus, — t. i., viņš ir gan izvēlēts no zem-
niekiem, bet cik viņš tos atbalsta, to es nezinu, —
viņš nodod sēklas fonda sumas akciju biedrībām,
daždažādām organizācijām „Latam", „Konsumarn"
u. t. t., lai tie iegādātos sēklas un lai pavasarī ap'-
gādātu zemniekus. Kas nu iznāk? Tās organizā-
cijas iepērk sēklu Latgalē un ne no zemniekiem, bet
caur tirgotājiem. Ved tās sēklas uz Liepāju, lai tur
tās daudz maz iztīrītu un pavasari tās sūta atpakaļ
uz Latgali. Ņemot vērā to, ka viņi nopelna diez-
gan daudz, iznāk, ka linsēklas, kuras tiek sūtītas uz
Latgali, maksā 460 rubļu pudā tad, kad Latgalē vi-
ņas maksā 350; pirmās šķiras mieži Latgalē maksa
150—160 rubļu, bet no šejienes tiek sūtīti par 200;
āboliņš maksā 2300 un tur var pirkt par 1800 u. t. t.,
u. t. t. Ja saka, ka tās sēklas ir labākas, tās, bez
šaubām, tā ir, un tas tā ir vajadzīgs, bet viņas ir
ari dārgākas, un ta starpība, kāda valda starp ce-
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nām, kādas ir uz vietām un starp tām, kādas mūsu
zemniekam jāmaksā par piedāvātām sēklām no
zemkopības resora caur dažādām organizācijām, tur
tā starpība ir pārāk liela. Tā tas nedrīkst būt un
zemkopības ministrijai ir jāorganizē audzēšana uz
vietas un sēkla jāapgādā, tāpēc jāmēģina rast citus
ceļus, lai sēklas netiktu sadārdzinātas, lai netiktu,
tā sakot, sviestas spekulantu kabatās lielākas sumas,
un lai viss tas nenotiktu uz zemnieku rēķina. Bei-
gās jāaizrāda, ka tas stāvoklis, kāds ir tagad pie mū-
su zemniekiem Latgalē, ir pārāk grūts un to var
redzēt no tā, ka vairāki zemnieki, kuriem ir 2—3
ha-zemes, ir spiesti atstāt savu dzimto malu, savu
darbu uz vietām un braukt pelnīties vai nu uz
pilsētu, Kurzemi

^
vai Vidzemi. Tas jau nebūtu ne-

kas, ja viņi varētu aizbraukt uz pilsētu un sadabūt
darbu. Bet parasti mēs redzam, ka bezdarbnieku
skaits arvien pie mūsu valdības aug un ka netiek
nodarbināti pat visi vietējie strādnieki. Kur tad vēl
runāt par iebraucējiem no Latgales? Atbraukuši
šeit, viņi aizbrauc atpakaļ un pārvēršas par īstiem
nabagiem. Viņi nevar dabūt nedz darbu, nedz atal-
gojumu un viņi brauc tālāk uz Kurzemi, Vidzemi
par kalpiem. Te var redzēt, cik labs ir mūsu lat-
galietis Kurzemē un Vidzemē, par kuru raksta viens
jūsu laikraksts. Viņš raksta tā: „Mājiens lauk-
strādniekiem latgaliešiem". Laukstrādnieku trūku-
ma dēļ vietējie lauksaimnieki šovasar nodarbina no
Latgales strādniekus. Latgalieši šeit ir lielā cieņā.
Nokalpojuši līdz rudenim, tie brauc atpakaļ uz savu
dzimteni, stāstīt par šejienes kultūru un vietējo ļau-
žu labklājību. Viņi brauc atpakaļ nevis vairs na-
badzīgos puskažociņos un vīzēs, bet glīti ģērbušies.
Ari kabatās latgalietim ir vairāk tūkstoši pelnītās
naudas, ar kuru tas samaksā parādus un var nopirkt
pat zirgu. Labi ir vietējiem lauksaimniekiem, labi
ir ari latgaliešiem. Tā nostiprinājās un padziļinājās
tautā kultūra un apvienojas nacionāli domājoši pil-
soņi. Bet ne tā klājas ar tiem, kuri krīt musinātāju
un aģitatoru rokās . Tie uzstāda pārmērīgas prasī-
bas, lauksaimnieks tās nevar izpildīt un latgalietis
saka ardievu lauku dzīvei. Tāpēc gudri dara tie
latgaliešu strādnieki, kuri klausa lauksaimnieku mā-
jienam un brauc, kur darbs un maize un laba alga."
Redzat, tā ir parastā dziesma, kura katrā kapitāli-
stiskā valstī tiek dziedāta. Bagātnieki jau no se-
niem laikiem ir uzskatījuši savus kalpus kā bērnus,
kurus apgādā un kuri ir labi tad, kad klausa saim-
nieku. Man nāk prātā tie senie laiki, kad Amerikā
Tai pat šeit Eiropā, ļoti cildināja nēģerus. Teica,
ka nēģeri ir tā tauta, kura ir paklausīga, ļoti strā-
dīga u. t. t. Bet man jāapšauba, vai nēģeri bij ap-
gādāti, vai viņi saņēma savu darba algu. Tas ir
apšaubāmi. Tāpat latgalieši, ja ari viņi, varbūt, klu-
sē, ir strādīgi ?— zināms, tādam jābūt katram cil-
vēkam. Bet vai viņi ir apgādāti un ir saņēmušipie-
nācīgu atlīdzību, par to es šaubos. Latgalietis at-
griežas atpakaļ uz Latgali tikpat nabadzīgs, kā bi-
jis. Viņam kabatā ir, varbūt, tikai daži nopelnītie
simti, kas tomēr neko nelīdz, tāpēc latgalietim darbs
tāpat jāregulē, tāpat viņam jāiet pretim un jāmaksā
vairāk, bet pašam latgalietim jācīnās par to, lai vi-
ņam maksātu vairāk. Mūsu Latgale ir nabadzīga.
Latgaliešus verdzina, tāpēc viņiem sava stāvokļa
uzlabošanai jādara tas pats, kas pārējiem strādnie-
kiem, jāiet par to cīņā. Viņš nevar apmierināties ti-
kai ar skaistiem vārdiem. Smieklīgi dzirdēt, ka
latgalieši esot labi un pareizi rīkojušies. Vislabāk,
es domāju, var uzlabot Latgales un viņas strādnieku
stāvokli tādā kārtā, ja viņiem uz vietām dod zemes
gabaliņus vai citu darbu. Tāpēc tā zeme, kas atdo-
ta muižniekiem, būtu jāpārņem mūsu pašu rīcībā.
Mēs zinām, ka Latgalē zemes fondā palikuši pāri

vel tikai 7678 ha zemes. Man liekas, ka šis skaitlis
ir pārak mazs, jo pārējā Latvijā brīvas zemes vēl
ir 380.059 ha. Tā ir liela starpība. Ja vēl ievēro-
jam to, ka zemkopības ministrijai jāatvēle šos 7678
ha nevis jaunu saimniecību ierīkošanai, bet galvenam
kārtām piegriezumiem, jo zemnieki slāpst pēc ze-
mes un vairākās sādžās ir absolūti nabadzīgi, tad
jaunsaimnieki zemi vairs nevarēs dabūt. Daudzus
latgaliešus varētu pārvietot uz pārējo Latviju, kur
ir vēl 380.059 ha brīvas zemes.' So pārvietošanu to-
mēr vajadzētu izdarīt ne tā, kā tas darīts līdz šim.
Latgaliešus vajadzētu pārvietot labākos apstākļos.
Tagad parasti viņus nometina purvos vissliktākās
muižās, kur viņi spiesti nīkuļot. To varu apliecināt
pats personīgi. Man liekas, ka tas nedrīkst būt, jo
mes taču esam viena tauta. Mēs esam tikuši vairāk
verdzināti, un tāpēc nevajaga to vēl vairāk padzi-
ļināt,_bet gan censties izlīdzināt. Es domāju, ka nā-
kotne zemkopības ministrija atradīs par iespējamu
vairākas muižas sadalīt jaunsaimniecībās un nosē-
dināt tur latgaliešus. Beidzot savu runu, man jākon-
statē, ka mūsu zemkopības ministrijā, kā ari citās
ministrijās tiek vesta pa lielākai daļai veikalnieciska
politika un ne pilsonīgi pareiza un likumīga darbība.
Atcerēsimies un griezīsim vērību uz to, kas noticis
Polijā un Portugālē, kur ticis konstatēts, ka pēc ka-
ra cilvēki ir palikuši sliktāki, ka pēc kara cilvēki
ir zaudējuši mērķus un ideālus un katrs tikai cenšas
panākt sev lielāku personīgu labumu, lai šis labums
nāktu likumīgā vai nelikumīgā ceļā. Mēs redzam,
ka tas nenotiek Portugālē un Polijā vien, bet ari
šeit Latvijā. Par lielu nožēlošanu tas tā ir. Liku-
mi, kas tikuši izdoti no mūsu tautas priekšstāvjiem,
faktiski netiek pielietoti, bet daždažādās iestādēs no-
risinājās visādas korupcijas un ļaunprātības. Tādā
ceļā tiek mazināta uzticība pret mūsu Satversmi,
pret mūsu vēlētiem cilvēkiem un tas ļaunākais no
visa tā ir tas, ka mūsu tauta tiek nostādīta arvien
grūtākā stāvoklī, viņa paliek tikpat nabaga kā līdz
šim, tāpat tiek verdzināta un nevar tikt pie gaismas
un kultūras, kuru viņa grib redzēt un sasniegt caur
mūsu tautas izvēlētiem, caur augsto namu — Sa-
eimu. Tāpēc es domāju, ka Saeima un ari citas
valsts iestādes nākotnē piegriezīs lielāku vērību šīm
nebūšanām un gādās par lielāku, taisnību un lielāku
likumību valsts dzīvē, tādā kārtā labojot pašreizējo
stāvokli par labu mūsu darba tautai un vispār visai
Latvijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bungšam.

Kr. Bungšs (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Es jūsu uzmanību ne visai ilgi aizka-
vēšu. Mūsu tagadējā valdība ar Alberinga kungu
priekšgalā, no skatuves nogājusē iepriekšējā valdībā
ar Ulmaņa kungu priekšgalā, priekš tam bijusē Cel-
miņa kunga valdība ir vienmēr centušās visur pa-
strīpot to,ka viņas esot zemniecības un lauksaimnie-
cības interešu aizstāvētājas, pie tam pirmklasīgas
aizstāves. Visi šie trīs augumi, kuri viens pēc otrā
nākuši, to katrā vārda galā apliecinājuši. Tiešām
varētu domāt, ka visas šīs valdības ir lauksaimnie-
ku intereses aizstāvējušas un ievērojušas, bet at-
ļaujat, kungi, man ar faktiem pierādīt, ka tas tā nav.
Nezin kādas lauksaimnieku intereses jūs vienmēr un
visur esat aizstāvējuši, bet jaunsaimnieku intereses,
tās jumsbieži vien ir tālu bijušas. Lai tie nebūtu
tukši vārdi, atļaujat man jums pievest vienu piemē-

- ru. 1925. gada jūnija mēnesī (tā tad jau gads pa-
gājis) Saeima pieņēma likumu par valsts kreditiem
lauksaimniecības būvniecībai un šī likuma 8. pantā
paredzēti sevišķi noteikumi tiem jaunsaimniekiem,
kas būvēs ēkas no ugunsdroša materiāla. Pirmā
Saeima pareizi novērtēja stāvokli Latvijā, ņemda-
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ma vēra, ka ir apgabali, kur mežu tikpat kā nav, ka
ari tajos apgabalos

^ kur meži diezgan, tomēr būtu
daudz labāki, kad ēkas ka jaunsaimnieki, tā nopo-
stītie celtu no ugunsdroša materiāla. Bet, nopostī-
tiem vai jaunsaimniekiem, kuri ēkas cēla no uguns-
droša materiala,_valsts nenāca pietiekošā veidā pre-
tim. Tapec, ievērojot to, ka kokus visur varēja da-
būt par Vs takses, neatradās daudz jaunsaimnieku,
kas nopietni domāja par ugunsdrošu ēku celšanu, bet
ķeras vienmēr klāt pie musu mežiem un cēla ēkas
no koka. Bet _ 1925. gada jūnija likuma 8. pants to
centas noregulet,_jo 8. pants skan: „Ja 2. pantā mi-
nētas saimniecības, izņemot karā nenopostītās pa-
stāvošas saimniecības, lielākas par 27 ha, uzceltas
ēkas no ugunsdrošiem materiāliem, saņemot būvko-
kus tikai eku nepieciešamām koku daļām, tad no iz-
sniegta aizdevuma dzēšamino 400—800 latu uz vie-
nu eku, bet kopa uz saimniecību ne vairāk par 1600
la_tiem._ Redzat, te būtu pretimnākšana tiem, kas
būve ēkas no ugunsdroša materiāla. Bet ar šo
pantu nav pieticis. Pie šī panta ir pielikta piezīme,
kura skan — „sikākus noteikumus par dzēšamām
daļām dažāda tipa un lieluma ēkām izdod ministru
kabinets. Valsts zemes banka noraksta dzēšamo
daļu no aizdevuma uz zemkopības ministrijas lēmu-
ma pamata." Tā tad, kungi, _ te ir_ ielikta laba ideja,
bet ministru kabinetam ir jāizstrādā sevišķi notei-
kumi par šī panta izvešanu dzīvē. Kāpēc es runāju
par šo lietu pie zemkopības ministrijas budžeta?
Tamdēļ, ka es nedomāju, ka viss ministru kabinets
izstrādās tos noteikumus. Es domāju, ka zemkopī-
bas ministra uzdevums ir izstrādāt projektu, nākt ar
to_ ministru kabinetā un pieņemt, noteikt normas un
kārtību par pabalstu izsniegšanu. Bet kā es jau sa-
cīju, ir pagājis gads un nekas nav darīts. Jaunsaim-
nieki, izlasīdami šo pantu — un jāsaka, ka diezgan
plaši tika šis likums caur laikrakstiem publicēts un
popularizēts —izlasīdami šo pantu, ķērās pie ēku
būves no ugunsdroša materiāla un tagad to izdarī-
jusi, sāk domāt par to, kā dabūt norēķinus, griežas
pie zemes bankas, bet tā neko nevar ne norēķināt,
ne atlaist. Attiecīgie noteikumi, attiecīgā instrukcija
vesela gada laikā nav paspējusi ieraudzīt dienas
gaismu. Ko lai saka tas jaunsaimnieks, pārbrauk-
dams mājā no zemes bankas, kas uzcēlis ugunsdro-
šas ēkas, saviem kaimiņiem, kuri ari domā celt
ugunsdrošas ēkas. Jaunsaimniekiem paliks tāds
iespaids: likums uzrakstīts, bet kad viņš tiks reali-
zēts, to nevar zināt. Brauksim mežā un cirtīsim,
daudzos gadījumos neesošo mežu materiālu, bet pie
ugunsdrošu ēku celšanas neatmaksājas ķerties. Šis
piemērs gaiši raksturo, ka visas šīs valdības, kā-
das pastāvējušas, tikai vārdos aizstāv lauksaimnie-
ku intereses, bet tur, kur vajadzētu to tieši darbos
parādīt, tur tas nav darīts. Vai tā ir pareiza lieta,
ka šādi noteikumi gada laikā nav paspējuši ieraudzīt
dienas gaismu? Tas ir, ja neteiktu vairāk, pavir-
šība pret jaunsaimniekiem,neskatoties uz to, ka zem-
kopības ministrs nāk it kā no jaunsaimnieku frak-
cijas. Tas būtu par to jautājumu. Atļausat man te
vēl pāris vārdos pakavēties pie Latgales sādžu sa-
dalīšanas. Te jaurunāja mans frakcijas biedrs Bīl-
manis, bet viņš runāja vairāk pār līdzekļu došanu.
Es runāšu kā techniski tās lietas izved. Jākonstatē,
ka savā ziņā notiek brīnumi pie Latgales sādžu sa-
dalīšanas. Latgales sādžu sadalīšanu viensētās iz-
dara valdības mērnieki. Tā būtu viena kategorija.
Otrakategorija — valdības mērnieki savā blīvā lai-
ka, tā tad tīri privātā kārtā izdara sādžu sadalīšanu.
Kas ir tie valdības mērnieki? Tie ir apriņķu mēr-
nieki, kuri ir zvērināti, tad mērnieki revidenti, ve-
cākie mērnieki, viens otrs departamenta direktors
vai vicedirektors, kas ari ir zvērināts mērnieks. Tie

saņem privātos darbus un starp citu sādžu sadalī-
šanu viensētas. Ir pat zemkopības ministrijas no-
tāri, kuri_ tādus darbus izdara. Protams, te var cel-
ties jautājums, kur tiem cilvēkiem ir priekš tam
laiks. Tie aizņemti valsts darbā, kā apriņķu mēr-
nieki, tāpat ari zemkopības ministrijas notāri. Ro-
das jautājums, kur šiem cilvēkiem ir tik daudz lai-
ka, ka tie var uzņemties vēl privāti Latgales sādžu
sadalīšanu viensētas. Laikam viens otrs domās, ka
viņi, varbut, stradāpa naktīm. Pa dienu valstsdarbu,
betpa nakti ļet mērīt, Latgales sādžas sadala vien-
sētas. Varbut, ka tas ta ari nav, varbūt, ka viņi
atlicina laiku vakaros, svētdienās; bet pie viena gan
tas noved. Tas noved pie tā,_ka tie, kas uzņēmušies
privāta ceļa šīs sādžas sadalīt viensētās — pret ko
principieli nevarētuneko iebilst, jo darbs jāveic pēc
iespējas atraki un tāpēc katra roka, kura nāk palīgā,
ir no svara — bet varētu gan iebilst, ka šie kungi,
privātus darbus saņemdami,_ kavē valsts darbus.
Mums agrarpolitikas komisijā pēdējā laikā ir ienā-
kuši vairāk lūgumu un protestu no Latgales sādžām,
kur zemnieki

^
privāta kārtā izdevuši šo sādžu sadalī-

šanu viensētas, kuri griežas pie mums: „Lūdzu, nā-
kat palīga, lai tie, kas darbus uzņēmušies, tos ari
izpilda. " 3 gadus atpakaļ tie samaksājuši naudu, bet
mērnieka kungs nenāk un darbus nenobeidz. Dar-
bu gan viņš uzsācis,_bet galīgi vēl līdz šim nav iz-
vedisL Ir vairāki tādi lūgumi un par to var pār-
liecināties pie agrarpolitikas komisijas darbveža.
Es turu ari par lieku uzskaitīt, no kādiem apriņķiem
šadi^lūgumi un protesti par šādu mērnieku rīcību ir
ienākuši. Un tiešam raksturīgi tas ari ir. Man, pie-
mēram, ir ziņas par kādu valsts mērnieku, apriņķa
mērnieku par viena gada privātiem darbiem. Ir kār-
tība tāda, ka zemkopības ministrija izdod atļaujas
mērniekiem uz privātiem darbiem, ka tie drīkst izvest
gada laika; Ja nemaldos, 3 tādus darbus par gadu,
bet kāds mērnieks ir dabūjis 14 šādus darbus. Pa
kuru laiku viņš tos spēj izvest? Gadiem stāv tādi
darbi nepabeigti, lai gan no zemniekiem jau saņemta
lielāka vai mazākā mērā samaksa. (A: Veckalns no
vietas: „Kā viņusauc to mērnieku?") Tas ir kāds
Grasis, viņš vienā pašā gadā dabūjis 14 šādus dar-
bus. Tad treša šķira mērnieku, kas veic sādžu sa-
dalīšanu viensētas, ir zvērinātie mērnieki, kuri ne-
sastāv valsts dienestā. Varētu domāt, ka šie "kungi
izpilda tas lietas labi, bet jāsaka, ir atkal tā pati ne-
laime: 1922.123. gada' ir darbu saņēmuši, iemaksas
saņēmuši, bet sādžu sadalīšana nav kustējusēs uz
priekšu gandrīz ne par naga melnumu un ja ari ku-
stējusēs, tad darbi izpildīti tik pavirši, ka nonākot
Rīga techniska komisijā, pie centrālās zemes ierīcī-
baskomitejasšieplāni irjānoraida kā nemākulīgi un
nejēdzīgi sastādīti. Un tādus plānus izved zvērinā-
tie mērnieki. Šis jautājums ir pārrunāts citās vie-
tas, ari centrāla zemes ierīcības komitejā. Man ari
šeit gribētos uz to griezt zemkopības resora uzma-
nību1 ka ja šādus kungus, kas tā prot dzīvot un da-
līt sādžas, ari turpmāk pielaidīs, tad. man šķiet, ka
tas Latgales zemniekiem nekādu labumu. nenesīs,
varbut, vienīgi to labumu, ka padarīs viņu kabatas
vieglākas. Ka jau es sacīju, ir tik daudz sūdzību un
žēlošanas par sādžu sadalīšanas novilcināšanu, ka
ja te zemkopības resors nedomās spert noteiktus
soļus, paralizēt šīs parādības, tad, man šķiet, ir pil-
nīgi vieta un saprotams mana frakcijas biedra Bīl-
maņa iesniegtais pārlabojums pie budžeta, strīpot tos
45.000 latus, kuri paredzēti mērniekiem kā piemaksa
no valsts kases, tiem mērniekiem, kuri pri-
vātā kārtā uzņemas sadalīt sādžas. Ja tāda kārtī-
ba paliks, tad tas_ nekādus augļus nenesīs. Iznāks
tikai tas, ka tādi sādžu sadalītāji, ja viņi tiešām savu
taktiku nemainīs un nelabosies, saņems attiecīgas
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iemaksas no zemniekiem, ir piemaksas no_ valsts un
sādžu sadalīšana atradīsies tādā pat stāvoklī, ka
vienā otrā vietā tagad ir. Beidzot savus īsos aiz-
rādījumus, jāsaka, ka tikpat attiecībā _uz noteikumu
izstrādāšanu par ugunsdrošo ēku būvēm, kā ari at-
tiecībā uz sādžu sadalīšanu viensētās Latgalē, zem-
kopības resoram vajadzētu tomēr nopietnāki skatī-
ties, kā tas tiek darīts, jo nepietiek ar to, ka jūs skaļi
apliecināt, ka esat lauksaimnieku un jaunsaimnieku
pārstāvji un viņu intereses arvienu stādot it kā pir-
mā vietā. Ar to, kungi, nepietiek. Tas jāpierāda
darbos. Bet, kā redzat, jānāk sociāldemokrātiem,
kuriem jūs arvien pārmetat, ka tie lauku un jaun-
saimnieku intereses neredzot, jāparāda,kas jums jā-
dara, jo citādi jūs nogrimsat savā pašuzslavā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

Kr.Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Par vairākiem trūkumiem
mūsu agrārā politikā un lauksaimniecības politikā man
jaunācās izteikties budžeta debatēs š.g. 27.aprilī. Šo-
dien nepakavešos ilgi pie zemkopības ministrijas bu-
džeta. Tomēr ir jautājumi, par kuriem vēl jārunā un
kurus nevarapiet klusuciešot.Vispareizākā lauksaim-
niecības politika būtu tā, kas novestu mūs pie tāda
saimnieciskā stāvokļa, ka mums vairs nebūtu jāieved
labība no ārzemēm. Tas būtu gluži dabīgi, jo mēs
taču esam lauksaimnieciska valsts. Tomēr uz tādu
saimniecisku stāvokli mums vēl ilgi nāksies gaidīt.
Kā nu mēs varētu veicināt savu lauksaimniecību?
Bez šaubām, paceļot tās ražošanas spējas ar valsts
roku, mēs sasniegsim labākus rezultātus. Tomēr
vēl lielākā mērā aiz dažādiem iemesliem mums jā-
rūpējas par to, lai mēs varētu paplašināt savu ze-
mes fondu, par ko mēs esam runājuši jau vairākus
gadus un kādā virzienā jau esam devuši ļoti plašus
solījumus bezzemniekiem un sīkzemniekiem. Kā tad
nu stāv ar zemes fonda paplašināšanu? Mēs cerē-
jām, ka tos lēmumus, ko Saeima pieņēma agrākos
gados, izpildīs uz to drīzāko un ka pirmām kārtām
zemkopības resors stāsies pie mūsu valsts nesada-
līto muižu sadalīšanas; ka nesadalītie centri būs
objekts, pie kura sadalīšanas pirmā kārtā stāsies jau
tādēļ vien, ka centrus neapsaimnieko tā, ka tie va-
rētu būt par paraugu apkārtējiem lauksaimniekiem.
Visas tās sūdzības, kuras ienākušas zemkopības re-
soram, un par kurām ir daudz runāts, tās pa lielākai
daļai ir dibinātas un apkārtējie iedzīvotāji redz, ka
kulturelie centri, kurus gribēja nostādīt viņu acu
priekšā kā lauksaimniecības paraugu, tomēr par pa-
raugu saimniecībām nav kļuvuši. Tāpēc ari Saeimā
jau pagājušā gadā pieņēma lēmumu, ka ir jāanulē
līgumi, kuri netiek pildīti un jāsadalabezzemniekiem
un sīkzemniekiem centri, no kuriem nekādus kul-
turelus paraugus sagaidīt nevar. Vēl bija solīts pa-
plašināt zemes fondu meliorācijas ceļā, bet līdz šim
laikam valdība nav varējusi 1 atrast līdzekļus tādā
mērā, lai varētu kaut cik nākt pretim jaunsaimnie-
kiem uz nekultivētām zemēm un izsniegt pabalstus
viņu zemes kultivēšanai. Šinīkultivēšanas darbā pat
tādi jaunsaimnieki, kuri lūguši valsts palīdzību ? tik
vienkāršā, parastā darbā, kā' celmu spridzināšanā,
nav tomēr šo palīdzību atraduši, tāpēc ka valstij
trūkst līdzekļu. Ja nu tas tā ir, tad mēs redzam, ka
uz lieliem solījumiem vēl nevar paļauties un uz to
izpildīšanu būs vēl ilgi jāgaida. Cerējām ari, ka ar
valsts zemes bankas politiku varēs paplašināt ze-
mes fondu. Varēja sagaidīt, ka zemes banka pēc
tam, kad izdeva likumu, ka zemes bankai ir tiesī-
bas uzpirkt zemi, varēs ar savām operācijām ap-
mierināt visus bezzemniekus. Izrādās, ka bankai

nav pietiekoši līdzekļu. Kaut ari viņai būtu laba gri-
ba, viņa tomēr nevar nekādu lielu lomu spēlēt ze-
mes uzpirkšanas politikā. Viss ir atkarīgs ne no
zemes bankas, bet no valsts vispārējiem līdzekļiem.
Šī agrarpolitika zemes uzpirkšanas virzienā ari nav
atkarīga no zemkopības ministra un šim resoram
šinī ziņā pārmetumus nevar taisīt. Tikai jānožēlo,
ka mēs aiz līdzekļu trūkuma esam spiesti šinī lielā
jautājumā stāvēt uz vietas.

Vēl ir viens liels jautājums, par kuru garām ejot
jārunā. Tas ir klaušu jautājums, to klaušu jautā-
jums, kurš lielā mērā ierāvis smagā darbā, bezspē-
cīgos zemes ieguvējus, jaunsaimniekus, kuriem va-
jaga visus savus spēkus izlietot savas saimniecī-
bas pacelšanai. tādā augstumā, ka valsts var sa-
gaidīt vislielāko ražību no mūsu jaunsaimniecībām.
Klaušas ir uzliktas dažos apgabalos tādas, kas ne-
saskan ne ar likumu, ne ar lauksaimnieku-jaunsaim-
nieku spējām. Es gribētu sevišķi runāt dažus vār-
dus par tām klaušām, kas nebūt nav pamatotas uz
noteikta likuma. Ja mēs piegriežam vērību cen-
trālās zemes ierīcības komitejas izdotai 4. instrukci-
jai, tad redzam, ka centrālā zemes ierīcības komi-
teja, pamatojoties uz agararās reformas likuma IV.
daļas 20. pantu, izdevusi šo instrukciju ar tādiem no-
teikumiem, kas uzliek zemes pieprasītājiem par pie-
nākumu naturālu klaušu kārtā bez maksas izpildīt
instrukcijā paredzētos darbus. Pirmkārt, agrārās
reformas likuma IV. daļas 20. pantā nekas nav sa-
cīts, ka b e z m a k s a s šie darbi jāizdara, kā to in-
strukcija paredz. Otrkārt, instrukcijā ir paredzēti
darbi, kuri nebūt nav paredzēti agrārās reformas li-
kuma 4. daļas 20. pantā. Tā tad centrālā zemes
ierīcības komiteja ir pārāk paplašinājusi savus ie-
skatus un pārāk plaši tulkojusi likuma pantus, uz-
likdama jaunsaimniekiem tādas bezmaksas klaušas,
kuras nesaskan ar likumu. Sekas vēl ir tās, ka šīs
lielās klaušas pārāk smagi uzgūlušās uz jaunsaim-
nieku bezspēcīgiem pleciem un līdz ar to ari' aiz-
kavē jaunsaimniecību attīstību un pacelšanu. Es
pievedīšu tikai dažus piemērus par trigonometrisko
torņu celšanas klaušām, kuras vēl līdz šai dienai ...
(J. Sterna starpsauciens.) Ir jau sen, Sterna kungs,
runāts par to, bet tomēr Jūs redzat, ka vēl arvienu
šisklaušas atkārtojas un vēl arvienu būs ir man, ir
Jums, daudz reiz par to jārunā. Raksta jaunsaim-
nieki sekošo. Pie Daibes baznīcas 1925. gada maija
mēnesī celts 57 metru augsts tornis, pie darba ai-
cināti tikai Garozas jaunsaimnieki. Tiem vien pašā
sējas laikā uzliktas vēl šīs smagās klaušas. Mežā
Izmeklēti paši garākie un resnākie koki — 20 metru
garumā, koki bijā jāpieved visā garumā. Tik ga-
riem un smagiem kokiem jājūdz priekšā vismaz 4
zirgi. Tā tad 4 jaunsaimniekiem'pie viena paša koka
vešanas atņem zirgus no viņu saimniecībām vasa-
ras darbā uz vairākām dienām. Ari paši jaunsaim-
nieki' visi bijuši darbā un zirgus aizjūguši garā rindā
jāšus dzen uz priekšu savu smago vezumu un mo-
cās 3 dienas no vietas. Otrs gadījums — tornis pie
Guttes mājām, atkal Garozes pagastā, iesākts 1924.
gadā, pabeigts 1925. gadā. Pie šī torņa celšanas at-
kal tikai jaunsaimnieki vien dzīti klaušās, tie paši
Garozas jaunsaimnieki. Bet tad daži jaunsaimnieki
ir cēluši protestus un jautājuši, vai tad jaunsaimnie-
cības vien ir piespiestas tādus darbus darīt un tādas
klaušas nest. Šis klaušas taču attiecas ari uz visu
valsti, kā, piemēram', trigonometriskā tīkla sastādī-
šana. Inženiers nav devis atbildi uz tādu jautājumu.
Pie Langervaldes tornis celts vasarā. Klaušās rai-
dīti tikai jaunsaimnieki pašā darba laikā — julijamē-
nesī. Siens vēl bijis jārved,bet ari labība jāsāk pļaut.
Ziņu, ka otrā dienāj'āsāk vest baļķi, jaunsaimnieki
dabūjuši tikai vakarā un nedaudzās nakts stundās
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tiem bija jāsagatavojas uz smago darbu. Jaunsaim-
nieki cēluši iebildumus,ka karstā vasaras dienā ne-
var tik smagu darbu izpildīt, bet darbu vadītājs uz-
saucis: „Bez pretrunas braukt vest kokus, ja nē, no-
līgs Jelgava smagos ormaņus uz jaunsaimnieku rē-
ķina, lai maksa,ko maksādams!" Nobaidījušies jaun-
saimnieki padevās rīkojumam un centās to izpildīt.
Kāds Tetelmindes jaunsaimnieks Vītiņš pieprasījis
darbu vadītajam, lai parāda likumu, ka jaunsaimnie-
kiem jāpilda šīs klaušas. Darbu vadītājs parādījis
instrukciju Nr. 4, par kuru es iepriekš runāju.' Pēc
tam drošais jaunsaimnieks, kurš prasījis, lai parāda
instrukciju, sūtīts pie torņa klaušām vairāk dienas no
vietas. Par tādām pašām klaušām novembra mēne-
ša īsās dienās raksta Irlavas jaunsaimnieki un ari
no dažam citam pusēm._ Neraugoties uz to, ka prin-
cipiels lemumste augstā namā jau tika pieņemts sa-
kara ar agrāras reformas likurfla 19. pantu, vēlāk
tomerradušies darba izvedēji, kas neievērojuši Saei-
mas lēmumu. Vēl pēc tam man raksta no Taurkal-
nes sekošo: „Tagad mūsu pagastu apmeklējis kāds
buvtechniķis, kurš celšot Taurkalnes pagastā trigo-
nometrisko torni. No Taurkalnes pagasta zemnieki
tiek paņemti 11 stundu laikā šķūtīs braukšanai, ko-
kus vest. Ja nebrauks kokus vest, tad piedraudēts
ar naudas sodu 10latu apmērā. Griežamies pie Saei-
mas ar lūgumu konstatēt, vai tagadējā jaunsaimnie-
cību atjaunošanas_ stadijā šāda torņa būve ir, li-
kumīga un vajadzīga, vai 11 stundu laikā vajadzīgs
piesūtīt šķūtis un vai var piedraudēt nebraukšanas
gadījuma ar sodu." Darbinieks, kas šo uzdevumu
vada un torņa celšanas darbus pārzin, inženiers Jan-
sona kungs, ielaižas polemikā pret Saeimas debatēm
un aizrāda, ka tikai Kinā. Turcijā, pa daļai ari Krie-
vija neesot trigonometrisko torņu, citur visur Eiropā
tie esot, un tāpēc jāsteidzoties tos celt, lai mēs tuvo-
tos Eiropai. Man šķiet, ir nevietā aizrādīt uz Tur-
ciju un līdzīgām zemēm, kad ceļ iebildumus pret
jaunsaimnieku nodarbināšanu ne pa spēkam un ne sa-
skaņā ar likumu. Man jāaizrāda, ka tas gan ir azia-
tisks paņēmiens, ar varu spiest izpildīt tādu instruk-
ciju, kas nesaskan ar likumu un izpildīt to tā, ka cil-
vēkus atrauj ar varu no darba pašā karstā darba
laikā, saimnieciski mazspēcīgus cilvēkus, kam visa
viņu enerģija jāziedo saimnieciskā darba veikšanai
valsts saimniecības pacelšanas labā. Tā tad ari
klaušu ziņā man jāsaka, ka līdz šim nav piegriezta
vajadzīgā mērā vērība visam tam, kas apgrūtina
jaunsaimniekus

^
Man jānāk augstā namā ar priekš-

likumiem, ar pārejas formulām, kuras, pirmkārt, at-
gādinātu valdībai, ka viņai jāpadodas Saeimas lēmu-
miem attiecībā uz muižu centru sadalīšanu un ka ne-
var vis šos lēmumus atstāt tikai uz papīra; un, otr-
kārt, jāaizrāda valdībai, ka nevar uzlikt darbus un
klaušas cilvēkiem, kuriem šīs klaušas nav uzliktas
pec likuma. Es lūgšu augsto namu pieņemt sekošas
pārejas formulas: „Saeima nolemj uzdot valdībai
izpildīt Saeimas 1925. gada 29. maija lēmumu, kurš
skan: uzdot valdībai anulēt muižu centru nomas lī-
gumus, kur nomnieks nav pildījis līguma noteikumus
un šos muižu centrus sadalīt bezzemniekiem un sīk-
zemniekiem." Tā tad atkārtot to pašu lēmumu, ko
Saeima pieņēmusi jau pagājušā gadā. Otra pārejas
formula: „Uzdot centrālai zemes ierīcības komisijai
nekavējoties grozīt instrukciju Nr. 4. tādā garā, ka
agrāras reformas likuma IV. daļas 20. pantā minē-
tiem zemes pieprasītajiem neuzliek par pienākumu
dot cilvēku un zirgu spēku pie darbiem, kuri stāv
sakara ar trigonometriskā tīkla sastādīšanu, torņu
celšanu vai atsevišķa poligonometriska un līmetno-
šanas gājiena izpildīšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
KallistratO'vam. Nav zāle. Vārds deputātam' Ster-
narn.

[Krājumā Saeima *SleaogrāČīškā]
(biroja Rīgā. Saeimas laukumu,.

J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Zemkopībasministrija ir tā ministrija, kura
stāv vistuvāk lauciniekiem, vai nu tas būtu jaunsaim-
nieks, sīkzemn-ieks vai vecsaimnieks. Tāpēc ari uz
zemkopībasministriju lauciniekiarvienu skatās kā uz
savu aizstāvi. Ja mēs paskatāmies budžetā, tad re-
dzam,ka zemkopības ministrija lauksaimnieku pabal-
stiem sevišķi agronomiskās palīdzības pabalstiem da-

bu diezgan ievērojamas sumas. Ja šīssumas visas tieši
nonāktu laucinieku rokās, t. i., laucinieku labā tiktu
izlietotas, tad Latvijas laucinieki nevarētu sūdzēties, .
kā viņi, sevišķi_ agronomiskās palīdzības ziņā, ne-
būtu labi apgādāti. Bet mums ir viena- nožēlojama
parādība. Šīparādība ir tā, ka tie paši lauku priekš-
stāvji šis sumas, kas domātas lauksaimniekiem, pār-
vērš par kaut kādam citām sumāuu pārvērš par sa-
vas politiskās andeles sumām. Tiklīdz kā mums ro-
das kaut kāda jauna politiska biedrība, tad iri para-
sta parādība, ka līdz ar to rodas ari jauna agrono-
miskās palīdzības sniegšanas organizācija. Sapro-
tams, ka šī jaunaorganizācijapieprasa atkal zināmas
sumas no_ agronomiskās palīdzības sumām. Nebūtu
jau, varbut, ļauni, ja šīs sumas izsniegtu caur vairā-
kām organizācijām, bet ja viņas tieši nonāktu lauk-
saimniekiem. Bet šeit nelaime ir tā, ka tiklīdz kāda
jaunaorganizacija nodibinājās, tad viņa ari nodibina
pilsēta savu, tā saucamo, agronomiskā biroju. Šobi-
roju uzturēšana tad ari apēd lielāko daļu no agrono-
miskās palīdzības sumām'. Un, protams, caur to,
kā jau aizrādīju, paši laucinieki daudz neko nemanto.
Ja mes paskatāmiesuz tām organizācijām:,kādas pat-
laban saņemsumas agrono'mi'skai, palīdzībai, tad pa-
tiešam ir grūti visas viņas saskaitīt. Mēs redzam,
ka viņu ir ārkārtīgi daudz. Nepietiek ar to, ka viņu
jau ir tik daudz — dibina vēl jaunasklāt. Budžeta
komisija ienāca pieprasījums no Bļodnieka kunga
jaunsaimnieku organizācijas piešķirt atkal jaunu pa-
balstu 10.000 latu apmērā un budžeta komisijas vai-
rākums bez vārda runas- šosumu piešķīra. Protams,
ka tiks nodibiināts_ atkal jauns agronomiskais birojs,
varbut, atkal kādā pilsētā, kur divi, trīs tādi biroji
jau pastāv un lielas sumas atkal tiks izšķiestas pil-
nīgi par velti. Tālāk mēs zinām, ka jau agrāk kara
laikos še pastāvēja kaut kāda vācu muižnieku bie-
drība, kas saucās par „Konzuma biedrību", bet ta-
gad parkristījusēs par „Zemkopi". Līdz pašam; pē-
dējam brīdim šai biedrībai nav bijis nekāda sakara
ar_ agronomiskās palīdzības sumu izsniegšanu. To-
mēr šogad ari Šī biedrība, patiesību sakot, ne bie-
drība, bet vienkārši tirdzniecisks veikals, griezās pie
budžeta komisijas un pieprasīja no agronomiskās pa-
līdzības sumam 4500 latus. Atkal bez vārda runas
prasīto sumu piešķīra. Tā tad mēs redzam, ka mūsu
politika iziet nevis uz šo biedrību samazināšanu, bet
uz šo biedrību pastāvīgu pavairošanu. No dažiem
iepriekšējiemrunātājiem dzirdējām, ka vienīgais glā-
biņš varētu but lauksaimniecības kameru dibināšanā.
Man tomēr jāsaka, ka ari lauksaimniecības kamerām
ir savas ļaunas īpašības, ļaunās puses. Tās atkal būs
tādas, kas nezin vai veicinās agronomiskās palīdzī-
bas sumu_ izsniegšanu lauksaimniekiem. Pēc manām
domam butu daudz labāk, jano tagad jaupastāvošām
apgabalu lauksaimniecības biedrībām atstātu katrā
apgabala pa_ vienai. Ar to jautājumsbūtu izšķirts
daudz vienkāršāk, bez kaut kādu jaunulīdzekļu izdo-
šanas. Mums ir sava apgabala biedrība Latgalē, ir
tāda Kurzeme, ir ari Zemgale un tāpat Vidzemē. Ja
še ir 4 biedrības, tad, domāju, ar tām pilnīgi pietiek.
Varbut varētu pieņemt vel kādu klāt speciāliem no-
lūkiem, kā lopkopībai^ biškopībai u. t. t., bet pārējās
visas varētu likvidēt. Ar to sarežģītais agronomi-
skās palīdzības jautājumsbūtu izšķirtls. Kā jauaiz-
rādīju, mums nemaz nevajadzētu gaidīt līdz likuma
izstrādāšanai par lauksaimniecības kamerām un šinī
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pat budžeta gadā tas būtju iespējams. Es jau ari bu-
džeta komisijā mēģināju šo principu izvest un liku
priekšā strīpot dažas no šīm biedrībām, bet, jāsaka,
ka pie tagadējā Saeimas sastāva tas nav iespējams.
Cik smieklīgi tas izklausās, ja redzam, ka kaut kāda
izpostīto apgabalu kongresa padome nodarbojas ar
agronomiskās palīdzībassniegšanu. Kungi, jumstaču
pašiem jāatzīst,ka tas galugalā ir bērnišķīgi un smie-
klīgi. Šī organizācija saņem_ nelielu sumu, bet viņai
nu ir jānodibinabirojs, kas apēd gandrīz visu šosumu
un tādā kārtā laucinieki gandrīz neko nedabū. Tāpēc
ari ienāk visas tās sūdzības no lauksaimniekiem, ka
viņi neko nedabū. Visas šīs organizācijas, pareizāki
sakot, dažādāspartijas stādījušas sev par mērķi ne-
vis apgadat_ lauciniekus ar agronomisko palīdzību,
bet gan sagādāt savai partijai aģitatorus. Ka tās tā
ir, to laucinieki ari ļoti labi zin. Ari man ir bijis ga-
dījums but uz laukiem, tā sauktos, kursos, kur kāds
runātājs, lektors, par kādu lauksaimniecības priekš-
metu saruna veselu stundu ne pair šo priekšmetu, bet
gan kritizē citas partijas, apstājas pie sociāldemo-
krātiem, vai ari pie_ kādas citas pilsoniskas partijas,
kura nav viņu lēģerī un nu ņem tās pamatīgi mazgāt,
parpašu lietu nemaz nerunājot. Kamēr tā lieta būs -
ta nostādīta, kamēr agronomiskās palīdzības sumas
tiks izlietotas politisko partiju aģitācijai, tikmēr lau-
cinieki nebūs apmierināti un nevar būt apmierināti
un tas patiesais sašutums, kāds tagad tautā pastāv,
tas mums ir jāatzīst, viņš ir dibināts un būs tik ilgi
dibināts, kamēr šo nevēlamo lietu nenovērsīsim. Bet
ka jauteicu, pie tagadējā Saeimas sastāva nav domā-
jamskaut ko labot, un tāpēc ari veltīgi: ir iesniegt:kā-
dus priekšlikumus, joviņi tik un tā dienas gaismu ne-
redzes.

Tālāk es gribētu mazliet apstāties pie sēklas ap-
gādāšanas lauciniekiem, sevišķi jaunsaimniekiem.
Par šo jautājumu daži no iepriekšējiem runātājiem
jau runāja. Man šķiet,ka šīs jautājums ir ļoti sāpīgs
sevišķi priekš jaunsaimniekiemun man šķiet,ka, ejot
pa tādiem ceļiem, kā līdz šim, šo jautājumu nevarēs
izšķirt, jo visa šī sēklas apgādāšanas lieta tiek pār-
vērsta par politisku lietu, par politisku partiju lietu.
Seklas apgādāšana tiek nodota dažādām organizāci-
jām, aiz kurām stāv politiskās partijas un tie dažādie
kooperatīvi, ka viņi tur saucas, necenšas vis, lai pa-
tiešam iegādātu labu sēklu, bet cenšas savu veikalu
interesēsTomēr tas jautājums izšķirams daudz
vienkāršāki un vieglāki. Mums ir zināms, ka vairā-
kas valsts muižas un tāpat kulturelie centri, ar ku-
riem: neviens nav apmierināts un par kuriem dabū-
jam vel šodien dzirdēt daudzas pamatotas sūdzības
un tas ir ļoti pareizi, jo valsts muižas jeb tā sauktie
kulturelie centri neatbilst tiem mērķiem, kādiem viņi
tikušiatstāti Tas_ viegli saprotams, jo ne katrreiz
tur priekšgalā cilvēki, kas to lietu pareizi saprot un
spētu viņu nostādīt uz pareiza ceļa, bet gan vairākos
gadījumos zemes rentnieki ir tanī pārliecībā, ka kas
līgumā rakstīts, tas rakstīts ne priekš tam, lai jāiz-
pilda. Ja mēs valsts muižās ievestu tikai uzlabotu
seklu un jašāda uzlabota sēkla pie kulšanas tiktu iz-
tīrīta un muižāsnetiktu izlietota, tad patiešām, ražotā
labība būtu tāda, ko varētu pielietot kā labu sēklu.
Ar šo sēklu un to, kura jāražokultlureliem centriem,
ir pilnīgj pietiekoši, lai_ apgādātu Latviju, un nebūtu
nauda jāizsviežārzemēs, no kurienes daudz reiz ie-
vestā sēkla nav mūsu apstākļiemi piemērota! Ka tas
pie mums nebūtu iespējams, to nevar teikt. Vajaga
būt noteiktai gribai, tad tās iespējams. Pagājušo va-
saru man, strādājot zemkopības ministrijā īsāku laiku
un par šo jautājumu interesējoties, nācās dot rīko-
jumu, lai pieteic visi kulturelie centri, cik sēklas viņi
ražojuši un cik tās izdalījuši. Ja šis jautājums tiktu
tagad talak virzīts, tad šopavasar redzētu bez kādām

revīzijām uz vietas,, kā kulturelie centri savus līgu-
mus izpildījuši, cik Viņi sēklas ražojuši, kādu sēklu
un kam to seklu pārdevuši. Bet es ļoti šaubos, vai
zemkopības ministrija tagad par šo lietu ir vairs in-
teresejuses un domājusi. Es saku, ka jāprasa, lai
kulturelo centru rentnieki izpilda līgumus. Līgumos
ir ievests, ka viņiem jāražouzlabotas seklas un tanī
paša laika, javalsts muižas apsētu tikai savus laukus
ar uzlabotu seklu un šo sēklu laistu pārdošanā nevis
veikaliem, bet nodotu_ apriņķu valdēm priekš izdalī-
šanas, tad seklu jautājums līdz ar to būtu izšķirts.

Citiem gadiem ir bijušas lielas runas par jaun-
saimniecību koroborešanu. Tagad jautājums ir reiz
novirzījies tiktalu, ka ja visi ierēdņi, kas pie koro-
borēšanas strādās, izpildīs to pienākumu, kas viņiem
ir uzlikts, un ko viņi spēj izdarīt, tad gada laikā ir
iespējams koroborēt līdz 24.000 jaunsaimniecības. Kā
es jausacīju, jazemkopībasministrija cieši tam sekos,
ka tagadeļaisievadījums tiek izpildīts, tad tālāk pai
to nebūs jārunā un jaunsaimniecību koroborēšana ies
lietderīgu gaitu.

Bet mums ir zemkopības ministrijā vēl kāda ļoti
sasāpējusi lieta un tas ir mežu departaments. Ja jūs
parunātu ar lauciniekiem un tiem,kam personīgi nā-
cies piedzīvot, tad redzētu, ka ļoti retos mežniecību
iecirkņos laucinieki ir apmierināti ar tagadējo lietas
stāvokli. Ir parasta Meta, ka tiem, kas vēlas būvko-
kus saņemt un pat nelielā daudzumā, ir dienām
un atkal dienām jāizbraukā, lai tos dabūtu. Ir die-
nam jāizstāvas mežziņu kantoru koridoros caurvējā,
tumsā un aukstumā, kur ir ārkārtīga veselība vaja-
dzīga, lai nostāvētu tikai dažas stundas, bez sasaldē-
šanas, bet šinīs caurvelkošoskoridoros ir jāstāv daž-
reiz vairākas dienas un jāizstāvas dažreiz par velti,
šeit es pilnīgi saprotu mūsu lauciniekus, javiņi sa-
ka: „Ja, baronu laikos tā nebija." ' Tas ir pareizi,
bet tas ir katram Latvijas pilsonim ārkārtīgi sāpīgi.
Liekas, mums no kauna jānosarkst. Šeit jāprasa
zemkopības ministrijai, lai viņai būtu stingrs mugur-
kauls un lai rīkotos tā, kā tas ir vajadzīgs. Es do-
māju, ka mums tik daudz jādara,ka mežziņiem jādod
pietiekošs darba spēks, lai viņi katru cilvēku varētu
atlaist laikā, lai nav jābraukā vairāk dienas. Sevišķi
pēdējos gados,kur Kurzemē gandrīz ziemas nav, kur
katra stunda zemniekam jāizlieto, lai varētu izlietot
ragavu ceļu, tur daudzas dienas jānobrauc pie mež-
ziņa, lai dabūtu būvmateriālu. Tagad mums ir ten-
dence: pēc pastāvošā pagājušā gadā izdotā būvnie-
cības likuma, pēc kura jaunsaimnieksun sīkzemnicks,
kam ir hdz 22 ha zemes, var dabūt būvmateriālu par
pazeminātām cenām. Bet mežziņi negrib izsniegt
pietiekoši labu būvmateriālu un izsniedz būvmate-
riālu, kurš derīgs tikai malkai un nevis būvniecībai.
Ka tas irfakts, par to es pārliecinājos pagājušā gadā,
kur vairāki jaunsaimniekigriezās pie manis ar sū-
dzību, ka būvmateriāls neesot lietojams. Toreiz
mežu departaments nebija manā rīcībā. Es griezos
pie mežu departamenta, lali viņi pasaka, vai no šīs
normas var ēkas uzcelt. Es griezos būvniecības daļā
un lūdzu, lai būvniecības daļa sastāda plānu no uz-
radītā materiāla, kādu ēku var uzbūvēt. Izrādījās,
ka pēc aprēķina iznāk ēka uz 50 pūrvietām platības
21 pēdu plata un 23 pēdas gara, t. i. dzīvojamā ēka.
Tāda ēka ari amatniecībai ir par mazu, bet jaunsaim-
niecībai tā ir pilnīgi nelietojama. Neskatoties uz to,
ka tika dots rīkojums izsniegt pietiekošu būvmate-
riālu, šis vienīgais jaunsaimnieks, kurš šo karu bija
vedis, dabūja kārtīgu materiālu, bet pārējie nē, un
vēl līdz vēlam pavasarim ienāca sūdzības, ka būv-
materiāls tiek izsniegts nederīgs. Ja ar šiemkungiem
izrunājas privāti, tad viņi saka: „Ja, par velti viņi
būvmateriālu jau_dabū." Bet iznāk tā, ka ja jaun-
saimnieks ir šobūvmateriālu saņēmis, viņš vēlāk pat
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par_ naudu nevar dabūt, Tā ir parādība, kura katrā
SSf F_veršama- ®e* mēs redzam galu galā kocitu ka musu mežu departaments ir ļoti acīgs un ļoticentīgs citas vietās, t. i., lai ievestu piemērotu formuun hdz ar to ari kareivisku goda atdošanu. Ciksmieklīgi tas ari neizskatās, ja jūs aizejat mežā, kurnosirmojis virs, mežsargs mežā strādā. Tur atnākkāds jauneklis no meža skolas un sirmgalvim jāatdodviņam gods, kareiviski nostājoties, noliekot savusaaroa rīkus u. t. t. _ Kad es nācu komisijā ar priekš-likumu, ka no šīs ākstīšanās ir jātiek vaļā — es tocitādi nosaukt nevaru kā par ākstīšanos — ka tā navvieta, tomēr komisija atrada šādu pārejas formulupar nepieņemamu, ka mēs šādu ākstīšanos atceltu unatrada mežu departamenta rīcību par pareizu Tātad atrod laiku priekš tam, lai rakstītu veselu rinduinstrukciju par to, lai izpilda šogoda došanu; bet kadmes sekojam tam, vai būvmateriālu saņem vai nētad mums saka, ka laika nav. Es domāju, ka šeitzemkopības ministrim vajadzētu reiz ar stingru rokupie sis lietas pieiet un šo kauna tranu, kas ir Latvi-ja_ ieviesies, katra ziņa Iznīcināt. Es domāju kamusu pienākums ir nevis censties pēc skaistām godaatdošanām, bet musu pienākums ir censties pēc tālai nevarētu teikt par musu mežu departamentu, kabaronu laika bija labāk nekā tagad.

Te daži no priekšrunātājiem aizrādīja, ari uz to,ka tagadēja laika lauksaimniecības kursi neesotvairs vieta, ka lauksaimniecības kursi nepanākot
P'~?°0jem cer°t ka nesagatavo mums pietie-koši izglītotus lauksaimniekus. Es domāju, ka šī pra-sība ir nevieta, jo lauksaimniecība ir tik sarežģīta unkomplicēta, ka,ja lauksaimniecību grib izprast unvadīt pec tagadēja laika prasībām, lai varētu daudz-maz kārtīgu, cilvēcīgu dtzīvi vest, tad kursi vien tādulauksaimnieku nekad nevar sagatavot. Bet kursiemir cits nolūks. Kursu nolūks ir ierosināt tos lauk-saimniekus, kas ir atpakaļ palikuši, un tādu mums irlielāka daļa. Ierosināt tos uņ noteikti parādīt vi-ņiem, kas ir iespējams lauksaimniecībā panākt unko lauksaimniecība var dot, ja viņa tiek vesta tā, kāviņa ir piemērota musu tagadējai zinātnei un tagadē-ja laika prasībām. So ierosinājumu kursi var panāktja tikai paši pasniedzēji ir uz pietiekošiaugstas attī-stības pakāpes, Ja viņi saprot un pilnīgi pārzin topar ko viņi runa. Bet šeit, par nožēlošanu, bieži irta sevišķi beidzama laika, ka mums daudz jaunucilvēku aizrāda, ka viņi ir agronomi, pilnīgi sagata-voti un ar attiecīgu praksi, bet pieejot tuvāki ir re-dzams, ka šīs prakses nemaz nav un nav pat vaja-dzīgie papiri. Dažs labs uzdodas par agronomu, kaspat lauksaimniecības vidusskolu nav beidzis. Tādasparādības tagad mums ir parastas. Saprotams, šeitmusu lauksaimnieku organizācijām, kas kursus rīko,ir jāpiegriež noteikta _ vērība un jāpieņem tikai tādidarbinieki, kas ir spējīgi to, par ko runā, pie vaja-dzības ari paši dzīve izvest. Mēs dzirdam, ka mūsuagronomi ārkārtīgi skaisti un sajūsminoši runā par
auksaimniecību, ka viņa ir ļoti ienesīga, bet tajā pat
alka, kad šiem agronomiem ne vienam vien ir ieda-
līts atsevišķs zemes gabals — jaunsaimniecība, tie
<iak uz Rīgu, sed šeitkanclejā, bet neiet vis un nevadadarbus, neparāda darbos to, ko saka vārdos. Sapro-
tama lieta, uz šādiem kungiem nevar būt uzticības,
!a paši darbos nevar paradīt to, ko ar vārdiem slu-dina. Es domāju, ka šīpropaganda, t. i. lauksaimnie-
cibaskursi uz laukiem,ari vel uz priekšu ir vajadzīgi
io musu lauksaimnieki stāv vēl ļoti tālu no tā. kur
rnums vajadzētu but. Bet kā jau aizrādīju, mūsulauksaimniecības organizācijām ir jāpieņem nopietnialvēki kas ari var ko dot un atstāt zināmu iespaidu.
Ja paskatāmies atpakaļ uz musu pirmajiem lauksaim-necibas kursiem, tad redzam, ka tiem bij daudz lie-

lāks jespaids uz zemkopjiem. Kāpēc tā? Tāpēc,ka mes vel tagad redzam, ka daudzi no šokursu va-dītajiem ir bijuši ļoti solīdi cilvēki:, kuri tagad ieņemsolīdas vietas un pierada, ka to, ko viņi reiz runāju-
si, izved ari dzīve. Acumirklī stāvoklis tāds nav.

_Vēl gribu aizrādīt uz vienu lietu, par ko še jaurunāja, t. i. par ugunsdrošu eku dzēšamām daļām.Mums "" izstrādāts likums, kurš vajadzīgs ne tikaitagad, bet kas bij vajadzīgs jau sen. Par šo lietujau runāju sava laika Satversmes Sapulcē un ļoti dzī-vi iestājos par ugunsdrošu ēku būvēšanu. Sevišķiuzsveru, ka jabuve cementa betona ēkas. Protams,ja no paša sakuma šis jautājumsbūtu pareizi nostā-dīts, lielu daļu no musu mežiem, kas tagad izlietoti
jaunsaimniecibueku celšanai, mēs būtu varējuši pār-vērst zelta. Iegūto naudu butu varējuši izsniegt da-žāda veida pabalstiem. Tomēr līdz pašam, pēdējamlaikam šis jautājums atstats pilnīgi novārtā. Tikaipagājušā gada, darbojoties zemkopības ministrijā,
man izdevās šo jautājumumazliet nokārtot. Ir vienaapgabala organizācija, kas apņēmās sarīkot Liepājākursus par ugunsdrošu eku, sevišķi cementa betonabūvniecību. Izradās, ka šādi kursi bijuši vairāk kā
nepieciešami. Kursi bijuši ļoti labi apmeklēti. Jasājos kursos katram lauksaimniekam parāda, kas vi-ņam jādara, ka viņam jārīkojas, tad kurš katrs lau-cinieks, kam ir daudzmaz apķērības, var veikt šobetona darbu, jo cementa betona būvēšanas veids ir
tik vienkāršs, ka pietiek, ja pāris dienas dabū tajā
noskatīties. Par nožēlošanu jāsaka, ka tikai viena
auksaimnieciska organizācija — Lejaskurzemes
auksaimniecihas centralbiedrība ķērusēs pie šādukursu sarīkošanas, bet citas nav darījušas neko'. Manpersonīgi ir pienākušas ļoti daudzas vēstules no vi-sam Latvijas malām, ari no Latgales un sevišķi no
Zemgales, kuras cilvēki prasa, vai nebūtu iespējamsari Pie viņiem noorganizēt šādus kursus. Saprotams,ka man tādas iespējas nav un tur nu zemkopības
ministrim vajadzētunākt un norādīt tām centrālāmbiedrībām, kuras rīko tagad kursus pie tukšām tel-pām, kādus kursus tam jāsarīko, un proti, tādus, kasnāk jaunsaimniekiemun lielā mērā ari vecsaimnie-
kiem par ļoti lielu svētību. Zemkopības ministrs tovar panākt. Zemkopības ministrs, Gailīša kungs, sa-va laika man nāca pretim un piekrita šokursu sarī-košanai Lejaskurzeme1 Tagad nu viņam vajadzētudarīt iespaidu uz pārejam organizācijām un piespiestja tas pašas nesaprot to darbu darīt. Tas būtu ļotisvētīgs _darbs. Tanī pat laikā viņam vajaga darīt
otru svētīgu darbu, un proti, zemkopības ministrimvajaga taisīt spiedienu uz saviem ierēdņiem vajagastingri uzstāties, lai tiktu izstrādātā instrukcija, ku-ras hdz sim trūka un reiz to instrukciju izvest dzīvēJa, piemēram, viens otrs laucinieks šādas ēkas uzbū-
ves

^
tad ari pārējie redzes, ka tās tiešām ir vērtsbuvet un tad ari_ patiešamlielai daļai zudīs visa inte-rese uz koka. ekam. Tie, kas, būvēs sev betona ēkastie nebūves tik priekš sevis vien, bet tās paliks uzbērnu bērniem un caur to musu valstij daudz nevaja-dzīga darba atkritīs.

Bachmaņa kungs runā par tā saukto nelaimīgo
torņu celšanu, kas ārkārtīgi apgrūtinot jaunsaimnie-kus uz laukiem. Es šeit gribētu Bachmaņa kungamatgādināt, ka jau ilgus gadus valda viņu pašu mini-stri un Bachmaņa kungs jau vairāk gadus apbraukājaunsaimniekus, es domāju, ka viņam ne tikai tagadbet jau sen vajadzēja redzēt, kādas mokas jāciešjaunsaimniekiemcaur šo torņu celšanu (K Bachmanisno vietas: „Es jau pirmā Saeimā par to runāju'")Bachmaņa kungs, es domāju, ka Jums par to nemaz
nevajadzēja Saeima runāt. Jūsu ministrs to lietuvarēja izvest ari bez Saeimas, lai jaunsaimnieki'etn
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tādi torņi nebūtu jāceļ. Bez tam jau Saeima nav ne-
kad tādu lēmumu taisījusi, ka torņi jāceļ jaunsaim-
niekiem. Tas ir nācis no ministra, saziņā ar centrālo
zemes ierīcības komiteju. Tāpēc ari mums neva-
jaga šodien par šo lietu lemt un runāt, bet tovar iz-
šķirt ministrs. Man tā vien liekas, Bachmaņa kungs,
ka Jūs neņemat šo lietu nopietni 1 un gribat tikai' no
tā izsist politisku kapitālu. Jūs gribat atrast to vis-
sāpīgāko vietu pie jaunsaimniekiem, tad par to gari
izrunāties padarot sevi tādā kārtā populāru, pie kam
nemaz nedomājat to lietu nopietni ņemt un nākt jaun-
saimniekiem šinī sāpīgā lietā palīgā. Jūs negribat
nākt viņiem palīgā ar darbiem, bet ar vārdiem un
tikmēr kamēr Jūs nāksat palīgā tikai ar vārdiem,
tikmēr jaunsaimniekinebūs pārliecināti par Jūsu no-
pietno gribu kaut ko darīt. Ar vienu spalvas vil-
cienu to lietu varēja izdarīt Jūsu ministrs, ja viņš
to būtu gribējis. Tas atkarājās no tā, kā rīkojas Jūsu
ministrs un visu laiku taču Jūsu partijas ministri bez
pārtraukuma valda par zemkopības ministriju. Vēl
tagad to lietu var izdarīt un sakāt, vai tā nav vairāk
zināma demagoģija, nekā Jūsu nopietnā griba, griba
parādīt jaunsaimniekiem,ka Jūs esat par viņiem pa-
stāvīginomodā un ka Jūs viņu intereses ievērojat. Ja
šodien pat ministrs to lietu izdarītu, pēc pāris nedē-
ļām par to nebūtu ko runāt šeit Saeimā (K Bach-
manis no vietas: „Jūs ari bijāt ministra biedrs!") Es
bjiu gan ministra biedrs bez balsstiesībām, bet tādas
lietas nebija manā pārzināšanā. Tāpēc es par tām
nevarēju runāt. Ja viņas būtu bijušas manā pārzinā-
šanā un es būtu varējis rīkoties, tad Jums še nebūtu
iemesla par to vairāk runāt un nebūtu par tiem
jaunsaimniekiem jārūpējas. Bez tam man Jums jā-
aizrāda, ka Jūs aizmirstat, ko Jūs iepriekš esat ru-
nājuši. Jūs iepriekš runājāt par torņiem, ka tie nav
vajadzīgi, bet kad nu „Kulturtechniskā Vēstnesī" ir
parādījies inženiera kulturtechniķa Jahsona raksts
par šiem torņiem,kur aizrādīts, ka tie torņi patiešām
vajadzīgi, ka viņi ir visā Eiropā un visās valstīs un
ka viņi nav tikai Ķīnā un Turcijā, Tad nu Jūs sakāt,
kā tie torņi ir gan vajadzīgi, ka Jums nav nekas pre-
tim,kātos torņus ceļ, bet nevar viņus uzspiest jaun-
saimniekiem celt, (K- Bachmanis no vietas: „To es
savā runā teicu pirmā Saeimā!") Nu, es, Bachmaņa
kungs, Jums atnesīšu Jūsu stenogramas un nolasīšu
Jums to priekšā. Jūs, Bachmaņa kungs, esat aiz-
mirsuši vai gribējuši aizmirst, kā Jūs pirmāk runājāt.
Tā tad redzat, Bachmaņa kungs, cik tālu Jūs varat
aiziet. Jūs reiz par to lietu runājāt pavisam citādi
un tagad runājat, ka ir pilnīgi pareizi, ka tie torņi
vajadzīgi, lai varētu izvest pareizus mērīšanas dar-
bus. Bet priekš tam mums nav jāstrīdasšeit, priekš
tam ir īpaši speciālisti, kas to jautājumu izšķir. Tā-
lāk tanī pat laikā Bachmaņa kungs savā iepriekšējā
runā izsakās, ka mums jārada stāvoklis, lai labība
no ārzemēmnebūtu jāieved. Bachmaņa kungs, man
Jums atkal jāsaka, ir slikti, ja āzi ieceļ par dārznieku
un šoreiz ir āzis par dārznieku iecelts. Jūs, Bach-
maņa kungs, arvienu gribat atsaukties uz Dāniju, uz
tām bagātām' zemēm, kuras līdzīgas mūsu apstākļiem,
bet nu pasakāt, vai tad Dānija un tās valstis, kuras
Jūs uzskatāt par ideālu, vai tās neieved labību, vai
tās iztiek tikai ar savu vietējo labību, vai neieved
ari no citurienes. Es domāju, ka mums atkal jāstrī-
das nebūs. Mēs zinām, ka Dānija, kā kultureli
augstāk stāvoša valsts, lauksaimnieciski attīstīta

valsts jau pirms kara ieveda lielā daudzumā raušus
un labību no nekulturelās Krievijas, kura tos pār-
deva par lētu cenu. Ir jāsaka, ka Bachmans nepa-
zīst lauksaimniecību, kāda viņa ir tagad, viņš pazīst
tadu

^
kāda tā bija 20 gadus atpakaļ, nevis tādu, kādai

tai jabut. Man liekas, ka visiem ir skaidrs, ka mūsu
lauksaimniecība pie viņas vājās zemes, pie tagadē-
jiem vājiem apstākļiem nevarēs nekad konkurēt ar
Krievijas melnzemes guberņām, ne ari ar citām pa-
saules daļām,kā Kanadu,_Argentinu u. 1.1. Pie mums
apstākļi ir citādi. Ja mēs varam, pastāvēt ar savu
lauksaimniecību, tad ar savu lauksaimniecisko inte-
liģenci, ar augstāku lauksaimniecības stāvokļa sa-
prašanu, ka mes ievedām' tāpat, kā Dānija ieveda no
Krievijas Ieto labību un pārvēršam to sviestā un gaļā,
un tad aizvedam uz citurieni. Nosmelsim no virsus
tos taukus, to peļņu, tad celsies lauksaimniecība.
Celsies lauksaimniecība un līdz ar to viss mūsu kul-
tureJais līmenis. Saprotams, jaBachmaņa kungs nāk
un izsaka tādas domas kā jaunsaimniekupriekšstāvis,
tad tas ir pavisam smieklīgi un man jāuzsver vēlreiz,
ko jau es teicu, ka šeit ir āzis par dārznieku. Jaun-
saimnieki nekad nevarēs pastāvēt un uz zaļa zara
iietiks,_ ja gribēs nodarboties ar labības audzēšanu.
Pasakāt jūsprogresīviem vecsaimniekiem, ka jūs gri-
bat labības muitu ievest, ka jūs gribat dārgu labību,
tad tie teiks, ka jūs nezināt, ko runājat. Mums ir
vajadzīga Ieta labība, jo mēs to nepārdodam, mēs
pārdodam gaļu un sviestu. Un ari mūsu vecsaim-
nieki, kas nav iegrimuši, nav nosirmojuši uz veciem
pamatiem, vecā garā, tie negrib dzirdēt par dārgu
labību. Viņi saka, ka vajadzīga ir lēta labība. Sa-
protama lieta, ja mēs nedomājam, kāpēc mēs svie-
žam tās sumas ārā koppienotavu ierīkošanai, kāpēc
zemnieku savienības „Konzums" attīsta "cūku eks-
portu uz Angliju. Priekš kam tad tas ir vajadzīgs?
Tas tad ir veltīgs darbs. Vairāk attīstīti lauksaim-
nieki saprot, ka mūsu glābiņš nav labības ražošanā.
Mums tas nav vajadzīgs. Lētu labību mēs varam
dabūt no Krievijas. Te varētu vēl aizrādīt, kur mēs
nonāksim kara gadījumā. Mēs nedzīvojam priekš
kara, bet dzīvojam priekš miera. Ja ari mēs dzī-
votu priekš kara, tad labību mēs varētu dabūt
vieglāki nekā gaļu. Mākslīgas ganības katru brīdi
iespējams pārvērst par labiem laukiem. Tāpēc ari
šis arguments nav ne uz ko dibināts. Zemkopības
ministrijai pa to ceļu jāiet un viņa pa to patiesībā iet,
jovisi tie agronomi, kas brauc uz laukiem, sakā: „Ar
labību mēs nekur netiksim, mums jāpāriet uz gaļas
un piena ražošanu." Bet, par nožēlošanu, še augstā
namā dzirdam taisni pretējo. Ko tad zemkopības
ministrs var darīt, viņš ir attaisnojams, jo viņš ir
atkarīgs no šejienes, bet ne no laukiem. Mums ir
tikai viena nelaime, ka visi tie cilvēki, kas šeit runā
lauksaimnieku vārdā, lauksaimniecībai nav tuvu bi-
juši:un tonesaprot. Mums ir tā nelaime, ka āži iecelti
par dārzniekiem. Kamēr mums būs āži par dārznie-
kiem, tikmēr mūsu lauksaimnieki, vai nu tie ir vec-
saimnieki, jaunsaimnieki vai sīksaimnieki, netiks uz
zaļa zara.

PriekšsēdētājsP.Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šo sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts, Frakciju
biroja locekļi tiek uzaicināti uz frakciju biroja sēdi.
Nākoša sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas. Tur-
pināsies izsludinātā dienas kārtībā.

Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.25 pec pusdienas.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926)27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kartības nav? Dienas kārtība skaitās par pie-
ņemtu.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —p_r e z i d i j a ziņojumiem. Deputāts Lorencs
lūdz viņam piešķirt atvaļinājumu no 6. līdz 30. jū-
nijam braukšanai uz ārzemēm. Prezidijs šo priekš-
likumu atbalsta. Iebildumu nav? Atvaļinājums skai-
tās par piešķirtu.

Pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
valsts budžetu. Turpinājās debates pie IX. da-
ļas — zemkopības ministrijas kārtējiem izdevumiem.
Vārds deputātam Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Latvija ir zemniecī-
bas valsts. 80% Latvijā dzīvo arāju un zvejnieku.
Tapec pirma_ vietā budžetā vajadzētu stāvēt zemko-
pībai, 2. vieta vajadzētu stāvēt mūsu jūrai, kuģniecī-
bai un zvejniecībai un 3. vietā rūpniecībai. Bet mūsu
budžeta saimniecība nostādīta otrādi, t. i. pirmā vie-
ta rūpniecība, tad tikai nāk zemkopība un mūsu jū-
ras saimniecība ir, varbūt,kādā 10.vietā. Mēs redzam,
ka tāds saimniecības veids nav izdevīgs, mēs savu
dievzemīti Latviju esam uzsākuši būvēt no skursteņa.
Mēs izlietojam lielus līdzekļus sociālai labierīcībai
rūpniecība, bet zemkopību aizmirstam. Labierīcības
principa negribu apstrīdēt, tās ir vajadzīgas. Bet ja
tas notiek uz rūpniecības ražojumu patērētāju rēķina,
kuri padarīti pirkt nespējīgi, tad tas ir kaitīgi pašai
Latvijas rūpniecībai un strādniecībai. Tādā stāvoklī
ir nonākusi mūsu valsts saimniecība. Mūsu zemnieki
ir pirkt nespējīgi. Zemniekiem ir daudz vajadzību.
Ja mes ieejam jaunsaimnieku vai vecsaimnieku sēti,
tad redzam, ka tur trūkst daudz priekšmetu, kurus
butu jāpagatavo rūpniecības strādniekiem, bet appra-
soties pie zemnieka, viņš atzīst, ka viss tas ir vaja-
dzīgs, bet navjīdzekļu vajadzīgo lietu pirkšanai, tā
ir ta kļūda, mes pa priekšu esam nostiprinājuši rūp-
niecību un rūpniecības strādniekus uz zemnieku rē-

ķina un atstājuši novārtā rūpniecības ražojumu pa-
tērētāju, zemnieku. Mūsu rūpniecībā ir bezdarbs,
strādniekiem nav darba un tomēr mūsu lauku saim-
niekam ir tik daudz vajadzību, kas rūpniecības strād-
niekam būtu jāapmierina. Ir savāds stāvoklis un tas
ir nenormāls stāvoklis, ka mēs pa priekšu, uzceļot
savu rūpniecību, esam nojaukuši ceļu uz patērētāju.
Patērētājam-zemniekam ir uzlikts apmēram 5.000.000
rubļus liels nodoklis, ar kura palīdzību uztur rūpniecī-
bas strādniekus. Tie ir reāli fakti, kas skaidri redza-
mi mūsu budžetā. Tagad nāk šie paši rūpniecības
strādnieku priekšstāvji un ar ļoti skaistām runām sa-
ka mums, zemniekiem, zemniecības priekšstāvjiem:
„Ko jūs te runājat, mēs esam tie īstie aizstāvji, mēs
zinām, ko vajaga zemniekam, zinām, ko vajaga vec-
saimniekam:, zinām, ko vajaga jaunsaimniekam' un
mēs ari zinām, ko vajaga zvejniekam." Universāli
ļaudis, kas visu ko zin! (H. Kaupiņš no vietas: „Jā,
jā.mīļais draugs!") Man liekas,ka šīzināšananav diez
cik liela. Reiz man bija izdevība redzēt cilvēku, kurš
gribēja pieklājīgi uzvesties, neprata to, nopirka grāma-
tu, sāka to lasīt un tūliņ uzvedās pieklājīgi pēc grāma-
tas. Tas izskatījās ļoti smieklīgi, cilvēks bez iekšējā
izglītības satura gribēja spēlēt izglītota cilvēka lomu.
Tā man izklausījās viena otra runa zemkopības lie-
tās, tāpat ari zvejniecības lietās no sociāldemokrātu
puses. Man likās, ka tie cilvēki ir izlasījuši kādu
saimniecības grāmatu un lietas iekšējo saturu nepa-
zīdami, grib runāt zināmas šķiras un sabiedrības vār-
dā. Vispirms šiekungi no kreisās puses ļoti cildināja
sevi un nepēla citus, ka viss esot slikts, ko dara citi.
Bet es gaidu un gaidu, ka sociāldemokrāti darīs ko
labāku, lai nēc tam varētu redzēt, kas ir tas labais, ko
sociāldemokrāti sola, bet nedod. Tā kā sociāldemo-
krāti neko nedara, tad ari nevar redzēt, cik tas būtu
labs, ko viņi darītu, sociāldemokrāti nostājas tikai kri-
tiķa lomā un neko reālu nedara.

Tālāk mans cienījamais priekšrunātājs Bīlmaņa
kungs izteicās, ka mūsu zemniecība ir taisījusi lielus
panākumus. Es domāju, ka rūpniecības strādnieki
nebūtu mazākus panākumus taisījuši, ja viņi būtu tā-
pat strādājuši kā mūsu zemnieki. Ja viņi nebūtu La-
tvijā turējušies pie sociāldemokrātu ideoloģijas, tad
rūpniecības strādnieki ari būtu daudz vairāk ko pa-
nākuši, rūpniecība būtu jau plašāki atzēlusi. Bīlma-
ņa kungam ir jāzin, ka zemnieki savus panākumus
ir sasnieguši ar 18 līdz 20 stundu darba dienu. (Sau-
ciens pa kreisi: „Nevajaga runāt pēc grāmatas!")
Zvejnieku atzelšana gan nav tik liela, kā to Bīlmaņa
kungs_ izteicas, nav vēl atzēlis, nav vēl pie turības ti-
cis musu jaunsaimnieks, kurš strādā kā darba ēzelis,
ka darba zirgs un nespēj vien segt visus tos izdevu-
mus un nodokļus, kas uz viņu gulstas. Mūsu zem-
nieki butu daudz tālāk tikuši, ja viņiem tik daudz pa-
razītu nesēdētu uz muguras, ja uz zemnieku rēķina
nespēlētu simfoniskais orķestrs, ja baletdejotāji nede-
jotu uzzemnieku rēķina, ja teātri nespēlētu uz zem-
nieku rēķina, tad viņļ būtu vēl tālāk tikuši. Bet tagad
uz viņu mugurām sēd tik daudz parazītu, viņi cīnās
ar grūtībām un baro visus tos parazitus un ari paši
kaut ka velk savu dzīvību. Bīlmaņa kungs izteicās,
ka mums neesot noteiktas zemnieku politikas. Tas
ir pareizi. Bet zemnieku priekšstāvji taču nesastāda
Saeima majoritāti. Majoritāti sastāda citi. Ja zem-
nieku politikas nav, pie tā ir pārējā daļa vainīga un
par to nevar vainot zemnieku priekšstāvjus Saei-
ma. Musu zemnieki, es domāju, tiks paši cauri bez
sociāldemokrātu padomiem. Man jāsaka, ka lēnām
zemniekos_apziņa aug. _Viņu stāvoklis labosies tad,
kad augsta nama bus tāds procents zemnieku, kāds
irpatiesi dzīve, t. i. 80% Tā tad zemniekiem jārū-
pējas par to, lai Saeima naktu 80 pastalnieku priekš-
stāvju. Tad zemkooības budžets būs daudz labāks
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nekā tagad un tad, sakarā ar zemnieku turību, atzels
ari mūsu rūpniecība un rūpniecības strādniekiem būs
daudz darba. Zemniekam, kurš rūpniecībai vaja-
dzīgs kā noņēmējs, jābūt turīgam. No nabaga neviens
neko nevar dabūt, nabags neko nespēj pirkt, turīgs
zemnieks uzlabos ari rūpniecības stāvokli. Ar turīgu
zemniecību beigsies tie apstākļi, ka Latviju vairs ne-
būvēs no skursteņa, bet no pamata. Kungi, mēs esam
piedzīvojuši, kad Latvijā bija kādreiz neraža, tas at-
saucās uz visu mūsu pilsētu dzīvi, tirdzniecību un
rūpniecību, veikali apstājās, trūka pircēju caur to, ka
zemniekiem trūka pirkšanas līdzekļu. Minētie ap-
stākļi pietiekoši pierādījuši, cik stipri zemniecības
stāvoklis atsaucas uz mūsu rūpniecību. Bīlmaņa
kungs runāja ari par zvejniekiem, runāja par zvej-
nieku skolu un aizrādīja, ka Lauva esot uzstājies pret
izglītību, pret zvejnieku skolām. Man nav nekad prā-
tā nācis uzstāties pret skolām un skolu vajadzību.
Te iet runa par to, kādas skolas mūsu zemniekiem ir
derīgākas. Par to iet runa un par to ir sprieduši spe-
ciālisti ļaudis, tādas organizācijas, kuras savas zvej-
nieku lietas labāki pazīst un kuras saviem pārstāvjiem
ir uzticējušas organizēt ari izglītības jautājumus. Ja
man būtu bijusi izdevība Bīlmaņa kungam prasīt, kas
zvejniekiem īsti trūkst, ko viņiem vajadzētu mācī-
ties, tad nezinu, vai Bīlmaņa kungam netrūktu atbil-
des, (Sauciens pa kreisi: «Sauszemes zvejniekam
vēl grūtāki!") Redzat, godātie kungi, Bīlmaņa kungs
atsaucas, ka no kongresa pie viņa aizgājuši 20 zvej-
nieki prasīt zvejnieku skolu. Man liekas, ka te gan
Bīlmaņa kungs būs pielicis klāt nulli. Mēs kongre-
sā redzējām tikai divus tādus ar sarkano kaiti sasli-
mušus zvejniekus, tādus cilvēkus, kas par izglītību
nedod neviena santima un kurus jūs bieži varat re-
dzēt Ventspilī švunkā. Viņi kalpo sociāldemokrātiem
kā aģitatori. Tie ir tie skolu prasītāji. Pieņemsim,
ka ari 20 zvejnieki nogājuši pēc skolas prasīt pie Bīl-
maņa kunga, bet kongresā taču piedalījās 120 dele-
gātu, kuri manu zvejnieku skolas programu pieņēma
un uzticēja kongresa padomei to realizēt. Es domā-
ju, ka Bīlmaņa kungs taču nenoliegs to, ka vairums
demokrātiskā valstī valda. Vēl Bīlmaņa kungs iz-
teicās, ka līdzekļi budžeta komisijā esot atļauti privā-
tai organizācijai, zvejnieku kongresa padomei. Bet
sociāldemokrātiem taču kulturelai audzināšanai dau-
dzām organizācijām tiek atvēlēti līdzekļi. Vai jūs
domājat,ka mūsu zvejniecība nav cienīga pati orga-
nizēt savu kulturelo lauku, savu izglītību? Tā taču
ir sabiedriska pašdarbība, kuru jūs, kungi, neņemsa-
ties apstrīdēt. No Bīlmaņa proponēta ir skola, ku-
ras programu sastādījuši Rīgas vannas zvejnieki un
Rīgas skrīveri no centrālās zvejnieku biedrības, kurā
nav neviens populārs vecāks un pazīstamāks zvej-
niecības darbinieks. Šīs biedrības birojs pildīties ar
pseidozvejnieeības darbiniekiem, Es vēlos, lai Bīl-
maņa kungs pasaka, cik biedrības ir šinī centrālā
biedrībā. (R. Bīlmaņa starpsauciens.) Liekas, ka
Bīlmanis ir slikti informēts. Tā ir biedrība, kura velk
savu dzīvību ar kampara palīdzību, no kuras lielais
vairums biedrību ir aizgājušas. Tāpēc ari zveinieku
skolas programa ir sastādīta tik nelietderīgi. Valstij
par šo skolu vajadzēs izdot miljoniem naudas, kamēr
šo pagaidām nevajadzīgo izglītību dabūs visi mūsu
zvejnieki. Proiektā paredzētā zvejnieku skola Vents-
pilī prasa 22.000 latus viena pati gadā. Šai skolai pa-
redzetsskolas pārzinis. 2 skolotāji,bet izdarot anketu,
projektētai zvejnieku skolai pieteikušies tikai 4 skolē-
ni. Pārejot uz lietderību, zvejniekiem nav iespējams
6 gadus sūtīt savus bērnus pamatskolā un pēc tam
divus gadus zvejnieku skolā. Man ir desmitiem lū-
gumu, kuros mazturīgie prasa, lai sper soļus pamat-
skolas laika_ saīsināšanai, jo materiālie apstākļi neat-
ļauj sūtīt bērnus tik ilgi skolā. Mums jau jāgādā

valsts līdzekļi, lai zvejnieki vismaz vispārējās izglī-
tības ziņā nepaliktu citiem pakaļ, jo zvejnieku ekono-
miskais stāvoklis_ apdraudēts ar to, ka atņemti ārze-
mes tirgi. Neievērojot to, Rīgas vannas zvejnieki nāk
ar projektu, lai zvejnieku bērni vēl divi gadus ap-
meklē skolu, kas viņiem nedos nekādu sevišķu stā-
vokli. Ja tā skola butu vidusskola, kuru nobeidzot
jaunais zvejnieks var ātri dzīvē ieņemt kādu stāvokli,
tad butu cita lieta, bet skolu beidzot zēns aizies at-
pakaļ uz savu tēva laivu un mācīsies praktiski zve-
jot. Tad skolas programa. 70% tur ir iekšā pagai-
dām nevajadzīgas lietas. Es zināšanas negribu ap-
strīdēt, tas ir vajadzīgas, bet_ bioloģija, dažādo ūdens
planktonu izpētīšana pagaidām nav vajadzīgas, ka-
mēr zvejnieku apdraud nāve jūrā navigācijas zinā-
šanu trūkuma dēļ. Vispirms jādod tās zināšanas, ku-
ras ir vajadzīgas pret briesmām, kas apdraud katra
zvejnieka dzīvību. Zvejas paņēmieni mainās. Ra-
dušās motorlaivas un tālāki braucieni jūrā prasa no
zvejnieka plašākas zināšanas. Zvejniekam steidzami
jāpapildinās trīs lietās: navigācijā, signalizācijā un
motortechnikā. Par tūkstošiem tiek nodarīti zaudē-
jumi, kamēr zvejnieks neprot no laivas sarunāties
zignaliemar garām braucēju kuģi, kas iebrauc viņa
tiklos. Jāzin ari navigācija un motortechnikā, tāpēc
ka mašina ir laivā. Šīs trīs zināšanas vajaga i2gūt
mūsu zvejniekiem steidzamā kārtā. Ja pieņemsim to
projektu, ko budžeta komisija strīpojusi, nodibināt
Ventspils skolu, tad jājautā, kuram zvejniekam ir
laiks sēdēt 2 gadus skolā jeb sūtīt no Ainažiem uz
Ventspili savu bērnu. Tādu nav. Tik lielā zvejnieku
valsti kā Dānijā ir tāda pati zvejnieku skolas pro-
grama, kādu izstrādājusi zvejnieku kongresa padome,
t. i. Dānijā pastāv vakarskolas, kuras apmeklē ziemas
brīvlaikā. Bīlmaņa kungs izteicās, kas iešot kursos.
Ies daudzi. Kursi nav sociāldemokrātu mītiņi, kuros
jūrmalnieki neiet, bet kursos tie iegūs zināšanas, tur
visi ies. Kursi varēs būt ari obligatoriski, tāpēc ka
zvejnieki organizē apdrošināšanos un tad būs jāiztur
zināms eksāmens laivas vadītājam. Zvejnieku va-
karskolas Dānijā ir ierīkotas janvāra, februāra un
marta mēnešos, kursos obligatoriski zvejniekiem jā-
iegūst zināšanas, vakaros ārpus darba laika. Zvej-
nieki brīvlaikā vakarskolas uz vietām iegūs vajadzī-
gās zināšanas, skolā zvejniekam nevajadzēs pavadīt
2 gadus un prasīt no tēva maizi, bet viņš pats būs
sev maizi sapelnījis un līdz ar to guvis kursos vakar-
skolā vajadzīgās zināšanas. Mēs varēsim visos 60
zvejniecības punktos ierīkot šādas vakara skolas,
sniedzot veciem zvejniekiem un zvejnieku jaunekļiem
vajadzīgās zināšanas. Es domāju,ka neviens neliegs
zvejnieku jaunatnei piedalīties kursos. Bet Bīlmaņa
aizstāvētā skolu programa ir paredzēts, ka neviens
netiek zvejnieku skolā bez 6 klašu pamatskolas pa-
beigšanas. Tādu zveinieku mums nav. Mums iā-
sniedz tās zināšanas, kuras tieši ir vajadzīgas. Kas
apšauba, ka kursiem nebūs panākumu, tie maldās.
Zemkopības attīstība sākās ar kursiem un vakara
skolām, instruktori ieradās pie saimnieces lauku mā-
jās un teica: ,.Lūk , jūsu saimniecībā tas un tas nav
kārtībā." Kad bija sagatavoti vecie, radās zināšanu
vajadzība ari jauniem, tad radās zemkopības skolas.
Tas pats process ir jāiztaisa zveiniecībā. ku»*a apmē-
ram 50 gadus izglītības laukā ir atoakal mūsu zem-
kopībai. Zvejnieku kongresa padomes zvejnieku
skolas programa ir gluži pareiza, no lietpratējiem iz-
strādāta un man, kā zvejniecības sabiedriskam dar-
biniekam, kuram vairāk kā 25 gadu prakse aiz mugu-
ras, uzticēta realizēt. Es domāiu. ka es būšu vairāk
kompetents spriest, nekā tie cilvēki, kuri aģitaciias
nolūkā grib runāt par zvejniecības jautājumiem. Tas
nav lietderīgi. Es domāju, ka mēs, zvejnieki un zem-
nieki, tiksim galā bez fabrikas strādnieku pārstāvju
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padomiem un realizēsim paši savas lietas. Es uzturu
to redakciju pie zemkopības ministrijas budžeta, kāda
ir pieņemta budžeta komisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi ! Vispirms atļaujat pāris vārdos pakavēties pie nu-
pat noturētas Lauvaskunga runas. Šī runa atgādina
ainu, kādu parasti mēdz redzēt balagānos, kur ari no
sākuma ar ļoti lielu troksni grib saaicināt publiku un
radīt, ka notiks lielas lietas un brīnumi un galu galā,
kad publika ir sanākusi un kad aktierim vajadzīgs
uzstatiestad patiešām neiznāk i pīkstiena vērts šī
uzstāšanās. Apmēram tādai pašai bildei mēs varētu
pielīdzināt Lauvas kunga runu, kurš ari no paša sā-
kuma nāca ar lielu aplombu, mēģināja nostrostēt so-
cialdemokratus, ka tie nekā nezin un neved reālu po-
litiku. Bet kad viņam pašam bija šī reālā politika jā-
pasaka, kas jādara, tad viņam cits nekas nebija kā
jāpūš to pašu zvejniecības pīli, ka viņš tikai ir zvej-
nieku pārstāvis, viņš tikai labi pārzin zvejniecības
lietas u. t, t. Bet kā šīs pašas zvejniecības lietas- kon-
krēti nostādīt, to no Lauvas kunga neredzējām un ne-
dzirdējām. Lauvas kungs šeit vienkārši gribēja at-
ņemt vienu daļu panākumu, kādus guva mūsu frak-
cijas pārstāvis Bīlmaņa kungs, runājot zvejnieku jau-
tājumā. Lauvas kungs, gribēdams mazināt to iespai-
du, nāca lielīdamies, ka viņš, lūk, esot zvejniecības
pārstāvis un citi neko nezinot. Bet patiesībā lieta
iznāca otrāda. Tikai tas, ko manas frakcijas biedrs
Bīlmaņa kungs runāja par zvejniekiem, ir reāli un
nopietni ņemams un tas atvieglinās zvejnieku stāvo-
kli, bet Lauvas kungs, domādams, ka viņš ir jau spe-
ciālists zvejnieku lietās, biia nokavējies, aizgulējies
un nezināja par ko runāt. Bet pāriesim tieši pie mūsu
šīs dienas jautājuma, zemkopības ministrijas budže-
ta, īstenībā pakavēsimies pie tās darbības, ko zem-
kopības ministrijas ierēdņi ved uz vietām. Te ir daudz
kas runāts un es negribu pakavēties pie visiem vei-
diem, nepareizībām un nelikumībām, kādas izdara uz
vietām zemkonības ministrijas ierēdņi, bet galvenā
kārtā gribu pakavēties pie viena jautājuma, noskai-
drojot ari faktiski, cik nelikumīgi šī lieta ir vesta līdz
šim un ka te vajaga spert ļoti radikālus soļus, lai šo
ļaunumu izlabotu un kur mēs galu galā nonāksim.
Attiecībā vietā mēs nāksim ar veselu rindu priekšli-
kumu, kā šo sāpīgo jautājumu izlabot. Tas ir jautā-
jums par neatsavināmo daļu ierādīšanu agrākiem
zemju īpašniekiem. Sākumā tādas neatsavināmās
daļas ierādīja 50 vai 100 ha lielumā, kā tas paredzēts
agrārās reformas likumā, tas ar ministra vai
ministra biedra vēlīgu roku neatsavināmās dalās ag-
rākiem zemju īpašniekiem pa lielākai daļai tikušas
palielinātas, palielinātas nelikumīgi, bet var teikt,
varbūt. 90% no visiem gadījumiem savtīgos nolūkos.
Līdz šim ministrijas pārstāvji un pats ministrs arvien
mēdza atrunāties ar to, ka tas neesot taisnība. Ta-
gad, man liekas, to vairs nevarēs darīt, jovalsts kon-
trole ir izrevidējusi vienu apriņķi — Rēzeknes apriņķi
nn tur pēc avīžu ziņām atradusi tiešām ļoti lielas ne-
likumības. Ja nemaldos, 75% no visiem neatsavinā-
miem centriem atrasti vai nu vairāk vai mazāk ncM-
kumīgi palielināti, par šīm nelikumībām sastādīti akti
un uz šiem aktiem zemkopības ministriiai tagad būs
jāreaģē. Man liekas, te nu vairs nevarēs aizbildinā-
ties ar to, ka ja viens otrs deputāts uzstājas ar zemko-
pības ministriias kritiku, viņš tās ziņas ir grābis no
gaisa. Oficiāla valsts iestāde ir izdarījusi izziņu un
izziņas dati tiešām rāda ļoti, ļoti bēdīgu ainu. Pa
lielākai daļai latgaliešu ministru biedri ir palielinājuši
neatsavināmās daļas par 5 ha, 10 ha, 15 ha un pat 20
ha, ir pat gadījums, kur neatsavināmā daļa tikusi du-
bultota. Lai šie mani apgalvojumi nebūtu tukši vārdi.

tad es pie tiem piemēriem, kas jau agrāk no šīkatedra
ir runāti, pievedīšu vēl dažus spilgtus piemērus, lai
nedomātu, ka mana uzstāšanās ir, tā sakot, tukšu sal-
mu kulšana. Tā piemēram Rikovas pagasta Gaiga-
lovas muižā, kur neatsavināmā daļa bij piešķirta 56
ha 1922. gadā ar zemkopības ministra biedra Velk-
mes lēmumu šī neatsavināmā daļa tikusi paaugsti-
nāta uz 65 ha, pie kam derīgas zemes jau nodots
55 ha. Beigu beigās pamatojoties uz ministra biedra
Miglinieka rezolūciju no 21. julija pagājušā gada šī
piešķiršana apstiprināta un neatsavinātā daļa tagad
tur jr 65 ha. Man liekas, ka jau šis viens piemērs
pierada manu vārdu patiesību, kur neatsavināmai da-
ļai vajadzēja būt_ tikai 50 ha lielai, galu galā kļuvusi
65 ha liela. Tālāk neatsavināmā daļa bijusi ierādīta
Glužinovas muižā 1922, gada 14. novembrī 56 ha lie-
luma. Ari šeit ar ministra biedra Velkmes rezolūciju
neatsavināmā daļa paaugstināta un galu galā šī neat-
savināmā daļa tikusi apstiprināta paaugstinātos ap-
mēros. Tie nu, varbūt, vienkārši piemēri, par ku-
riem

^
varētu teikt, ka nekādus savtīgus nolūkus nevar

redzēt, ka te varbūt ir maldināti zemkopības ministri-
jas ierēdņi par dattem un varbūt par robežu nosprau-
šanu dabā un tāpēc tā platība ir tikusi palielināta. Bet
ir ļoti daudz tādu piemēru, kur nevar vairs runāt, ka
te butu notikusi kāda kļūda, kur skaidri redzami sav-
tīgi nolūki. No tiem piemēriem varētu minēt sekošo.
1922. gadā tika Pržemislas muižas centrā ierādīta
neatsavināmā daļa 50 ha. Ar ministru biedra Migli-
nieka piekrišanu 1924. gadā neatsavinātā daļa palie-
lināta par 4 ha, pie kam šajos 4 ha ietilpinātas iekšā
tvaika dzirnavas ar zemi. Tā tad pie tās neatsavi-
nātas daļas 50 ha, kuri bija paredzēti likumā, ar mi-
nistra biedra Miglinieka rezolūciju pieskaitīti klāt 4
ha zemesar ļoti vērtīgām tvaika dzirnavām, kuras kā
atsavinātā daļa ieskaitītas zemes fondā, bet nevienam
nebija piešķirtas. Šī bilde rāda pārāk skaidri ainu,
ka ļoti vērtīgs objekts var nonākt bijušā īpašnieka ro-
kas un mēs redzam, ka te neatsavināmās daļas īpaš-
nieks spēris attiecīgus soļus un galu galā redzam, ka
tvaika dzirnavas nonāk neatsavināmās daļas īpašnie-
ka rokas. Vai te ir notikusi kļūda? Gan liekas, ka
par notikušu kludu te nevar būt runa, var būt tikai
runa par noziedzīgu darbību, par noziedzīgu aktu, ar
zināmu nolūku jau iepriekš paredzot nelikumības ie-
spējamību un tvaika dzirnavu piešķiršanu neatsa-
vināmas dalās īpašniekam. Tādus piemērus varētu
nolasīt ne tikaivien dažus atsevišķi, bet varētu desmi-
tiem nolasīt, kādi atrodas manā rīcībā. Bet liekas, ir
skaidrs no šiem diviem, trīs tipiskiem piemēriem, ku-
rus es pievedu un kuri varētu būt kā dati, lai varētu
spriestvai patiešam ar neatsavināmo daļu ierādīšanu
viss stāv Iikuma_ augstumā. Te būtu daudz kas jā-
dara. Varbut jus domājat, ka šo piemēru nebūtu
diezgan ,Jai varētu taisīt kaut kādu slēdzienu un lai
mes varētu runat_ par to, kas būtu jādara tagadējam
ministrim. Varbut varētu teikt, ka tie ir pagātnē no-
tikuši

^
paris gadus atpakaļ, varbūt kāds aizrādīs, ka

tagadēja zemkopības ministrijas vadītāja laikā tādas
'ietas nenotiek un ka tagad viss ir labākā kārtībā. At-
veļat par šo jautājumu šaubīties un lai tas nebūtu
tukšs apgalvojums, tad atkal gribētu pievest ļoti rak-
sturīgus piemērus, kas notikušija ne šinīs dienās, tad,
varbut. šilnīs mēnešosun kur, varbūt, tagadējam1, zem-
kopības ministrijas vadītājam būtu jāsaka savs vārds.
No raksturīgākiem piemēriem mēs varētu ņemt to,
kas noticis nesen atpakaļ Rolavas muižas ķieģeļu
cepļa lieta, Liepaias apriņķī. Kā jums,kungi, zināms,
rūpniecības objektus mēdza piešķirt ar zināmu no-
teiktu platību, ta ari šis Rolavas rūpniecības objekts
tika_ piešķirts ar 7 ha zemes un šo objektu īpašnieks
sava laika jau bija pārdevis kādam pilsonim Frišma-
nim par zināmu atlīdzinājumu un bija pārdevis noplē-
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šanaiun aizvešanai prom. Tas nu nebūtu nekas, viss
būtu labi, bet Frišmanis, būdams veikls kungs, viņš
laikam pieder pie centra aprindām, izmantodams stā-
vokli, galu galā ir panācis to, ka pie šī ķieģeļu cepļa
ir piedalīta zemes platība kādi 52 ha platībā, pie kam
šinī platībā ietilpst ļoti vērtīgs meža gabals ap 6000
latu vērtībā pēc taksācijas. Tā tad, kungi, skaidra
bilde. Vai tad pircējam varēja darīt piegriezumu, pa-
lielināt viņam šo neatsavināmo daļu? Vai pircējam
bija vispārīgi kādas tiesības izlietot tās tiesības, kas
būtu bijušas pārdevējam? Bet pārdevējam nav bi-
jušas tās tiesības, jo kā redzat, kungi, ar centrālās
zemes ierīcības komisijas apliecību ķieģeļu ceplim pie-
šķirta 7 ha liela zemes platība. Betpircējs, izmanto-

P
dams konjunktūru, stāvokli un varbūt sakarus, panā-
cis, ka pie pirktā rūpniecības gabala tiek piegriezts
piegriezums, kas kopā iztaisa 52 ha. Nu sakāt, kungi,
vai te nav atkal nodarīta pārestība tiem zemes pra-
sītājiem, taisni tiem zemes rūķiem, kur šo zemes ga-
balu varētu izlietot 2—3 jaunsaimniecības, kur 3 ģi-
menes varētu dzīvot un eksistēt. Tiem atņem zemi
un nelikumīgā kārtā nodod vienam īpašniekam, pir-
cējam, kuram uz to nebij nekādas tiesības. Nu, ņem-
sim vēl nākošuspiemērus. Piemērām, savā laikā pa-
stāvēja Jēkabpilī pareizticīgo klosteris. Vēlāk tas
tika pārvests uz Ilūksti. Kā Jēkabpilī tā Ilūkstē šim

»
klosterim piederēja nekustami īpašumi. Kad nāca
zemes piešķiršana, tad klosteris pieprasīja zemi un
viņam kā draudzei ari viena neatsavināmā daļa ti-
kusi piešķirta Ilūkstē. Pareizticīgo draudzes vadī-
tājiem laikam zeme iepatikušās un viņi bijuši neapmie-
rināti ar vienas neatsavināmās daļas ierādīšanu un
griezušies senātā ar lūgumu atcelt zemkopības mini-
strijas lēmumu, lai viņiem ierādītu divas nieatsavinār
mās daļas. Tas klosteris neeksistē un tādai neeksistē-
jošai iestādei pēc agrārās reformas likuma nevarēja
piešķirt nevienuobjektu, Senāts nostājās uz taisnības
viedokļa un ne tikai atcēla zemkopības ministrijas lē-
mumu par vienas neatsavināmās daļas ierādīšanu, bet
kategoriski pateica, kātiem neviens objekts nenākas.
Tas būtu viss labi,bet nevajaga aizmirst, ka Ulmaņa
kunga valdības laikā Pommera kungs spēlēja ļoti lielu
lomu. Tagad šis Pommera kungs laikam griezies pie
zemkopības ministra, lai panāktu šinī lietā labvēlī-
gāku stāvokli un ja nepiešķirtu, varbūt, divas neatsa-
vināmās daļas, tad atdotu atpakaļ vienu neatsavi-
nāmo daļu. Zemkopības ministra kungs līdz šim nav
spēris noteiktus soļus senāta lēmuma izvešanai dzīvē,
jo ja atcelta neatsavināmās daļas piešķiršana, tad tā
daļa ieskaitāma zemes fondā un piešķiršana izdarā-
ma vispārējā kārtībā. Ja pastāvēs tagadējā koalīcija,
kur Pommeram ir ari noteicošais vārds un zemkopī-
bas ministrim nebūs tik daudz dūšas, noteikti stāvēt
par likumību, tad var nonākt pie tāda stāvokļa, ka
tiks pārkāpts likums un šim klosterim tiks piešķirta
neatsavināmā daļa. Lūk, kas notiek jau šinīs dienās,
nerunājot par veciem laikiem. Vismaz par tagadējiem
laikiem, par tām nelikumībām, vai vismaz par to ne-
likumību tendenci, kādā var izvērsties šī darbība, par
to šodien jārunā un jāprasa noteiktu garantiju no
zemkopības ministra, ka visās tanīs lietās, kur senāts
taisījis šādu vai tādu lēmumu, kur konstatēts, ka ir
nodarītas_nejikumības, tur jāpieliek visas pūles, lai
neatsavināmā daļa tiek ierādīta likumības robežās un
lai tā daļa, kas piešķirta nelikumīgi, tiktu ieskaitīta
valsts zemes fondā. Tas pats man būtu jāsaka par
otru mūsu ticības nozari, par katoļu garīdzniecību,
kura gan saka, ka tā necīnās pēc laicīgās mantas, bet
tikai pec garīgas. Tomēr jūs redzat, ka garīdznieki
loti stipri tiecas un cenšas pēc tām laicīgām mantām.
Ta Krāslavas draudze, kurai bija ierādīta sava ne-
atsavināmā daļa, bija ļoti neapmierināta ar viņai pie-
šķirto gabalu un centās dabūt vienu citu zemes ga-

balu, kas bija piešķirts Krāslavas pilsētai. Šis ga-
bals bez šaubām bija daudz vērtīgāks un šī draudze
būtu panākusi savu, ja tikai Krāslavas pilsētas dome
nebūtu tik noteikti aizstāvējusi savas tiesības un ne-
būtu griezusēs pie senāta. Senāts pasacījis: „Kungi,
tā tās lietas neiet!" Tādu piemēru par katoļu ga-
rīdzniecību varētu pievest ļoti daudz. Bet es domāju,
ka mēs nevaram paiet garām, runājot par pareizticī-
bu un katoļticību, nepakavējoties pie luterāņu baznī-
cas, jo citādi varētu domāt, ka tā pēc laicīgās mantas
nedzenas. Te man ari jāpieved viens ļoti krass pie-
mērs, kas noticis ar_ Dobeles draudzi. Šī Dobeles
draudze, kuui ari pēc likuma — draudzēm bija no-
teikta zināma objekta platība — ja nemaldos 12 ha,
ari šai draudzei šāda neatsavināmā daļa ir tikusi pie-
šķirta. Bet šī draudze, nebūdama apmierināta un iz-
lietodama sakarus gan ar bīskapu Irbi, gan ar depu-
tātu Reinharda kungu, panākusi to, ka neatsavināmā
daļa ir pacelta uz 56 ha. Atņemta zeme ilggadīgiem
lietotājiem un atdota baznīcai. Šī nelikumība ari, bez
šaubām, notikusi tikai pateicoties augstajiem saka-
riem, pateicoties tam, ka šo nelikumīgo prasību aiz-
stāvējušaspersonas,kuras mūsuvalstī un mūsu valsts
iestādēs ieņem diezgan augstus amatus. Man liekas,
kungi, ka šie pāris tipiskie piemēri, ko es nupat pie-
vedu, rāda ļoti krasu un skaistu bildi, ka pie neatsa-
vināmo daļu ierīkošanas un ierādīšanas zemkopības
ministrija pa lielākai daļai nav vadījušies no liku-
mība"" viedokļa, bet gan no tām iespaidīgām perso-
nām un sfērām koalīcijas aprindās, no kurām daž-
brīd var atkarāties kabineta liktenis. Bez šaubām,
labāk ir noņemt nabaga zemniekam, zemes rūķim
pāris desetinas zemes, kad tikai koalicija un kabinets
būtu glābts, lai ari' uz priekšu kabinets jebkoalicija
varētu vest savu politiku. Man liekas, tas ir vienī-
gais izskaidrojums, jo patiešām cita izskaidrojuma
nevar būt, kamdēļ zemkopības ministrijas ierēdņi un
ari pats zemkopības ministrs, kuram ļoti daudzos ga-
dījumos nācies apstiprināt šo neatsavināmo daļu ie-
rādīšanu, ir tā rīkojies. Es gribētu ticēt, ka mini-
strijas ierēdņi, labi apzinādamies, ka viņi dara neli-
kumības, to nedarīja labprātīgi. Ja viņi to darīia,
tad tam varbūt bija cits blakus iemesls. Bet es pie-
laižu varbūtību,ka te ir darīts spiediens no atbildīgām
personām un sfērām, varbūt,pat grupām un uz šīspie-
diena pamata šīs nelikumības ir nodarītas. Bet man,
kungi, jāsaka, ka šīs nelikumības ir tik brēcošas un
tik kliedzošas, ka par viņām ir jārunā dienu un nakti,
lai viņas galu galā tiktu izravētas, un lai tā nelikumī-
ba un pārestība, kas nodarīta zemes prasītājiem, ze-
mes rūķiem, kuri vēl alkst pēc zemes un kuriem ir
plašs inventārs, tiktu izbeigta, lai viņi patiešām reiz
tiktu uz zaļā zara, lai viņi tiktu pie sava zemes stū-
rīša. Kādā ceļā tas viss nu būtu panākams? Pie ne-
atsavināmo daļu ierādīšanas pirmā laikā, kas pa lie-
lākai daļai tika nospraustas 1922. o-adā un drusku
velak, netika izdarīts tik daudz nelikumību. Bet vē-
lākos gados, kad nāca dienas kārtībā tā saucamie
pirkšanas aizpārdošanas līgumi, daži advokāti, lieto-
dami veiklus knifus, bij panākuši to, ka šos pirkšanas
aizpārdošanas līgumus apstiprināja ari tieslietu mi-
nistrija. Vēlākos gados nu radās šo pirkšanas aiz-
pārdošanas līgumu uzplūdi. Tie zināmā mērā met
gaismu uz visām nodarītām nelikumībām. Te nu tie-
šām jāsaka, ka pie vienas daļas no tām nelikumībām,
kas nodarītas pie neatsavināmo daļu ierādīšanas, zi-
nāmu lomu, varbūt, spēlēja tas, ka šos pirkšanas aiz-
pārdošanas līgumus pilnīgi nepārbaudīja. Še pa lie-
lākai daļai vainojama tieslietu ministrija, kura deva
vajadzīgās atļaujas. Lai aina būtu pilnīga visā šinī
lietā, man jāpieved viens fakts, kas met ēnu ari uz
tieslietu ministrijas ierēdņiem, kuri nes pilnīgu atbil-
dību par šo pirkšanas aizpārdošanas līgumu apstipri-
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nasanu. Šie ierēdņi, varbūt, apzinādamies, ka viņu
aizmugure nav visai skaidra, nav pielietojuši likumuvisa stingrība. Te man jāpieved fakts par tieslietu
ministrijas pārvaldnieku Brikovska kungu, kura tē-
vam kādreiz piederējusi muiža. Tā ir Brunovišķu
muiža Bauskas apriņķī apmēram 300 ha liela. Šī
muiža sava laika, neatminos kurā gadā, ir it kā sada-līta starp mantiniekiem, pie kam šī sadalīšana notiku-
si šādi. Brikovskj ir divi brāli. Katram brāļam no-
dota U, bet pedejd trešdaļa atstata mirušā īpašnieka
mantiniekiem. Ta ka nu mirušā mantinieki ir tie divi
dēli, tad ceļas jautājums, kam tad nu jānodod tā tre-
ša trešdaļa._ Tai, bez šaubām, vajadzēja nākt valsts
zemes fonda, bet tagad, ka jūs redzat, apvienojot 2/3
dēlu rokas un trešo trešdaļu atstājot neesošiem man-
tiniekiem, tos vārda nesaucot, visa šī 300 ha lielā
muiža tiek nodota divu cilvēku rokās un valsts ne-
dabū neko. Man liekas, ka šis piemērs ir ļoti skaidrs
un tas met savadu ēnu, ja mēs tādas lietas pie atbil-
dīgiem darbiniekiem tieslietu ministrijā redzam, ku-
riem bijjaparbauda visas Šīs lietas, visi šiepirkšanas
un aizpārdošanas līgumi. Tad bez šaubām nevar sa-
gaidīt no tiem ierēdņiem, ka viņi visā pilnībā būtu
likuma sargi un izpildītāji. Tāpēc mēs ari novērojam
tādu parādību, ka gandrīz visi pirkšanas un aiz-
pārdošanas līgumi tieslietu ministrijā apstiprināti. Kā
uz vienu _kuriozu gadījumu es varu aizrādīt uz šādu
apstiprinātu līgumu._ Es neatminos, kurā muižā tas
bijis, bet tur_ pārdevējs noslēdzis tādu aizpārdošanas
līgumu.kura paredzēts, ka gadījumā, ja zeme tiktu
atsavināta par maksu, tad izpirkšanas maksa nāk par
labu pardeve.iam. Tā tad 1916. gadā jau tiek pare-
dzēts atsavināšanas gadījums ar maksu un tā maksa
tiek nodrošināta pārdevējam ar līgumu. Tā tad skai-
dri redzams, ka šis pirkšanas ūn aizpārdošanas lī-
gums nav bijis sastādīts 1916. gadā, bet gan pēc 1920.
gada,_t. i. pec agrāras reformas likuma pieņemšanas,
bet kādā tur ceļa viņš datēts ar 1916. gadu. Tomēr
šis kuriozais pirkšanas un aizpārdošanas līgums ticis
apstiprināts tieslietu ministrija, neskatoties uz to, ka
ir acīm redzamas nepareizības un nelikumības un ari
dati rada, ka šim pirkšanas un aizpārdošanas līgu-
mam nevar_ ticēt. Tādu gadījumu ir ļoti daudz, kur
neatsavinātas daļas tikušas sadalītas vairākās neat-
savināmas daļas starp vieniem un tiem pašiem ģime-
nes locekļiem. Tā piemēram bijis gadījums, kur 5
neatsavināmas daļas tikušas ierādītas pašiem ģime-
nes locekļiem. Man šķiet, ka ja visus šos gadījumus
mes pavestu zem stingras kontroles, ja visi Šie gadī-
jumi tiktu pec sirdsapziņas un likuma prasībām iz-
kontroleti,_tad ne tik vien daži simti, bet daži tūkstoši
hektāru naktu atpakaļ valsts zemes fondā. Bet ir to-
mēr cilvēki, kuri cīnās par savām tiesībām, ir tomēr
personas, kuras sūdzas par nodarītām nepareizībām
pie neatsavināmo daļu ierādīšanas un šīs sūdzības ir
nonākušas pat līdz senatarm Senāts pa lielākai daļai
vļsus šos pirkšanas un ajzpardošanas aktus un lietas.
nec kuram neatsavināmās daļas ierādītas, ir atzinis,
ka visi līgumi un visi taisītie lēmumi uz šī līguma pa-
mata par neatsavināmo daļu ierādīšanu ir nelikumīgi.
Tādu senāta lēmumu būs ne tik vien viens, bet daži
desmiti, pat simti. Bet ko darījusi zemkopības mi-
nistrija, lai šīs savas kļūdas izlabotu, kuras izdarī-
juši ne tik daudz tagadējās ministrijas vadītāji, bet
viņas priekšteči

^
un kur zemkopības resora priekš-

stāvji arvienu nākuši no jaunsaimnieku vidus, kuriem
vajadzētu aizstāvēt zemes prasītāju intereses? Ko
zemkopības ministrijas atbildīgie darbinieki darījuši,
lai šo senāta lēmumu izvestu dzīvē? Liekas, ka mi-
nistra kungam nebūs daudz ko atbildēt, jopatiešām,
cik man zināms, tad liekas, nekas nav darīts un te
iaizšķir divas varbūtības: lietas, kur neatsavināmās
daļas ir tikušas koroboretas līdz senāta lēmumam un

kur neatsavināmas daļas nav koroboretas. Tur, kur
neatsavināmas daļas nav koroboretas, zemkopības
ministrim ir ļoti vienkārši ierādīt neatsavināmo daļu
pareizi un likumīgās robežās, bet pārējo daļu ieskai-
tīt valsts zemes fondā, bet jautājums sarežģījas ap
neatsavināmam daļām, kuras jau koroboretas un te,
cik man zināms, ar ierakstiem zemes grāmatās ne-
var tik viegli tikt galā. Zemes grāmatās ierakstus
var izlabot tikai tiesas ceļā ar tiesas lēmumu un te
zemkopības ministrijai vajadzētu visos tanīs gadīju-
mos, kur taisīts senāta lēmums par neatsavināmām
daļām, griezties pie apgabaltiesas, lai panāktu neli-
kumība novēršanu un lai izlabotu ierakstus zemes
grāmatas, lai varētu ierādīt jaunu neatsavināmo daļu,
bet parejo ieskaitīt zemes fondā. Cik lietas zemko-
pības ministrs ir virzījis uz priekšu? Cik mums zi-
nāms tikai paris lietās zemkopības ministrija spērusi
attiecīgos soļus un griezusēs pie tiesas, lai šos neli-
kumīgi izdarītos ierakstus zemes grāmatās izlabotu.
Viena lieta ir tā saucamā Lamstera-Todes lieta, kur
senāts atceļa to lietu. Zemkopības ministrija griezu-
sēs talak pie tiesas, apgabaltiesa taisījusi pretēju lē-
mumu un nu senātā jauguļ tā lieta trīs gadus, Pa vi-
siem šiem trim gadiem neatsavināmās daļas īpaš-
nieks ļzmanto visu objektu visā pilnībā. Jāprasa, vai
patiešām zemkopības ministrija nevarētu spert attie-
cīgus soļus, lai atņemtu nelikumīgiem lietotājiem to
zemes daļu, kas viņiem nepienākas un kas nodota ne-
likumīga rīcībā. Lūk, šinī lietā jāuzstāda tiešām jau-
tājums zemkopības ministrijai, cik tādu gadījumu ir
bijis un lai nāk zemkopības ministrs un pasaka, cik
lietās senatstaisījis attiecīgu lēmumu un atzinis, ka
neatsavināmas daķs ir nelikumīgi ierādītas. Bet
līdz šim tas viss palicis uz papīra un neatsavināmo
daļuīpašnieki vēl līdz šim turpina izlietot un izman-
tot tas daļas, kurasviņiem nelikumīgi piešķirtas. Es
gribēju aizrādīt šinī neatsavināmo daļu piešķiršanas
jautājumauz visām šīmkļūdām, nepareizībām un ne-
likumībām, kuras līdz šimbijušas un kuras notiek ari
vel tagad, kur pat tagadējais zemkopības ministra
biedrs, Jubuļa kungs,_ari ar vieglu roku atļauj koro-
borēt šis neatsavināmās dalās, nenoskaidrojot, vai ne-
atsavināmās daļas ir likumīgi ierādītas vai nē. Un,
Jubuļa kungs, ievērojat to, ka labāk ir nogaidīt dažus
mēnešus un gadus_ ar koroborešanu, līdz kamēr tā
lieta_ par neatsavināmās dalās ierādīšanu nokārtojas,
neka iet no jauna senatiL Kad tās ir jaukoroboretas,
tad panākt tiesības ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc man
liekas, ka tas kļūdas un nelikumības, ko savā laikā
izdarījuši Velkmes un Miglinieka kungi, ka šīs kļūdas
vajadzētu izlabot un zemkopības ministrim, kur vien
nak zināms par nelikumīgu rīcību pie neatsavināmās
daļaspiešķiršanas, katur ir jāsper soļi un jāgriežas
senāta par neatsavinama_s daļas ierādīšanas atcel-
šanu un par neatsavināmās daļas ierādīšanu likumī-
gas robežas. Tas būtu attiecībā uz šo jautājumu.Kā
visu šo lietu nokārtot, mes iesniegsim attiecīgas pār-
ejas formulas, kuras uzdod zemkopības ministrim
un valsts kontrolei spert attiecīgus soļus, lai vismaz
jau tagad mes ķertos radikāli pie nelikumību uzieša-
nasjikvidešanas. Caur to mēs radītu, jane lielu, tad
tomēr palielinātu zemes fondu un varētu zināmā mē-
ra apmierina^ musu zemnieku prasības. Man jāsaka,
ka neatsavināmo daļu nelikumīga ierādīšana sevišķi
spilgti izpaužas Latgale, kur zemes bads ir ļoti liels.
Tapec valsts kontrolei vajadzētu galveno vērību
griezt uz Latgali un kontrolēt, kā viņa to darījusi
Rēzeknes apriņķī, visu neatsavināmo daļu piešķirša-
nu. Vajadzētu spert attiecīgos soļus, lai šīs nelikumī-
bas turpmāk neatkārtotos. Tāpēc es iesniedzu 3 pār-
ejas formulas. Pirmā — uzdot valsts kontrolei neka-
vējoši izdarīt visu neatsavināmo daļu ierādīšanas
vietu kontroli; 2) visos tanīs gadījumos, kur senāts
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atcēlis neatsavināmās daļas ierādīšanu un kur neat-
savināmā daļa jau būtu koroboreta, uzdot zemkopī-
bas ministrim spert soļus ierakstu izlabošanai zemes
grāmatās un nelikumīgi ierādīto daļu apvieno-
šanu zemes fondā, un, treškārt, uzdot zemkopības
ministrim visās tanīs neatsavināmo daļu ierādīšanas
lietas, kur zemkopības ministrijai caur valsts kon-
troli vai citādi nācis zināms par nelikumīgu ierādī-
šanu, nekavējoši griezties senātā ar lūgumu par ne-
neatsavināmās daļas ierādīšanas atcelšana. Man
liekas, ka Saeima pieņems šīs pārejas formulas. Ja
zemkopības ministrs spers attiecīgos soļus, tad tu-
vākos gados mēs palielināsim zemes fondu un ne-
likumības pie neatsavināmo daļu ierādīšanas iz-
beigsies. Ar to mēs paplašināsim zemes fondu un
varēsim apmierināt mūsu sīkzemnieku un bezzem-
nieku prasības. Otrs jautājums, pie kura gribu ap-
stāties, ir_ tas, ka tie labvēlīgie lēmumi, ko Saeima
sava laika iznesa attiecībā uz sīkzemnieku un bez-
zemnieku apmierināšanu, netiek pildīti no zemkopī-
bas ministrijas. Ka uz vienu no tādiem ļoti spilg-
tiem gadījumiem varu aizrādīt, ka Saeima pagājušā

? gada pieņēma sociāldemokrātu iesniegto pārejas for-
mulu, kur tika uzdots valdībai rūpēties par to, lai
tiktu ap 500 jaunsaimniecības katru gadu ierādītas
zemes gribētajiem'. Gads ir pagājis. Bet ko zem-
kopības ministrija šinī lietā ir darījusi? Vēl nevie-
na jaunsaimniecība nav tikusi kultivēta, laikam zem-
kopības ministrija nav izstrādājusi pat plānu, kā šo
Saeimas lēmumu izvest dzīvē, un, neskatoties uz to,
ka zemkopības ministrijā sēž ne tikai jaunsaimnieku
priekšstāvji, bet zemkopības ministrijā visu laiku
sēdēja ari musu Latgales pārstāvji, kuriem vaja-
dzētu rūpēties, ka attiecībā _uz Latgali šis Saeimas
lēmums tiktu tuvākā nākotnē izvests dzīvē. Latga-
les_ pilsoniskās partijas gan runā par to, ka vaja-
dzētu nosusināt Lubānes ezeru u. t. t; bet tas būtu
domāts plašāki un tuvākā nākotnē nez vai būs iz-
vedams. Kas attiecas uz celmāju un purvu susi-
našanu, tad to varētu darīt jau tagad. Ja zemkopības
ministrija nevarēja pirmā gadā 500 saimniecības ie-
rādīt, tad būtu vismaz ķērusēs pie darba un ierīko-
jusi pagaidām vismaz 100 saimniecību; bet nav ne-
kur redzams, ka zemkopības ministrija būtu gribē-
jusi pildīt Saeimas gribu — viņa nerespektē Saei-
mas lēmumus. Lūk, ar kādu vēsumu Latgales un
jaunsaimnieku pārstāvji zemkopības ministrijā iztu-
ras pret musu sīko brāļu sīkzemnieku un bezzemnie-
ku vajadzību apmierināšanu. (A Dzeņa starpsau-
ciens.) Pareizi, Dzeņa kungs, ari Jūs zināmā mērā
esat vainīgi pie ta, ka Saeimas lēmumi nav tikuši iz-
pildīti šim gadā; ja ne personīgi Jūs, tad Jūsu frak-
cijas biedri, kuri piedalās valdībā. Jums vajadzēja
pielikt pūles un rūpēties par to, lai Saeimas lēmumi
attiecībā uz sīkzemniekiem un bezzemniekiem tiktu
izpildīti. Vēl vajadzētu apstāties pie viena ļoti sva-
rīga jautājuma, par ko tiek runāts un kas izsauc ļoti
lielas pārrunas un domu starpības, t. i., kā vispārīgi
palielināt mūsu valsts zemes fondu. Te ir izmēģinā-
ti visādi līdzekļi. Mēs esam savā laikā nākuši ar
vdsjidiem priekšlikumiem, lai šo zemes fondu palie-
linātu, vai nu kultivējot nekultivētas zemes, vai at-
savinot privātiem īpašniekiem tās.zemes, kuras viņi
neapstrādā, nepārsniedzot zināmu normu. Visi šie
mūsu priekšlikumi nav atraduši dzirdīgas ausis, —
es nerunāju par zemnieku savienību, pret kuru šie
priekšlikumi tika vērsti, bet ari starp Latgales pil-
soniskām partijām šis mūsu priekšlikums nebij atra-
dis dzirdīgas ausis. Nu, es domāju, vismaz, ka ta-
gadējā valdībā un Ulmaņa kunga valdībā taču sē-
dējaLatgales zemnieku partijas vīri, Rubuļa kungi
un tāpat ari demokrātu partija, kuri vēlēšanās solī-
jās atsavināt privātos īpašumus pelēkiem baroniem.

kas pārsniedz 50 ha. Man liekas, ka Ruduļa kungu
zemnieku partija un ari demokrātu partija bijakoali-
cija_viena no noteicošam grupām, no kuru balss at-
karājas ari kabineta liktenis. _ Kādēļ tad Rubuļakungi
līdz šim nav izpildījuši dzīvē un nav rūpējušies par
to, lai palielinātu valsts zemes fondu, tādējādi izve-
dot šosavu solījumu,_ko viņi deva vēlētājiem. (Sau-
ciens no vietas: „Kapec tad sociāldemokrāti nepa-
balsta?"^ Nākat un

iesniedzat priekšlikumu un
tad

mes redzēsim. Vispirms nākat un izpildāt savu so-
lījumu un tad prasāt no soeiademokratHmi atbildi.
Sociāldemokrāti attiecībā uz sīkzemnieku apmierinā-
šanu izpildījuši visus solījumus, ko viņi vēlētājiemir
devuši. Ja šie solījumi nav redzējuši dienas gaismu,
tad pie ta esat vainīgiJus, Dzeņa kungs, Rubuļa par-
tija un tāpat ari kristīgo partija. Tāpēc es domāju,
ka, varbut, varētu sākt runāt par to, lai tos piešķir-
tos objektus, kuri līdz šim netiek izmantoti no' vīnu
īpašniekiem, atņemtu atpakaļ valsts fondā, kā neap-
strādātus no viņu īpašniekiem. Tad varētu runāt
par fonda paplašināšanu. Bet par šo jautājumu, var-
būt, runas citi un tapec es negribu pie viņa apstā-
ties. Es tikai pasacīšu, ka sociāldemokrāti principā
ir par to, ka tos piešķirtos objektus, kuri netiek ap-
strādāti no viņu lietotajiem, jāatņem atpakaļ. Valsts
zemi nevar padarīt par spekulācijas objektu, lai ti-
kai daži laimīgie iedzīvotos uz valsts rēķina dažos
tūkstošos unpat simts tūkstošos rubļos. Tad es vēl
gribētu apstāties pie viena sasāpējuša jautājuma, ar
kuru es _gribu nobeigt savu šīs dienas uzstāšanos.
Mums vel ir palikuši daži nodokļi no agrākiem lai-
kiem, pat no kara laikiem, no 1918. un 1919. gadiem.
Patiešam ir pienācis pēdējais laiks azēst šos no-
dokļus vai obligatoriskās nodevas tiem, kuri tās vēl
nav samaksājuši, jo ja šinīs 6—7 Latvijas pastāvēša-
nas gados šie Latvijas pilsoni tiešām nav spējuši
samaksāt savas nodevas, kas bij uzliktas tādām ār-
kārtīgam vajadzībām ka karaspēka uzturēšanai, tad
tas liecina tikai to,ka šiēpilsoņi nav samaksājuši šos
nodokļus un nodevas nevis aiz ļaunprātības, bet aiz
nabadzības vai aiz trūkuma. Sevišķi tas jāsaka par
Latgali, it sevišķi par tiem pagastiem, kur ir daudz
sīkzemnieku. piemēram, dažos krievu pagastos kā
Naujienas pagasta, agrāka Maļinovas pagastā un da-
žos citos, kur ir daudz sīkzemnieku, kur lielām ģi-
menēm pieder 3 ha un vēl mazāk zemes. Viņi tie-
šam nav bijuši spējīgi samaksāt šīs nodevas. Tagad
tas iet no viena resora uz otru. No sākuma tās bija
finansu resora pārziņa, tad bij pārnestas uz iekšlie-
tu resoru un beidzot nonākušas zemkopības resorā,
kas tagad pārzin šo lietu. Man gan liekas, ka reiz
par visam lietam mums vajadzētu izbeigt ar šīm
atliekam, vajadzetuspert šinī gadījumā radikālu soli
un teikt, ka visas tas nodevas, kas uzliktas ar 1918.
gada rīkojumu, kas publicēts ..Pagaidu Valdības
Vēstnesī" no 14. decembra 1918. g., ar ko uzliktas
nodevas pārtikas produktu_piegadašanas veidā, kas
tagad gan pārvērstas naudā, bet nav piedzītas, bei-
dzot dzēst. Tapec ari sociāldemokrātiskās frakcijas
vardanāku ar priekšlikumu vēl nepiedzītās obliga-
toriskās nodevas karaspēka uzturam, uzliktas sa-
skaņa ar rīkojumu, publicētu ..Pagaidu Valdības
Vēstneša" Nr. 1, 1918. gada 14. decembrī, dzēšamas.
Ta, man liekas, ir taisnības prasība un viss augstais
nams pievienosies mūsu pārejas formulai. Es do-
māju, ka šie īsie aizrādījumi, ar kuriem es šeit uz-
stājos attiecībā uz neatsavināmās daļas ierādīšanu,
uz fonda zemes platību palielināšanu un attiecībā uz
obligatorisko nodevu nepiedzīšanu, man liekas, ka
šie norādījumi un aizrādījumi ir tik svarīgi, ka
augstais nams vienprātīgi pieņems tās pārejas for-
mulas, kuras es iesniedzu sociāldemokrātu frakcijas
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vārda un kur iet runa par to, lai tās nelikumības,
kas hdz sim ir bijušas, ka tās sāktu reiz novērst.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kotanam.

_ P. Kotans (Latgales darba partija): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Aizpagajušā gadā man nācāsrunāt pie zemkopības ministrijasbudžeta tikpat tukšā
zāle, ka šodien. Toreiz gan bija rīta sēde un šodienir pēcpusdienas sēde, un tas jau ir simboliski priekšlatgaliešiem, ka viņiem vienmēr nākas runāt tukšāzāle. Bet es nebīstos, man šodien ir priekšlikums,kurš zemes jautājuma attiecas nevis uz Latgali vien,betuz visu Latviju un šo priekšlikumu es nolasīšuvēlāk. Tagad es pakavēšos pie' tiem jautājumiem,
kurus te jau daži deputātu kungi aizkustināja attie-
cība uz zemes lietam Latgale. Tiešām, ja paklausā-
mies runātājus pie zemkopības ministrijas budžeta,
tad varam noverot, ka gandrīz katrs no viņiem
stāv ar kajam un rokam par. Latgali un pēc tam ar-
vien liekas, ka nākošo gadu sagaidīsim ko labāku.
Bet paiet gads, nekas labāks nav un tā vien gribas
atmest ar roku un teikt, ka atkal no visas tās lielās
runašanas _nekas nav iznācis. Jādomā,ka tik priekš
lielas runāšanas visa šīs lietas aizstāvēšana ari do-
māta.

Šeit aizrādīja
^

kāda starpība ir starp neatsavi-
nāmo daļu platībām Latgalē un pārējā Latvijā unsevišķi viens Latgales priekšstāvis, Opyncanakungs,
aizrādīja, ka tas_ platības Latgalē iznāk lielākas ne-
ka pāreja Latvija. Man jāsaka, ka te laikam būs liels
pārpratums

^
ja ne lietas pilnīga nezināšana. Kaszin, kādi vēsturiski politiski motivi bija pie zemes

atsavināšanas Latgale un pārējā Latvijā, tas ari sa-pratīs, ka lielas platības, lielgruntnieki ir palikuši
daudz vairāk neaizskarti Baltijā nekā Latgalē. Lat-
gale ir palikušas neaizskartas muižu neatsavināmās
daļas 50 ha un pusmuižiņu 100 ha. Bet šeit, Vidze-me, Kurzeme pat līdz 500 pūrvietu un vairāk lielas
zemes platības netika aizskartas, rentes mājas līdz
100ha platības. Un ja jus tagad salīdzināt platības
pāreja Latvija unLatgale, tad redzat, ka ir liela star-
pība._ Es nemaz nedomāju bijušos muižniekus aiz-
stāvēt, bet es saku, ka visa šī izraudāšanās par lat-
galiešu stāvokli iziet uz to, ka saka, Latgales tauta
ir tumšāka un bus apmierināta ar mīļiem vārdiem
vien. Saka, ka gribot visu kulturelo centru saim-
niecības atsavināt, panākt netaisnību novēršanu.
Mazu kukaiņu starpa ari aita var izlikties par lielu
lopu un ari Latgale 50—100 ha var izlikties par lielu
muižu, ar kuru var apmierināt visus bezzemniekus,
Ja pāreja Latvija kāds solītos apmierināt ar tādām
platībām bezzemniekus ar zemi, tad par viņu pa-
smietos. Bez šaubām, zemes trūkums Latgalē ir
liels un te vajadzētu nopietni runāt par to, kur zemi
rast un ne tikai, lai pasmērētu pa lūpām bezzemnie-
kam ar labiem solījumiem. Agrāk lielā modē bija
runāt par dārziem un centriem. Tagad tas nove-
cojies. Tagad tas jautājums tik daudz nekutina, kā
1922. gada Saeimas velēšanu laikā, bet viens otrs
tomēr vel nevar nociesties. Savādi uzkrīt tas, ka
neviens _ neraud par dārzu izdalīšanu Vidzemē un
Kurzeme, mes neesam dzirdējuši par to nekādu ba-
žu. Piešķirts un ar to lieta izbeigta. Bet Latgale
ir tāds zirdziņš, ar kuru katrs grib pabraukt. Ja
tur_ kādam zeme piešķirta, tad veikls aģitators to
attēlo ka noziegumu. Ja svešam cilvēkam piešķirts,
kas nav latgalietis, par to ari nerunā, bet kā tik kā-
dam_ latgalietim piešķirts,_ tad jau briesmas mājās.
Runājot vien par tam lietam, mēs nekur tālu neno-
naksim. Nav nekāds noziegums, ja ari latgalietim
piešķir zemi vai pat muižas dārzu. Reiz jau tā ir,
kad mantu dalīja, to dalīja ari Latgalē. Tāpēc jā-
brīnās, ka tik daudz tiek pārmests vienīgi Latgalei.

Var jau domāt, ka_ viena otrā vietā ari netaisni ir
piešķirts un patiešam ir, bet ,.a ari atņemsim dažus
desmitus_ nepareizi piešķirto hektāru, tad ar to ne-
kas nebūs panākts. Ar to mazo drusciņu zemes,
ja viņu ieskaitītu atpakaļ zemes fondā priekš bez-
zemniekiem un_ sīkzemniekiem, nekas nebūtu lī-
dzēts. Tika vēl minēts aripar tiem centriem, kas
atstati kulturelarn vajadzībām. Man ir vairākas
reizes nācies runāt, ka es ļoti šaubos par tiem pa-
nākumiem no kultureliem centriem, kādus no tiem
doma sagaidīt. Vispirms, ja tādas zemes platības
bus vajadzīgas_ valstij, tad es domāju,ka valstij būs
daudz izdevīgāki tādus zemes gabalus iepirkt sa-
vam vajadzībam,_neka vairākus desmitus gadu pa-
turēt valsts rīciba šos centrus, kamēr tie galīgi iz-
putēs un bezzemniekiem tiks ņemta iespēja tikt pie
zemes, Kulturelie centri Latgalē, kas izrentēti pri-
vātiem, izput. Tas kategoriski jāapgalvo. Ir gan
uzlikti noteikumi, ka šiem rentniekiem jāuztur šos
centrus kartībā, jumti, fundamenti un viss cits jāla-
bo. Bet viņi izpilda_šos noteikumus tikai tik tālu,
cik tālu grib tikt vaļa no kontroles. Es- zinu vienu
centra nomnieku, kurš uzlicis ēkai jumtu vienīgi
priekš kontroliera acīmi._ Un vai tad tas ir vienīgais?
Nu, ja ta saimniekos kādus 10 gadus, tad šie centri
galugala izputēs. Bet j*a ari šos centrus sadala, tad
tomēr visus neapmierinās. Bet kārdinājums ir liels,
bezzemnieks doma, ka ja sadalītu un piešķirtu šos
centrus, tad visi zemi _dabūs._ Es domāju, ka šos
centrus ar_ laiku ta ka tā sadalīs, no viņiem liels ne-
kas neiznāks, ka to cerēja pašā sākumā no tiem
sagaidīt. Bet ari ar šo sadalīšanu neko lielu, reālu,
jūtamu, mes nepanāksim, lai apmierinātu bezzem-
niekus un sīkzemniekus ar zemi. Kas tālāk būs?
Būmeistera kungs pārmet valdībai, ka tā saskaņā ar
Saeimas lēmumu katru gadu neapmierina ar zemi
500 ģimenes. Bet kur šīs zemes ņemt, ir grūti ie-
domājams. No purvu un mežu platībām? Bet es
nezinu, vai visi uz reizi tā kritīs purvā. Ja grib
mežus sadalīt, tad mes tos varam, iznīcināt 5 gados,
bet ko darīsim velak, kad nebūs ne pagales malkas,
ko krāsnī likt? Grūti iedomāties, kas no tā varētu
iznākt. Ja valdība neķeras pie šīs lietas realizēša-
nas, tad tam,ir pamats, jo tā zeme ir grūti dabūja-
ma. Pagājuša gada ministrs un viņa biedrs ap-
brauca Latgali un ka vienīgo vietu atrada pie Bor-
kovas purvu, kur _ cilvēki nekad pat kāju spēruši
nav. Tie kungi ta formas pēc brauca, brauca un
neko neatrada. Sak, kādu simts hektāru purva at-
rada, priecājaties nu, bezzemnieki. Ja bezzemnie-
kam pasaka, ka viņamdos zemi mežā, tas viņam
loti patīk. Viņšpat atstatu savu sapuvušo ēku sādžā
un aizietu uz meža zemi, jo viņam rokas ir stipras
priekš meža līšanas, tā tad iznāktu lauks un meža
cik patīk. Tas, redzat, ir ļoti labs aģitācijas paņē-
miens. Bet nopietnai jautājuma nokārtošanai ne-
der, jo iziet uz mežu iznīcināšanu. Bet kur mēs
lai rodam zemi? Vai nu_ mums jāatmet runāšana
par bezzemnieku apmierināšanuar zemi, vai jādomā
par ko reāli iespējamu. Nu, es domāju, ka būs jā-
griežas pie jautājuma, kuru latgalieši vairāk reizes
Saeima kustinājuši, t.i. pie agrārās reformas papla-
šināšanas un padziļināšanas jautājuma, t. i., ka lielo
saimniecību platības jāsamazina, lai bezzemniekus
apmierinātu ar zemi. Latgale, ja mēs sadalām lie-
lākas platības — 100 hektārus, tad. daudz nepanāk-
sim. Bet jādara tas ir. Un ja pārējo Latviju šinī
ziņa ņem klāt, tad daudz panāktu. Latgalieši, kas
tagad pārceļo katru pavasari no Latgales uz Baltiju
ka stradnieki,_ varētu nomesties še uz pastāvīgu dzī-
vi. Te jau kādreiz Lindiņa kungs minēja, ka latga-
liešiem butu_ atrodami Baltija ģimeņu māju gabaliņi,
kur uzcelt ēkas. Es domāju, ka tādu prieku mēs
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paši sev Latgalē varam sarīkot, ja to taisa pēc Lin-
diņa receptes, tad var kā baravikas sastādīt istabi-
ņas pa meža malām, tikpat labi Latgalē kā te. Es
domāju, ka no ģimeņu istabām iznāks tikai adreses
vieta, kur uzrakstīt vēstuli, bet lielāka labuma cil-
vēkam neiznāks. Es domāju, ka tā latgaliešu pār-
celšana uz ģimeņu būdām ir domāta ar to apslēpto
domu, lai piestiprinātu pie zemes Latgales kalpus,
bet latgaliešiem pašiem no tās pārcelšanās nekas
svētīgs neiznāks. Vispirms tie cilvēki aiziet uz sve-
šu vietu, kur visi dzīves apstākļi ir citādi; viņi ir
izkaisīti, viņiem būs ļoti grūti, nemaz nerunājot par
to, ka baltiešu sabiedrība izturas pret šiem pārceļo-
tajiem ļoti nosodāmi. Vietējo pretimnākšana ir ļoti
maza vai pa lielākai daļai nekādas pretimnākšanas
naV. _ Ir gadījumi, kur_ vairāk reizes latgaliešu pār-
ceļotāju ģimenes ir pārcilātas no vienas vietas uz
otru un tie, kas jau 4 gadus atpakaļ pārcēlušies, vēl
līdz šim nav savas tiesības apstiprināti. Tā tad re-
dzat, ka no tās daudzinātās pārceļošanas nekaš ne-
iznāca. Tāpēc man ir priekšlikums, kuru es savas
runas beigās nolasīšu. Vēl man būtu drusku jāap-
stājas pie tām zemju pirkšanas lietām, par ko Bū-
meistera kungs aizrādīja, proti, ka lielas nelikumības
notikušas. Bez šaubām, pie tāda lietu stāvokļi, kāds
ir Latgalē, nav brīnums, ka varēja viens otrs pār-
pratums notikt. Ari zemes grāmatu nodaļas Latga-
lē vispāri nav tik labas, kā Vidzemē un Kurzemē.
Komunistu laikā liela daļa zemes grāmatu tika iz-
nīcinātas, visi darījumi, kas slēgti vācu okupācijas
laikā, tika nēsāti pa kabatām, tie nav zemes grāma-
tās ierakstīti un ja tagad griežas pie tieslietu mini-
strijas pēc šo dokumentu atzīšanas, tad var gadī-
ties, ka starp tiem dokumentiem, kuri ir pareizi, ir-
ari viens otrs dokuments, kurš ir fabricēts tumšākā
kaktā, šodien es negribu uzbrukt par to zemkopī-
bas ministrim, par to tika runāts jau pagājušā un
aizpagājušā gadā. Gribu tikai atzīmēt, ka Būmeiste-
ram bij pilnīgi iespējams piedalīties ministra sastā-
dītā komisijā, kura šos līgumus caurskatīja. Par to
pats tiku runājis Būmeisteram, bet viņš tur nepie-
dalījās, laikam, lai svabadāki varētu citiem pārmest.
Tāpēc, kungi, ievērojot visu to, ko es teicu, mums
nav citas izejas, ja mēs gribam palīdzēt 'bezzemnie-
kiem un sīkzemniekiem. Tāpēc es iesniegšu Sa-
eimai priekšlikumu, kurš skan sekosi: „Uzdot val-
dībai līdz nākamai Saeimas sesijai izstrādāt un ie-
sniegt Saeimai likumprojektu par agrārās reformas
paplašināšanu tādā ziņā, ka lauku saimniecības, kas
pārsniedz jaunsaimniecību normas, tiktu samazinā-
tas līdz jaunsaimniecību platībām, bet pārējā saim-
niecību platība ieskaitīta valsts zemes fondā un pie-
šķirta sīkzemniekiem un bezzemniekiem." (Saucie-
ni pa kreisi: „Rareizi!") Lūdzu, tas ir tas radi-
kālākais līdzeklis, ar kuru var vienīgi līdzēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība.): Augsti
godātie deputātu kungi! Es nebūtu vārdu lūdzis,
ja deputāts Sterna kungs savā runā nebūtu sev at-
ļāvies un atzinis viņam par piemērotu tik asā formā
uzbrukt man. Jājautā, kādēļ tad Sterna kungs ir at-
radis par vēlamu taisniman taisīt pārmetumus, ka
esesot izvēlējies sāpīgāko jautājumu jaunsaimnieku
dzīve, taisni klaušu jautājumu pie trigonometrisko
torņu celšanas. Kadeļ es esot runājis Saeimas kop-
sede par tādu jautājumu, ko bijis iespējams nokārtot
cita ceļa. Ja_, sakāt, Sterna kungs, par ko tad lai
deputāts runā, ja ne par _ sāpīgiem jautājumiem?
Tie taču ir tie galvenie jautājumi, kas atskan no mū-
su lauku dzīves dziļumiem — šie sāpīgie jautājumi.
Par to taču nevajadzētu Sterna kungam uztrauk-
ties, ka viņš nav nācis un pirmais

H
par to runājis.

Atliks jau citi jautājumi, ja Sterna kungs būs nomo-
dā par lauku dzīvi, un ari viņam būs iespēja un būs
viņa uzdevums uzstāties un runāt. Pārmest depu-
tātam, ka viņš atradis kādu sāpīgu jautājumu un uz
to aizrāda no šī augstā katedra, īsi sakot, ka viņš
izpilda savu pienākumu, ir nevietā. Bet nu ir vēl
kāds cits jautājums, par ko man jāatbild Sterna
kungam. Sterna kungs taisīja pārmetumu, ka es sa-
vā agrākā runā esot atzinis, it kā trigonometriskie
torņi pavisam nebūtu vajadzīgi _un it kā_ es būtu
aizrādījis, ka to celšana nesaskanētu ar mūsu valsts
lielākām vajadzībām. Varu atgādināt Sterna kungam
savu stenogramu. Te skaidri lasāms: „Kā redzams,
jaunsaimniekiem jāizpildapārāk plaši darbi, kam gan
ir liela nozīme valsts dzīvē, bet kurus nevar tieši
attiecināt uz piešķirtām jaunsaimniecībām." Ko
vēl vairāk? Viss ir skaidri pateikts. Tālāk: „Ne-
būtu ari nekas iebilstams pret šiem trigonometri-
skiem torņiem, ja tie patiešām tagad jau atnestu
kādu labumu jaunsaimniekiem un vispār mūsu valsts
dzīvei un ja tos celtu pati valsts." Skaidrs. Tālāk
es aizrādīju savā runā: „Ja nu valsts tagad jau iz-
vestu mērniecības un trigonometriskos darbus visā
visumā, tad varētu teikt, ka šie torņi uzcelti lietde-
rīgi; bet lieta ir tā, ka tagad mērnieki visi aizņemti
lielā agrārreformas darbā. Tagad_vispirms jāiedala
jaunsaimniecības, tāpat ari Latgalē pieprasa daudz
mērniekus. Visas sādžas iziet viensētās. Ari jūr-
malas zvejnieki prasa, lai viņus atminētu. Kas nu
galu galā var iznākt no šiem lieliem augstiem tor-
ņiem? Tie var gaidīt uz valsts darbu izvešanu des-
mit gadus, bet tad tie būs jau satrunējuši un būs jā-
ceļ atkal jauni torņi. Man šķiet, ka tādus lielus dar-
bus, kuri valstij tagad nebūt nav vajadzīgi, tik stei-
dzīgā kārtā nevajadzētu celt un izvest." Kādēļ man
bij iemesls tā runāt? Paši darbu vadītāji atzīst, ka
tagad tomēr nav iespējams šos lielos torņus iz-
mantot tādā kārtā, ka tas varētu atnest valstij ievē-
rojamus labumus. Pats inženiers Jansona kungs iz-
teicās savā rakstā, ka 1922. gada pavasarī viņi uz-
labojuši jau esošos signālus. Tanī pašā 1922. gadā
tieši pie trigonometriskā tīkla strādājuši divi mēr-
nieki. No tiem viens vēl ir 1923. gadā kritis nelai-
mē, 1923. gadā — 4 cilvēki, 1924./25. gadā tikai —
7 cilvēki. Šie 7 cilvēki 1924. un 1925. gada pieti-
ka, lai varētu ienest jaunsaimnieku dzīvē lielu uz-
traukumu, izbraukāt un komandēt jaunsaimniekus,
lai tie izpilda smagās klaušas, bet nekādus sevišķus
merišanas_ darbus un plānu sastādīšanu viņi nav vei-
kuši un tā visa šī lieta nekādu labumu valstij nav
nesusi. Šie 7 cilvēki, ieskaitot ari tos. kas sēž Rī-
gā un sūta uz ārieni mazāk piedzīvojušos darbinie-
kus, tagad nekāda sevišķa labuma valstij neatnes.
Jau no Jansona kunga statistikas ir redzams, ka
torņu_ celšana notiek tikai pašu vadītāju darba dēļ,
lai butu darbs un peļņa tiem, kam šis darbs ir va-
jadzīgs. Šinī brīdī aiz mērnieku trūkuma ar torņiem
nevar ievērojamus panākumus sasniegt priekš valsts.
Tas ari ir skaidrs visiem, ka šie torņi nav priekš
jaunsaimniekiem vien un viņiem pašiem nekādus
labumus nevar dot, bet var viņus tikai lielā mērā
apgrūtināt ar klaušām. Ja tas tā ir, tad man bij pil-
nīgs iemesls šeit nākt un uzstāties, tiklīdz es dabū-
ju zināt, kas notiek 1925. gadā ar torņiem. Šis lie-
lais celšanas darbs ir norisinājies un cēlāju skaits
pavairojies tikai 1925. gadā. Bet 1925. gadā 29.
maija Saeimu atlaida un lielie celšanas darbi notika
vasarā un rudenī. Pirmās ziņas par šiem darbiem
man pienāca novembrī 1925. gadā. Tiklīdz man šīs
ziņas pienāca, es pie pirmā atgadījuma par šo jau-
tājumu runāju, t. i., sakarā ar agrārreformas likuma
IV. daļas 19.. pantu. Tas bija 1925. gada 18. de-
cembri. Tāpēc pārmetumu taisīt man, ka es būtu ko
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nokavējis, nevar. Tālāk Sterna kungs man pārme-
ta, kamdēļ es neesot griezies tieši pie zemkopības
ministra. To es ari darīju, bet zemkopības ministrs
nevar uz. savu roku insti jkciju atcelt, to taču izde-
vusi centrālā zemes ierīcības komiteja. Man jāsa-
ka, ka tāpat ari Sterna kungs varēja griezties pie
zemkopības ministra kunga, kā viņa biedrs; Sterna
kungs jau toreiz katru dienu sēdēja ministrijā un pēc
tam vel braukāja apkārt pa vēlēšanu sapulcēm, kur
viņš ceļa varēja redzēt visus tos torņus un varēja,
būdams pa/ zemkopības ministra biedri, pirms ma-
nis jau uzstāties un griezt uz to vērību. Kādēļ
Sterna kungs to nedarīja? Bet es negribu viņam par
to pārmetumus taisīt. Tas bija mans pienākums to
darīt, tiklīdz es par to dabūju zināt. Man vēl jā-
saka, ka Sterna kunga frakcijas biedrs Lindiņa kungs
ir bijis klāt pie šīs dīvainās instrukcijas izstrādāša-
nas. Instrukcija tikusi izdota 1920. gada 22-/23. de-
cembrī, kad Sterna kunga frakcijas un partijas biedrs
Lindiņa kungs bija ievēlēts no Satversmes Sapul-
ces centrālajā zemes ierīcības komitejā. Viņam
vislabāk vajadzēja pārzināt visus šos jautājumus un
vajadzēja redzēt šīs instrukcijas nepiemērotību.
Jūs redzat, Sterna kungs, ka te ir jādod zirgi, jāpie-
dalās darbā un citādi jānāk plašos apmēros palīgā
pie trigonometrisko tīklu sastādīšanas u. t. t., u. t. t.
Lindiņa kungam ari pašam vajadzēja iedomāties, ka
jaunsaimniecībām nevar tik lielus darbus uzvelt.
Nevar taisīt man pārmetumus, ka es esot izmeklē-
jies sāpīgu jautājumu, par kuru runāt. Tas ir nevie-
tā. Es tāpat negribu taisīt Lindiņa kungam pārme-
tumus, ka viņš bijis klāt un nav cēlis protestus, kad
šo 4. instrukciju izstrādāja, pieņēma tādu, kāda viņa
pašlaik ir un nesaskan ar agrārās reformas likuma
IV. daļas 20. pantu. Es neesmu tanīs domās, ka te
Lindiņa kungs viens vainojams, bet te vainīga ir visa
centrālā zemes ierīcības komiteja, kura tik pārstei-
dzīgi lēmusi par tādu instrukciju, kas vēlāk dzīvē
kā kāda smaga nasta uzgūlusēs jaunsaimniekiem.
Tā nasta nav viņiem pa spēkam un ari bez kaut kā-
da likumīga iemesla uzliktas šīs klaušas. Sterna
kungs asi uzbruka man, aizrādīdams, ka mana dar-
bība nākšot par sliktu: maniem vēlētājiem. Es do-
māju, ka drīzāk Sterna kunga asais uzbrukums
man ķers viņu pašu viņa vēlētāju saimē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski)
(Runas atreferējums nav iesniegts).

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds zem-
kopības ministrim.

Zemkopības ministrs M. Gailīts: Augstais nams!
Lai man būtu atļauts īsos vārdos dot dažus pa-
skaidrojums uz vispārējās debatēs aizskartiem jau-
tājumiem. Pirms tam man jāgriežas pie jums ar
lūgumu atvainot manu neveselības stāvokli un tā-
pēc nesagaidāt no manis tik plašu atbildi', kāda
viņa būtu bijusi citā gadījumā. Tikai izpildot savu
pienākumu atrodos šodien te, jo patiesībā mana vie-
ta butu atrasties slimības gultā. Sadalīšu ierosinā-
tos jautājumus grupās. Vispirms kreisā spārna ru-
nātāji ka galveno jautājumu, pret kuru vērsa savus
uzbrukums zemkopības resoram, aizrādīja uz ne-
pareizu agronomiskās palīdzības nostādīšanu. Nā-
cās dzirdēt diezgan rūgtus pārmetumus resora va-
dītājam, ka viņš esot nevarīgs, ļaujot iespaidoties ,
no daudzām organizācijām, kuras izlietojot valsts
līdzekļus bieži nelietderīgi u. tt., vārdu sakot, saistot
ministri savā rīcībā. Tie pārmetumi man uz kate-
goriskāko jānoraida. Vēl labāki kā nevienam citam
jums pašiem ir zināms, cik maz ļaujas iespaidoties
zemkopības resora vadītājs no vienas vai otras or-
ganizācijas. Ari pie tādiem apstākļiem, kādi ir no-
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teikti agronomiskās palīdzības sumu izlietošanā pie
mums, _ tāda iespaidošana nebūtu vajadzīga, jeb viņa
nevarētu nākt priekšā, jo taisni ar pagājušo gadu
augstā nama budžeta komisija agronomiskās palī-
dzības sumas atsevišķām organizācijām sadalījusi
pati. Tanī garā turpinājies šis iesāktais jautā-
jums ari tālāk šogad, paredzot katrai atsevišķai or-
ganizācijai no kopējās atvēlētās sumas noteiktu da-
ļu, tā _ kā zemkopības ministrim atliek vairs tikai
augstā nama lēmumu izpildīt. Bet ja mēs piegrie-
žamies lietai pēc būtības, tad tomēr mums visiem ir
skaidrs, ka agronomiskā palīdzība pie mums nav
nostādīta uz normāliem pamatiem un ka pa to ceļu
tālāk attīstot šinī lielā organizāciju pārskatā attie-
cīgo organizāciju skaitu aizvien pakāpeniski uz
augšu, mēs noiesim agronomiskā palīdzības snieg-
šanā mūsu zemkopjiem seklumā, bet ne dziļumā.
Kur meklējama izeja? Izeju dos mums tikai kārtīgs,
augstā nama izdots agronomiskās palīdzības likums,
pie kura ari te pakavējās runātājs Bīlmaņa kungs.
Šis likums, kura izstrādāšanu uzņēmusēs uz sevis
agrarpolitikas komisija, ir darbā un domājams, viņa
izdošana tagad neprasīs daudz laika, tā kā viņš va-
rēs nākt dienas kārtībā jau nākamā sesijā. Uz to
laiku tiks sagatavoti visi attiecīgie materiāli, lai pie
šī likumprojekta caurskatīšanas augstā namā, tāpat
pie viņa pieņemšanas varētu nākt no valdības un
resora puses ar attiecīgiem priekšlikumiem un ie-
sniegumiem. Cik man ir zināms, tad agrarpolitikas
komisijas referents pie likuma izstrādāšanas ir no-
stājies uz lauksaimniecības kameru principa. Ari
mana pārliecība ir, ka citas izejas nebūs un ka būs
jāieved lauksaimniecības kameru princips, taču
nepārdēstot vienu vai otru Vakareiropas kameru
veidu šeit mūsu zemē, bet gan piemērojoties mūsu
apstākļiem, jo mums jārēķinājas ar to, ka pie mums
agronomiskā palīdzība vēsturiski izaugusi uz sabie-
driskiem pamatiem. Tā tad lauksaimniecību kame-
ru ievešana nozīmē nocirst to koku, kurš spēlējis tik
lielu lomu mūsu zemkopībā, kā saimnieciskā, tā kultu-
rela, valsts tapšanaslaikā. Mēs šo koku nevarēsim
izsviest, tardēstot kādu citu lauksaimniecisku kame-
ru tipu. Tālāk piegriežoties tādām autoritātēm, kā
Šveices profesora Laues uzskatiem, jāsaka, ka viņš
noteikti noliedz citu agronomiskās palīdzības veidu,
ka sabiedriskas agronomiskās palīdzības veidu, at-
zīstot, ka valsts agronomi, kā pašvaldībās, tā lauk-
saimniecības kamerās, ieved zināmu birokrāti-
sku ieredniecismu visā agronomiskās palīdzī-
bas aparāta un līdz ar to ienes ļoti daudz
ļaunuma. Ka viņa uzskatam pamatos guļ pa-
tiesība, par to liecina mūsu pagātne, mūsu agro-
nomiskās palīdzības_ izveidošana Latvijā. Šie uz-
skati bus jāņem vēra pie Latvijas agronomiskās pa-
līdzības likuma izstrādāšanas. Ja pamatā liksim
lauksaimniecības kameras, tad viņām jābūt piemē-
rotām musu lauksaimniecības apstākļiem pēc viņu
uzbūves un darba izvešanas. Tomēr šogad nebūs
iespējams ko grozīt un līdz likuma izdošanai būs jā-
turas pie vecas_kartības. Noraidot še no augstā ka-
tedra man taisītos pārmetumus, it kā es ļauju sevi
iespaidotieslai butu atļauts izteikt vēl sekošo. Ne
tikai līdzšinēja sava resora vadības laikā neesmu
atļāvies un neatļaušos sevi iespaidot no organizāci-
jām, bet vadīšos vienīgi no lietderības, likumības un
valsts labuma. Par' savu uzdevumu uzskatu to pašu
darbības liniju iepotēt ari maniem resora darbinie-
kiem. Ka sarkans pavediens manā vairāk kā gada
darbība zemkopības resora manās attiecībās ar dar-
biniekiem iet cauri tas, lai viņi būtu pēc iespējas ma-
zāk iespaidoti _ gan no atsevišķām politiskām gru-
pām, atsevišķam politiskam personām, atsevišķām
politiskam kombinācijām un sabiedriskām organi-
zācijām, lai viņi ka valsts ierēdņi savu darbu veiktu,
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vadoties no savas pārliecības, likumības un lietderī-
bas. Te nāca pārmetums, ka zemkopības resors
lauksaimniecības pacelšanas laukā, tāpat visā resora
vadībā neesot vadījies pēc noteikta lauksaimniecības
politikas plāna. Kungi, es domāju, ka velti būtu gai-
dīt, lai jūs teiktu, ka ir tāds plāns lauksaimniecības
politikas vadībā koalīcijai, kurā jūs neieejat. Tomēr
manu priekšgājēju laikā, tāpat tagad tiek vesta zi-
nāma politika. Kad jūs iegājāt koalīcijā, tad jūs tā
nerunājāt. Tā tad es domāju, ka te man būtu velti
jūs mēģināt pārliecināt, ka šī noteiktā politika mūsu
lauksaimniecības pacelšanā zemkopības resorā ir un
tiek izvesta, nevis par cik viena vai otra partija to
gribētu, bet par cik to nosaka politiskā atslēga, kāda
ir te augstā namā un nevis kādās tur organizācijās,
kur jūs to meklējat. Mūsu darbības linija nekad nav
bijusi un nevar būt pretēja mūsu agrārās reformas
izvešanai, mūsu jaunās zemniecības nostiprināša-
nai un mūsu lauksaimniecības pacelšanai, tas jums,
kungi deputāti, augstā nama locekļi, visiem zināms.
Apstāties pie tālāk izteiktiem, gan vairāk vispārējas
dabas pārmetumiem, attiecībā uz sēklas fondu, at-
tiecībā uz sēklas kontroli, neatrodu par vajadzīgu,
jo pie šiem_ jautājumiem esmu plaši pakavējies savā
laikā sakarā ar jautājumiem,kuri bija iesniegti augstā
nama. Apstākļi pēc tam nav grozījušies. Vienu
gan es gribētu pastrīpot, kas tagad atkal ir pierādīts,
ka jazemkopības resors būtu pagājušārudenī iepir-
cis seklu, nevis caur organizācijām, bet pats ar
valsts līdzekļiem to sagatavotu, tad zaudējumi būtu
bijuši neizbēgami, jo, kungi, jums nebūs nezināms,
kādus lielus zaudējumus nesusi viena liela lauksaim-
nieciska organizācija, attiecībā uz viņas iepirktiem
krājumiem. Sēklas cena rudenī turējās augstu, vē-
lāk cena kritās un zaudējumi sniedzās miljonos. Un
tas nav šai organizācijai vien, bet ari visām tām
organizācijām, kuras ar sēklas iepirkšanu nodarbo-
jas. Skaidrs, ka valsts zaudējumi, izdarot pašai
iepirkšanu, būtu bijuši lielāki, un tas nelielais pie-
augums, ko' mēs iemantojam no tiem divi procentiem,
ko mēs ņēmām priekš fondu sēklas stabilizēšanas,
tas būtu jau sen apēsts, glabājot sēklu valsts nolik-
tavās u. t. t. Tas ceļš, kuru gājis zemkopības resors,
vēl tekošā gadā uzliekot par pienākumu nepiecie-
šamo kvantumu sēklu sagādāt dažādām attiecīgām
organizācijām, kuras to uzņēmušās, neskaitoties ar
to, cik vēlāk no viņām noņems, tas ir bijis pareizā-
kais ceļš šinī pārejas laikā. Kā uz priekšu šis plāns
izveidosies zemkopības resorā, par to' jau runāju
atbildot uz jautājumu, t. i. mums pašiem jānoorganizē
sēklu audzinātavu saimniecību tīklus, pievelkot pie
tā valsts un ari privātas saimniecības. Tur ari jā-
iegulda valsts sēklas fondā līdzekļi, bet nevis kā
izklajdus aizdevumi vienai otrai organizācijai. Sā-
kumā, kamēr to izdosies noorganizēt, būs jāiet abus
ceļus paralēli.

Tad nāca pārmetumi par saimniekošanu valsts
muižās. Te atrada žēlastību tikai pāris muižas, ku-
rās no valsts ierīkotas saimniecības un kuras vadot
savu saimniecību puslīdz piemēroti un priekšzīmīgi
priekš apkārtnes, kamēr pārējās saimniecības tiekot
vadītas ārkārtīgi slikti, esot gan nepilnīgs inventārs,
gan ari nepareiza apsaimniekošana. Bez šaubām,ka
trūkumi ir. Valsts kulturelās saimniecības, kuru, kā
jums, deputātu kungi, ir zināms, skaits ir 19, nav
tajos ideālos augstumos, kādos tām vajadzētu būt.
Lielu lomu te spēlē varbūt taisni attiecīgā rīcības
kapitāla trūkums. Uz vienu rokas mājienu nostādīt
priekšzīmīgi kulturelu saimniecību, to taču nevar ne
ne no vienaprasīt. Šogad valstssaimniecību skaits par
vienu samazināts, jo Alsvjķu muiža nav atrasta par
piemērotu valsts saimniecības iekārtošanai un uztu-
rēšanai un tāpēc nolemta sadalīšanai. Pārējās saim-

niecības tomēr soli_ pa solim uzlabojas un ar laiku
tiks nostādītas pienācīgā augstumā. Vēl šogad kopā
ar agrarpolitikas komisijas locekļiem zemkopības
resora priekšstāvji apbrauks visas šīs valsts saim-
niecības, tad taisīsim apskati un pārliecināsimies uz
vietas, un pārspriedīsim, kas būtu darāms un kādas
muižas no šo saimniecību skaita būtu izslēdzamas un
likvidējamas kā nepiemērotas, vai nu sadalot, vai iz-
lietojot citiem nolūkiem. Tāpat attiecībā uz iznomā-
tam saimniecībām taisīja pārmetumu, ka neraugoties
ar pietiekošu stingrību uz pagājušā gadā pieņemtās
pārejas formulas izpildīšanu. No šīkatedra man, kun-
gi,jāapgalvo1,ka tas tā nav, ka ar visu stingrību izved
dzīve to pārejas formulu, ko augstais nams pieņēma
pagājušā gadā pie budžeta debatēm, t. i. izved ne-
saudzīgu revīziju visās iznomātās saimniecībās un
kur līgumi nav pildīti, kur saimniecība vesta nolai-
dīgi u. t, t, tur šie līgumi lauzti, bet ar šīm saimnie-
cībām rīkojas, skatoties pēc lietderības, vai nu no-
lemjot tās sadalīšanai, ja tām uz priekšu nav pare-
dzama radikāla nozīme vietējā apvidū kā kultureliem
centriem resp. valsts, pašvaldību vai citām vajadzī-
bām

^
vai ari atstājot tālākiem nolūkiem vai atkal iz-

nomājot. Pēdējo piekopj, ja šīm saimniecībām kā
tādam var but plašāka nozīme priekšdienās. Tādā
gadījumā tās iznomā vairāk piemērotam nomniekam
vai sabiedrībai u. t. t. Nekādi atvieglojumi netiek
doti. To saimniecību saraksts, ar kurām līgumi
lauzti vai attiecīgi pārstrādāti, ir jau stipri plašs.
Bez tam ar katru braucienu, ar katru izdarītu revi-
ziju

^
šis saraksts vēl paplašināsies. Protams, vienā

gadā apbraukāt visu iznomāto saimniecību lielo
skaitu un izdarīt pamatīgas revīzijas, nav iespējams,
bet ceru, ka līdz rudenim būs veikts ari šis darbs.
Pie revizijām_ tagad pieaicina klāt ari vietējo pašval-
dību priekšstāvjus. Bez tam tanīs ņem dalību valsts
kontroles un zemkopības ministrijas pārstāvji. Par
ļoti apsveicamu atrodu to, ka pēc tam, kad jautājums
pacelts agrarpolitikas komisijā, ari šīs komisijas lo-
cekļi ieinteresējušies par šo lietu un ņem dalību šo
saimniecību apskatīšanā uz vietām, lai pārliecinātos
un iepazītos ar šīm saimniecībām, tāpat ari, lai iepa-
zītos ar mūsu mežu saimniecību uz vietām, lai re-
dzētu ari agrarpolitikas komisijas locekļi, kur un ko
vel var izdarīt. Par zemes fonda paplašināšanuru-
nājot, jau pavasarī savās atbildēs uz jautājumiem at-
tīstīju zināmu programu, ka mums zemes fonda pa-
plašināšanai tiks nodota daļa no nekultivētām meža
zemēm, kultivējamiem purviem un bez tam vēl nāks
iekša zemju fonda izslēdzamās valsts saimniecības,
tāpat caur zemes banku uzpirktās privātās zemes,
kuras atkal iekšējās kolonizācijas ceļā tiks sadalītas
bezzemnieku saimniecībām caur zemes banku.

Te no priekšpēdējā runātāja nāca pārmetums
par to, ka pagājušā gadā esot pieņemta pārejas for-
mula, ka katru gadu jāapmierina ar zemi 500 bez-
zemnieki. Šo skaitu katru gadu jānosēdina uz zemi,
bet tas neesot darīts. Man šķiet, ka cienījamais de-
putāta kungs nebūs sekojis visam darbam un visiem
ziņojumiem. Tad viņš būtu redzējis, ka ne tik vien
500 bezzemnieki apgādāti ar zemi, bet viss kvantums
ir izdalīts. Protams. tūliņ uz pēdām to zemi sadalīt
un piešķirt taču nebūs racionāli, jo tur pa priekšu
jāizdara priekšdarbi

^
un zināms skaits hektāru būs

pietiekošs, lai pirmā gadā apmierinātu vajadzīgo
skaitu bezzemnieku. Tekošā gadā ar atvēlētām bu-
džeta sumam tiks izdarīta attiecīga priekšdarbu sa-
gatavošana nākošam gadam, un tā tas ies gadu no
gada un domājams, kā apmēram 5 gados visas pra-
sības pec zemes tiks apmierinātas un attiecīgas ze-
mes platibas sadalītas. Tā tad darīts ir viss, kas
stāv zemkopības resora spēkos, lai izpildītu augstā
nama pagājuša gada pieņemtas pārejas formulas.
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Par to sava laika esmu referējis agrarpolitikas ko-
misija un devis no sī katedra atbildes uz iesniegtiem
jautājumiem.

Tad gribu drusciņ pakavēties pie klaušām tri-
gonometrisko torņu tīklam. Ar žēlošanos par šīm
klaušām griezās pie manīm deputāts Bachmaņa
kungs. Iepazīstoties tuvāk ar attiecīgo instrukciju
un likumu, uzkura pamata, tās klaušas uzliktas, esmu
nācis pie pārliecības, ka šīs klaušas tiek prasītas ne-
likumīgi, ka tam nav likumīga pamata, jo nevar pie
robežstabiņiem un citām zīmēm, kas sīki uzskaitīti
instrukcija, pieskaitīt klāt tādas būves, kā trigono-
metriskos torņus. Es esmu devis attiecīgu rīkoju-
mu man padotiem darbiniekiem šīsklaušas uz priekšu
no sabiedrības nepieprasīt. Trigonometrisko torņu
būvei, kura nav ieinteresēti tikai jaunsaimnieki un
vecsaimnieki, ne_ tikai zemkopji vien, bet kurā iein-
teresēti visi iedzīvotāji valsts masštabā, pats par se-
vi saprotams, jāgulstas uz valsts kases pleciem, No
šis ziemas sākot, ari baļķu pievešana un ari citi darbi
trigonometrisko torņu celšanai klaušu kārtā netiek

'prasīti, bet torņi tiek izbūvēti parjik, par cik budžetā
ir_ priekš tam attiecīgi līdzekļi. Šis jautājums ir no-
kārtots un ja viņšbūtu agrāk pacelts un ja būtu paš-
valdības vai apriņķa likvidācijas valdes agrāk grie-
zušāsar attiecīgu sūdzību par šāda rīkojuma nepa-
reizību, tad tas agrāki būtu nokārtots. Man jākon-
statē, ka nekādu norādījumu agrāk nebija, Šis jau-
tājums uzskatāms ar to par likvidētu.

Attiecībā uz pārmetumiem par mērniecības dar-
bu izvešanu Latgalē jāteic,ka te ari kaut kas dibinās
uz pārpratumiem. Te tika saukts vārdā kāds mēr-
nieks Grasis. Cik man izdevies noskaidrot, tad tā-
dam mērniekam, Grasim nav tikušas darbu izvešanas
atļaujas izdotas un mums tāpēc jānoskaidro, par kā-
du mērnieku te iet runa, Tagad valsts dienestā stā-
vošiem zvērinātiem mērniekiem atļaujas sādžu sa-
dalīšanā kā privātiem darbiem netiek izsniegtas.
Vispāri šādas atļaujas neizsniedz uz lieliem mērniecī-
bas darbiem, bet uz darbiem ne "lielākiem par 150 ha.
Tā ir tā norma, ko' savā brīvā laikā, ieskaitot atva-
ļinājumu, darbinieks varētu izvest. Pie tam atbil-
dīgie centra darbinieki, lai izbēgtu reiz par visām
reizēm sūdzības un pārpratumus, ir no šo darbu pie-
ņemšanas izslēgti, tāpat ari nodaļu vadītāji centrā
u. t. t. Tiem tādas atļaujas nepavisam- netiek iz-
sniegtas.

Pareizi aizrādīja Opvneana kungs, ka savā lai-
kā Latgalē zemes dalītāji aizrāvušies no jaunsaim-
niecību nodibināšanas un caur to ari, varbūt, cēlies
tas asi sajūtamais naids no sādžu puses pret līdzās
nometinātiem jaunsaimniekiem. Ja mēs ņemam šīs
zemes platības, tad tik lielu lomu, varbūt, šīs jaun-
saimniecībām nodotās zemes platības nespēlē, bet
tomēr asās attiecības, kas caur to radītas, nav vē-
lamas. Pēc manas pārliecības gan vajadzēja jaun-
saimniecību dibināšanu Latgalē atlikt, jo tur zemes
t'k un tā ir par maz. Ari agrārreformas likums pa-
redz, ka, pirmkārt, apmierināmi sīksaimnieki, jokā
citādi lai saucam Latgales sādžu saimniekus kā pai
sīksalmniekiiem. Tā tad, pirmkārt,Latgalē vajadzēja
dot piegriezumus sādžām. Bet kas padarīts, to vairs
atpakaļ atgriezt nevar un tagad visa vērība nu jā-
piegriež piegriezumiem pie sādžām. Tur, kur mums
ir vēl dažos Latgales apvidos mežu bagātība, tur,
varbūt, ari tās grūtības tik lielas nebūtu, bet jumi.
jāzin, kā to norādīja jauari Kotana kungs, ka ir
mums Latgalē apvidi, kur ir mežu nabadzība un tur
no meža nebūs iespējams dot piegriezumus, jo tad
pienāks laiks, ka dažam latgalietim vajadzēs braukt
100 verstes pēc Vezuma malkas. Tik tālu mēs neva-
ram noiet, tā kā atliksies tikai, varbūt, mazināt šo
Latgales zemes trūkumu pārcelšanas veidā. Kā

smagu pārkāpumu pārmeta zemkopības resoram
Bungša kungs un Rozentala kungs, ja nemaldos, ka
ir nokavētas izstrādāt un izdot attiecīgās instrukci-
jas pie likuma par kreditiem lauksaimniecības būv-
niecībai. Redzat, lieta ir tāda: šī instrukcija par
dzēšamām daļām var tikt izdota tad, kad būs izdoti
noteikumi par lauksaimniecības būvniecību. Notei-
kumi par lauksaimniecības būvniecību tika; izstrādāti
jau pagājušā gadā zemkopības ministrijā, kaut gan
likumā nekur nav teikts, ka tas ir zemkopības mini-
strijas uzdevums, jošie noteikumi par būvniecību līdz
šim bijuši koncentrēti iekšlietu ministrijā. Šo notei-
kumu uzmetumu zemkopības resors ienesis, es nezi-
nu, kurā_ laikā ministru kabineta pieņemšanai, bet
tā kā izrādījās, ka šie noteikumi jāsaskaņo ar dažiem
veco likumu noteikumiem, tad šo noteikumu galīga
izstrādāšana nodota pēc piekritības iekšlietu mini-
strijai. Tagad šī būvniecības instrukcija izgājusi
cauri vairākām instancēm, no iekšlietu ministrijās
iesniegta ministru kabinetam pieņemšanai un vienā
no nākošām sēdēm tiks pieņemta. Tikko tā būs pie-
ņemta, zemkopības resors varēs publicēt izstrādāIo
instrukciju par dzēšamām daļām, kura izstrādāta ar
zemes bankas un finansu ministrijaspārstāvju pie-
dalīšanos. Tāds ir stāvoklis un te vainot zemkopī-
bas resoru pilnos apmēros nevar. Mēs neko noka-
vējuši neesam. Tad. smagi uzbruka pēdējais kreiso
runātājs Būmeistera kungs zemkopības resoram par
neatsavināmās daļas ierādīšanu, it kā zemkopības
resora vadītājs neko tanī lietā nedarītu, lai tur, kur
neatsavināmās daļas nepareizi ierādītas lielākas ne-
kā pēc likuma pienāktos, lēmums tiktu atcelts un
ņemtas šīs zemes lietošanas tiesības, lai zeme nāktu
atpakaļ zemes fondā u.t.t. Jaapskatāmies, tadredzam,
ka atcelšana, kas notikusi, notikusi uz zemkopības mi-
nistrijas ierosinājumu. Šos lēmumus senāts taču at-
ceļ uz kāda ierosinājuma pamata, un šie ierosinātāji
ir tikai divi: vai nu zemkopības ministrija vai cen-
trālā zemes ierīcības komiteja. Būmeistera kungs
minēja par Glužinovas neatsavināmo daļu, viņai bija
dots piegriezums un tas lēmums par piegriezuma do-
šanu ir nesen atpakaļ atcelts. Bet tas piegriezums ir
dots mana priekšgājēja laikā. Tad jūs vēl minējāt
kādu GaigalO'vas muižu. Cik man apstākļi ir zināmi,
tad tanī muižāari pie viņas tagadējās platības derīgā
zeme nepārsniedz to normu, kāda pēc likuma ir pa-
redzēta un kā senāts uz to lietu skatās, tad to es
jumsjau nolasīju, ka nederīgu zemi un ūdeņus pie
derīgas zemes neskaita. Katrā ziņā es šo lietu pār-
baudīšu

^
bet cik man ir atmiņā personīgi, tad šī nor-

ma nebūs pārsniegta._ Attiecībā uz 1924. gadā iz-
nestolēmumu, kur itkā 4ha piegriezti kādai neatsavi-
nāmaidaļai unka uz šiem 4 ha atradušās tvaika dzirna-
vas. Neticu,ka izņemot kādu šķūni, tur kas cits būtu bi-
jis.Un ja ar šiem 4_ha nepārsniedz likumā paredzēto
normu, tad te nebūs vajadzīgs kaut ko darīt un ari
lietderība diezin vai kaut ko prasīs. Tad jūsminējāt
kādu Rolavas ķieģeļu_ cepli. Tur, cik man ir atmiņā,
ir no mana priekšgājēja, bet ne no manis, piegriezti
50 ha kūdras purva; bet kad vēlāk noskaidrots, ka
tur ir kāda saliņa ar mežu iekšā, tad šī lieta vēl nav
pielaista koroborēšanāun viņa ir noskaidrošanas sta-
dija. Tad talak jusvēl runājāt par to, ka piešķirta
neatsavināmā daļa pareizticīgo klosterim. Tur jūs
izteicat šaubas a priori, ka zemkopības ministrija
nākšot pretim pareizticīgo baznīcai un kaut ari se-
nats_esot atcēlis šo neatsavināmās daļas ierādīšanu,
tomēr zemkopības ministrija ierādīšot un ierādīšot
nevis tikai Ilūkste vien,_ bet abās vietās. Kā es šo
jautājumuizšķiršu, es vēl nevaru teikt, bet katrā zi-
ņa varu paziņot, ka jautājumu izšķiršu tā,kā likums
to prasa, jo es nedošu nevienam to, kas viņam nenā-
kas, bet ari nekad nebūšupiedabūjams pie tā, lai at-



i911 Latviias Republikas II. Saeimas Ijļ. sesijas 24. sēde 1926. gada 2. jūnijā. 912

ņemtukādam ta, kas viņam' uz likuma pamata rakaš.
Lēmumus par neatsavināmo daļu ierādīšanu un tāpat
ari visus ciitus piegriezumus atcel senāts uz ierosinā-
juma pamata. Tagad jūspareizi uzstādāt jautājumu:
kad nu senāts atcels lēmumu attiecībā uz kādu ob-
jektu, kurš vēl nav koroborēts, ko tad darīt? Tad
jautājums ir vienkāršs un to ceļu ari zemkopības
resors iet, sastādot jaunu projektu, ierādot uz jauna
lēmuma pamāta neatsavināmo daļu un nododot to
tālāk koroborēšanai, ja nav pārsūdzību. Ja nu par
to laiku uz agrākos gados taisītā lēmuma pamata
koroborēšana jaunotikusi, jā, kungi, tad senāta ad-
ministratīvā departamenta lēmumus, kā jumszināma,
zemes grāmatas nodaļa neievēro un zemes lietoša-
nas pārtraukšana bez attiecīga tiesas sprieduma nav
izdarāma. Te nu zemkopības resors pieliek vasas
pūles, lai dažas šīs lietas — mums dažas tādas ir —
dabūtu reiz senāta kopsēdē dienas kārtībā galīgai
izlemšanai. Līdz turienei jau ir novesta viena vai di-
vas lietas, pēdējā laikā pat vairāk, bet uz konsēdi
līdz šim neesam varējuši tās dabūt. Ir bijuši gadīju-
mi, kur senāta kopsēdē viņas jau liktas dienas-kār-
,tībā, bet tad atkal noņemtas. Te laikami cits nekas
neatliks darīt, kā iet garlaicīgo tiesas ceļu, jo pavēlēt
senātam 1 un tiesai', tas tiešām būtu par daudz prasīts
no zemkopības resora vadītāja. Attiecībā uz pār-
metumiem, ko izteica pret mežu resoru un tā darbi-
niekiem, man jāteic, ka katram saprotams, ka nevar
taču prasīt, lai starp 4000 darbiniekiem nebūtu nevie-
na tāda, kas, varbūt, nav savu uzdevumukārtīgs pil-
dītājs. Par to, ka resors ir izturējies nesaudzīgi-
stingri pret visām sūdzībām, visas tās ievērojis, se-
višķi būvkokus izsniedzot, skaidru ainu jums dod jau
tās vien, ka trijos gados uzlikti administratīvi sodi,
gan atlaišanas, gan pārcelšanas veidā 34% no dar-
biniekiem un 28% no kalpotājiem, pie kuriem, pieskai-
ta mežsargus. Taisni jūsu pievestais gadījums ar
Liepiņu Kuldīgas apriņķī man nav zināms. Domāju,
ka tur būs kāds pārpratums, ka tur būs cits uzvārds.
Par līdzīgu pārkāpumu ir sodīts kāds mežzinis Kuldī-
gas apriņķī, bet tam ir cits uzvārds. Ir sodīts ari
Kuldīgas apriņķa revizors, Irbenieka kungs ar to,
ka pārcelts uz Lejas ciemu. Kā jūs redzat, zemko-
pības resors un mežu departaments nesaudzīgi ska-
tās un skatīsies uz to, lai mūsu darbinieki uz, vietām
reiz par visām reizēm zinātu, ka viņi ir priekš sabie-
drības un nevis sabiedrība priekš viņiem. Tiklab es
pats, kā ari meža departaments nesaudzīgi skatās
uz to, lai mūsu lauksaimnieki,mūsu jaunsaimnieki:un
vispār laucinieki nebūtu spiesti velti braukāt, velti
kavēt darba dienas, braucot pēc būvkokiem,, lai viņi
nobraukuši ari, varētu savas darīšanasnokārtot. Šo-
gad viscaur uzdots izsniegt materiālus no vietas ar
tekošiem numuriem. Tomēr dažos gadījumos nav
iespējams dot materiālusno vietas, ja vajadzīgi atse-
višķi koki vai nu vērbalkas, vai spāres u. <t. t. Tādi
gadījumi neizbēgami:, kad šos materiālus no vietās
ierādīt nevar. Tie tomēr būs izņēmuma gadījumi.
Vēl aizrādīja, ka vienā otrā gadījumā vairumi bijuši
par maziem, par nepietiekošiem!. Kungi, tas ir tai-
snība. Un viss šis vairums tika izkontrolēts, pārbau-
dīts uņ pēc pārliecināšanās, ka viņš ir nepietiekošs,
es izdevu papildinājumu pie attiecīgās instrukcijas,
ka laucinieki var saņemt papildu, normas. Pārpra-
tums bija noticis aiz tā iemesla, ka mežu resors, iz-
sniegdams koku materiālus, aprēķināja zināmu pro-
centu priekš zariem un galotnēm, kurpretim būvnie-
cības nodaļa ar to nerēķinājāsun aprēķinājusi tikai

i

tīru baļķi kā tādu. Tāpēc gadījumos, ka ja līdz 5%
kāds koks ir maitājies, tad ir tiesība pieprasīt šāda
koka apmainīšanu, griežoties vai nu pie attiecīga
mežziņa, bet ja tas to nedara, tad iesniegt ziņojumu
saimniecības resoram, kur tad šīs tiesības tiks iz-

vestas katrā gadījumā līdz galam un katrs dabūs to,
kas wz likuma pamata viņam pienākas, Un par to,
lai tio notiktu, aizvien stāvēs nomodā zemkopības
ministrija,

Noslēdzot savu runu, gribētu vēl teikt, ka nav
tik vienkārši, ka te viens no runātājiem izteicās,
runāt par lauksaimniecības politikas plāna trūkumu.
Kas mums esot par plānu? Piemērāmi, Madonas ap-
gabala ziedot un zeļot piensaimniecība, bet Kurzemē
un Zemgalē tai lietai'neesot nemaz piegriezta vērība.
Kungi, vaiJad būtu pareizi, jamēs tur,kur pamati vē-
sturiski: vēl nav tik tālu noorganizējušies, ka mēs
tur liktos ar visu krūti iekšā un radītu tagadējam
laikmetam nepiemērotus mākslīgus apstākļus, La-
bāk ļaut izveidoties šīm piensaimniecībām tur, kui
dabiski šī gaita iet vislabāk. Madonas, apriņķis ir
viens no' tiem apriņķiem, kurš jau agrāk bija nostā-
jies uz pareiza lopkopības un piensaimniecības iz-
veidošanasceļa, kamēr Kurzemē un Zemgalē tas vēl
prasīs diezgan ilgu laiku. Bez apdoma un kritikas
visur uzspiest vienu šemu mūsu zemei nebūtu ne
veļams, ne iespējams. Ja te no šīkatedra atzīst tās"
lielas sekmes, kādas uzrāda mūsu lauksaimniecības
uzzelšana pēdējos gados un jagribētu noraidīt no šī
katedra jebkuru_ zemkopības resora iespaidu pie tā
darba, tad domāju, ka jūs paši sapratīsat, ka tas tā
gluži nav. Daļa, kaut ari: maza daļiņa, šīs lietas sek-
mēšanā, krīt tomēr uz zemkopības resoru un uz to
plānu, kāds lauksaimniecības pacelšanas ziņā mūsu
zemē tiek izvests.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski) *):
Deputātu kungi! Pie zemkopības ministrijas budže-
ta man nav daudz ko teikt, kas atšķirtos no tā, ko es
jau minēju pie pagājušā gada budžeta. Mūsu lauk-
saimniecība vēl līdz šim nav spējusi rast jaunus ie-
nākuma avotus, lai segtu lielo izdevumu budžetu; jā-
ķeras atkal pie mūsu mežiem. Ieņēmuma budžets
p_aredz pavisam 1.281.310.000 rubļu lielu sumu, kura
jāiegūst no mežiem. Bet tas vēl tālu nesasniedz pa-
tieso koksnes vērtību, kādu ņems šinī gadā no me-
žiem, jo, pirmkārt, šeit nav pavisam ierēķināta tā
koksne, kas tiek izsniegta par velti, un, otrkārt, visi
izsniegumi jaunsaimniekiem, izpostītiem apgabaliem
u. c. paredzēti pēc būvkoku izsniegšanas likuma pa-
mazinātās vērtības. Ja mēs šo sumu atvietojam ar
īsto koksnes vērtību, tad mēs nonākam pie ļoti
augstas 1.770.310.000 rubļu lielās sumas, kādu mēs
ņemam no mežiem. Tālāk budžets paredz likvidēt
pārdošanas ceļā 26.000 ha meža, kas pārsniedz maz-
saimniecibas 3 ha normu, un stāda pretim ieņēmumos
tikai 455.000.000 rubļu lielu pretvērtību. Nav nekāds
apmierinājums, ja mums saka, ka šie 26.000 ha kail-
cirsmes sastāda vienreizēju meža pamazināšanu, jo
derīgā meža platība taču sašaurinājas par šo skaitli.
Ta tad paredzams, ka šinī gadā mēs izcirtīsim mūsu
mežos 4 gadu normas. Cik ilgi tas tā var turpinā-
ties? — jautāju es.

Tālāk man jāatzīmē, ka par nožēlošanu mums
joprojām pastāv privātās agronomiskās palīdzības
sistēma, kā ari dažādās lauksaimnieku savienības,
kuras par nožēlošanu strādā ļoti bieži ne tikai nesa-
skaņoti, bet pat tieši viena otrai pretim. Mūsu lauk-
saimniecību, kura caur agrāro reformu ir cietusi pil-
nīgu lūzumu, nepieciešami vajadzētu ievadīt caur vie-
notu darbu un vienotām vadošām linijām jaunās slie-
dēs. Līdzeklis, kā nokļūt pie šīs vienotās līnijas, ir
pārēja uz lauksaimniecības kameras sistēmas, kura
Vācijā jau tik spīdoši ir izmēģināta, bet pie mums vēl
par nožēlošanu nav piemērota. Es domāju,ka tādēļ

*) Runātāja' atreferējums.
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uz musu zemkopības ministri šodien guļas smaga at-
bildība, jo viņam pienākas pavest zem kopēja nosau-kuma dažādo saimnieciski un politiski apkarojošos
lauksaimnieku savienību centienus.

Tālāk es gribētu liktpārdomāt, vai mūsu mazajā
zemīte ir tiešam vajadzīgas vairāk kā 30 zemkopī-
bas skolas. Tādu speciālas izglītības iestāžu dau-dzumu_ diezin_ vai atradīsim citās zemēs, un mūsu
zeme ta ka ta jau cieš no pusizglītotu pārprodukci-jas un īsto darba roku trūkuma.

Es gribu šeit vēlreiz aizskart vienu izdevumu bu-
džeta posteni, uz kura nelietderīgumu aizrādījis jauHana kungs budžeta komisija, un proti, paredzētoaugļu un ogu eksporta kontroli. Mūsu uzņēmēji, kuri
speciāli nodarbojas ar šo eksporta nozari, apgalvo,
ka ar eksporta kontroles ievešanu būšot novērojamaļoti ievērojama šo preču eksporta samazināšanās.
Vācu frakcija neienesīs nekādu sevišķu pārlabojumu,
kas paredzētu strīpot attiecīgu izdevuma posteni, jo
viņa pec piedzīvojumiem budžeta komisijā pārlieci-
nāta, ka nesadabūs vajadzīgo majoritāti. Bet viņa
negrib palaist garam šo posteni, neaizrādījusi ari no
Šis vietas uz viņa šaubigumu.

Beidzot es nevaru neatzīmēt kādu trūkumu zem-
kopības ministrija, trūkumu, ar kuru slimo ne tikai
šis, bet gandrīz visi musu resori un kuram tāpēc jā-
piegriež jo lielāka uzmanība. Es domāju par biro-
krātismu līdz ar visam viņa sekām, kas saista katru
ierēdņu brīvo darbošanos un iniciatīvi. Ja mēs re-
dzam, ka pagājuša gadā tuvu pie 30% no visiem me-
žu darbiniekiem ir sodīti ar disciplinārsodiem, tad tas
man jo sevišķi liekas pilnīgi nesaprotams, jo liela da-
ļa mūsu pašreizējo augstāko un zemāko mežu dar-
binieku kalpo jau ilgus ga'dus, un man ir jāsaka, ka
pret viņu agrāko dienestu privātiem īpašniekiem ne-
varēja but iebildumu. Kamdēļ šie godīgie, pienāku-
mam uzticīgie strādnieki šodien ir palikuši par sodā-
miem darbiniekiem, kas neizpilda savus pienākumus?
Ka tad valsts dienests butu^ viņus tik graujoši iespai-
dojis? Mes rodam šī jautājuma atrisinājumu, ja zi-
nām, ka pagājuša gada mežu departaments nonācis
līdz ārkārtīgam 120.000 lielam' izejošo rakstu un
priekšrakstu skaitam mežu darbiniekiem. Ja jau vie-
tējiem mežu darbiniekiem, kuru darbībai jānorisinā-
jas meža un nevis pie zaļa galda, ir jānoslīkst šādos
papīrupludos. tad nav jābrīnās, ka viņi krīt no vie-
nas kļūdas otra un no viena disciplinārsoda otrā. To-
mēr vienu vainu mazaka^mera varu es pi

erakstīt mū-
su mežu personālam. Šī kļūda ir nepareizā sistēma,
kuru mes esam pārņēmuši no agrākiem kroņa laikiem
un no kuras neesam varejjīši atkratīties. Bet svē-
tais birokrātisms nav vainīgs vienīgi pie bezgalīgās
sarakstīšanas, kura katrs mēģina atbildību novelt uz
otra. Šeit vainīgs liela mēra ari tas apstāklis, ka
valsts kontrole pie mums nostādīta uz nepareiziem
pamatiem. Mūsu likumi dod valsts kontrolei tiesības
spriest ari par atsevišķo ierēdņu darbības likumību
un saukt tos pie atbildības. Mūsu kontrole šo tiesību
izlieto tik plašos apmēros, ka katrs ierēdnis nopūlas
novelt atbildību uz kāda cita pleciem. Krieviski to
agrāk sauca par „ omncarbca"U n kā vainīgais vien-
mēr palika „cTapwi%mopmīK-b^ augstāk jau netika.
Ja ari, ka jau sacīts, arejie apstākļi veicina zemkopī-
bas ministrija svēto birokrātismu, tad droši vien zem-
kopības ministra kungs_ varētu pie labas gribas, ne-
skatoties ari uz šiem arējiem apstākļiem, novērst
daudzas kļūdas un visu uzlabot, ja viņš ierēdņu per-
sonālu un_ sevišķi to, kas dzīvo tālu no galvas pilsē-
tas, izvelētos ta, ka viņiem pie pilnas uzticības būtu
uzlikta ari pilna atbildība par saviem darbiem. Tadizbeigsies šis «oTnucaTtcH" un tagad papīru chaosā
slīkstošie dabūs atkal ieelpot gaisu.

Krājumā Saeimas Stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas Inuknmīī.

Beidzot es gribu atļauties aizrādīt uz sekošo.
Šeitdaudz ir runāts par zemes trūkumu. Sevišķi ve-
selai rindai atbrīvošanas cīņas dalībnieku esot jāpa-
liek bez zemes. Valdība gan nodarbojas ar plašiem
meliorācijas darbiem, bet šie darbi prasa daudz laika
un te var runāt tikai par sevišķi lieliem projektiem.
Bet mums ir lielāks daudzums mazāku nederīgas.ze-
mes gabalu, kurus atsevišķi uzcītīgi cilvēki, saņemot
no valsts vajadzīgo pabalstu, varētu kopējā darbā pa-
darīt par auglīgiem. Es_ tapec atļaujos ieteikt zem-
kopības resoram ņemt vēra šo iekšējas kolonizācijas
veidu un izstrādāt attiecīgu likumprojektu par ne-
derīgas zemes piešķiršanu plašākos apmēros un
ari par vajadzīgiem kreditiem. Ja mums izdotos šo-
dien uzsēdināt vienu daļu atbrīvošanas cīņu dalīb-
nieku caur viņu pašu darbu uz līdzšinējām nederīgām
zemēm, tad līdz ar to mes atkal radīsim zemes īpaš-
nieku šķiru, kuri stipri sēdēs uz sava zemes gabala,
ko viņi pašisagatavojuši, un nevis kā jaunsaimnieks,
kuru izlutināja ar uzdāvinātiem jau gataviem muižas
tīrumiem un kurš katru momentu ir gatavs dzīt spe-
kulāciju ar savu zemi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jubulim.

St. Jubuls (katoļu un kristīgo zemnieku partija):
Augsta sapulce! Loti daudz tika runāts par zemko-
pības resoru, sevišķi no kreisā spārna, bet man rā-
das,_ka lielum liela vaina nepastāv iekš tam,,ka zem-
kopības resora vainīgi vienīgi mūsu ierēdņi, bet lielā
mēra vaina ir musu pamatlikumos. Ja mēs paska-
tāmies uz musu agrārās reformas likumu, tad re-
dzam^ ka daudzums zemes izdalīts nepareizi. Uz
agrāras reformas likuma pamata piešķirtas vairāk
tūkstošu saimiiiiecību karavīriem. Es negribētu ru-
nāt, ka nepareizi' piešķirtas tiemkaravīriem bezzem-
niekiem, kuri ar zemes _apstrādāšanu nodarbojas,
bet ka tas redzams no sūdzībām budžeta komisijā,
agrarpolitikas komisija un citos resoros, piešķirtas
zemes tādiemkaravīriem, kuru tuviniekiem, brāļiem
vai tēvam: ir lielas saimniecības. Nepareizi vēl tas,
ka tika piešķirts pec rozā listēm vairāk saimniecības,
ta saucamie rūpniecības objekti, kā sudmalas, darz-
saimniecības un pie tam piegriezts ari labs prāvs ga-
bals zemes. Agrārās reformas likuma otrās daļas
32. pants noteic, ka Kurzeme un Vidzeme, izņemot
Latgali, rentes mājas atstājamas līdz 100 ha platībā.
Latgale tādas mājas ir atstatas tikai līdz pilnai jaun-
saimniecību normai, t i. ne vairāk,kā 27 ha. Ja mēs
visas tas kļūdas izlabotu, varētu atrast vairāk tūk-
stošu saimniecības, kuras varētu atdot, tiem bezzem-
niekiem, kuri zemi apstrādā. Tagad arvienu sūdzas
bezzemnieki, gan komisijas, gan Saeimas priekšstāv-
jiem, kazemes ir ļoti liels trūkums, ka ar to daudzi
nav _apgadati. Viens no sociāldemokrātu runātājiem
aizrādīja, ka zemkopības ministrijaspriekšstāvis Lat-
gales lietas savus pienākumus neizpildot, neizpildot
to pārejas formulu, ar kuru nolemts, Saeimā, ka katru
gadu vajaga Ieradīt latgaliešiem ap 500 jaunsaimnie-
cību Kurzeme un Vidzeme. Es uz to varu atbildēt,
ka man ir bijusi izdevība ļoti īsu laiku zemkopības
resora darboties un es vel neesmu paspējis savu pie-
nākumu izpildīt, jo tas ziema nav iespējams, bet tas
jāizdara vasaras laika. Ziemu nobraukt uz vietas
nevar, brīvas zemes jāmeklēmežā, cita zeme' jausa-dalīta un piešķirta. Jāsaka, ka visumā mūsu likum-
došanas iestāde ir pretī tam, lai pavairotu, jaunsaim-
niecības bezzemniekiem, sevišķi Latgalē. Mēs re-
dzam, ka budžeta ievesti šogad tikai 100.000 lati
jaunsaimniecībudibināšanai uz nekultivētām vietām.
Sī suma ir ļoti maza, salīdzinot ar vispārējo vajadzī-
bu tik svarīga dzīves jautājumā. Ja mēs ar vieglu
roku dodam teātrim un visām citādām mazāk sva-
rīgam lietam daudz lielākas sumas, tad tādam ļoti
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svarīgam jautājumam, ka jaunsaimniecībi; kultivēša-
nai, man liekas, sumas vajadzētu paredzēt daudz un
daudz vairākkā šī gada budžetā ir ienests. Pec š. g.
budžeta meliorācijas darbiem paredzēti tikai 500.0C0
latu. Tas mums ir tik labi zināms, ka sūdzības ir
tik daudz iesniegtas, kā zemkopības ministrija, ta
agrarlietu komisijā, ka pie mums nekultivēto vietu
ir tik daudz,ka ar tiem 500.000 latiem mes neka iz-
tikt nevarēsim. Visi tie pārmetumi ierēdņiem par
nekārtībām nekrīt tikai uz viņiem vien, bet gan va-
dzētu par to nopietni pārdomāt pašai likumdošanas
iestādei. . Vēl pārmeta Būmeistera kungs, ka taga-
dējais Latgales priekšstāvis zemkopības ministrija
ar vieglu roku paraksta koroboracijas aktus muiž-
nieku centriem, kuri esot apšaubāmi. Es gribētu jau-
tāt Būmeistera kungam., lai viņš pasaka, kādu alOu
es esmu parakstījis, kurš nebūtu skaidrs, vai butu
pārsūdzēts senātā. Es varu pateikt, ka līdz šim es
nevienu tādu aktu neesmu parakstījis. Ir veltīgi tā-
du apvainojumu uz mani mest. Te jau minēja, ka
mēs varētu sameklēt Kurzemē un Vidzemē vajadzī-
go daudzumu jaunsaimniecību priekš Latgales bez-
zemniekiem. Tas Latgales bezzemniekus gan neap-
mierinās, tāpēc, ka tik lielu skaitu jaunsaimniecību
nevar sadabūt, kā mēs domājami. Mēs ienesam pār-
ejas formulu, lai katru gadu ne mazāk ka 500
saimniecības tiktu ieprojektētas. Tikdaudz to saim-
niecību nevar atrast. Var atrast no 100līdz 200 saim-
niecību gadā. Iepriekšējais ministra biedrs tāpat
nav varējis sameklēt minēto skaitu; vietēja admi-
nistrācija neiet pretim Latgales bezzemniekiem. Viņa
rada visādus šķēršļus, lai turpat esošie bezzemnieki
un mazsaimnieki dabūtu labākās vietas no paredzē-
tām zemēm Latgales pārceļotājiem._Lielas cerības
likt uz atrastām nekultivētām vietām Kurzeme un
Vidzemē latgaliešu jaunsaimnieki nevar. Vienīga
izeja būtu tā, ja mēs varētu grozīt dažus pamatli-
kuma pantus, kā es minēju,32. pantu. Agrāras refor-
mas likuma II. daļa, ar kuru ilggadīgie rentnieki iir
saņēmuši 100 ha, Ja tas pants tiktu grozīts, tad ra-
stos 20.000 jaunsaimniecību. Ar to nebūtu nodarīts
liels grēks, tāpēc ka tādas saimniecības Latgale tika
sadalītas līdz jaunsaimniecību normām. Citādi mes
runāsim katru gadu un ienesīsim visādaspārejasfor-
mulas, vainosim ministrus un citus, bet vajadzīgo
mērķi nesasniegsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sternam.

J. Sterns (sociāldemokrāts mazinieks) : Augstā
sapulce! Es negribu jūsu pacietību ilgi lietot, bet
man jāpaziņo viens, ka Bachmaņa kungs sacīja, ka
viņam nepareizi uzbrūkot un aizrādīja, ka tur neko
nevarot darīt, t. i. par torņu būvi, ka ministrs neva-
rot dot rīkojumu, lai jaunsaimnieki nepiedalītos pie
torņu būves, Tagad jūsu pašu biedrs godātais mi-
nistra kungs deva atbildi un pasacija,_ka jaunsaimnie-
kiem torņu būvē vairs nav jāpiedalās, ka viņš tādu
rīkojumu ir atcēlis. Jūs varējātpa priekšu parunāt
ar savu frakcijas biedri un tad nākt un taisīt no tiem
torņiem veselu sensāciju. Man_ šķiet, Bachmaņa
kungs, ka šie torņi Jums sapņos radās un ka no šiem
torņiem Jūs gribat sev iztaisīt troni. Bet vai šis tro-
nis Jums būs drošs?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Antonam Rancanam.

A. Rancans (katoļu un kristīgo zemnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Ikgadus, apsprie-
žot valsts budžetu nākamam budžeta gadam, izceļas
īsākas vai garākas debates pie atsevišķiem resoriem.
Zemkopības ministrija pieder pie tām iestādēm, par
kuras budžetu parasti, izceļas lielākas debates, iz-
ceļas lielākas domu izmaiņas. Tas, bez šaubām, nav
slikti, joresora vadītājs zin, uz ko var reaģēt, zin,

kā nostādīt attiecīgā resora darbību nākotnē^unjtās,
bez šaubām, nāk visā visumā par labu. Šinīssēdēs
par zemkopības ministrijas budžetu bija jau diezgan
plaši izteikušies iepriekšējie runātāji un mani pie tā
nebūtu daudz ko piebilst, bet es gribētu, apstāties vie-
nīgi pie viena no priekšrunātājiem,kurš savā runā de-
dzīgi aizstāvēja Latgales sīkzemniekus un bezzemnie-
kus, kurš uzskata sevi par dedzīgu un karstu Latgales
bezzemnieku aizstāvi, proti, tas ir Opvncana kungs,
Viņššīs dienas rīta sēdē starp citu aizrādīja uz tām
kļūdām, uz tām nepareizībām, kādas pielaistas Lat-
gale, izvedot zemes reformu. Tas, bez šaubām, ir
fakts, un es esmu pārliecināts, ka neviens no Latga-
les deputātiem to neapstrīdēs. Tās domas bija iz-
teiktas no iepriekšējiem runātājiem un es ari to pašu
varētu apstiprināt savas frakcijas vārdā,ka tas tā ir.
Bet es pie Opvncana kunga runas gribētu pieiet no
cita viedokļa un jautāt, no kura laika viņš tik liels
un, dedzīgs Latgales bezzemnieku aizstāvis? No
kāda laika viņam domas ir mainījušās? Cik man
zināms, tad Opvncana kungam dažus gadus atpakaļ,
jamēs skatāmies uz viņa darbību, ideja par zemes
reformu un vispārīgi domas par zemes jautājumu
bija gluži citādas. Es negribu šeit tukšiem vārdiem
rīkoties, bet es mēģināšupierādīt melnu uz balta, ka
tas tā ir; es atvainojos mazliet, tas nebūs pilnīgi
balts, bet mazliet iesarkans, jo šī krāsa (rada laik-
rakstu) 1918. un 1919.gadā bija modē. Neilgus ga-
dus atpakaļ — tie vēl visiem labi) atmiņa, — kad
Opvncana kungs bija lieļķēniņš Latgalē, viņš redi-
ģēja laikrakstu pilnīgā vārda nozīme pec visiem li-
kumiem. Šis laikraksts,kā jūsredzat, ir „Taisnība",
Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejas bi-
roja orgāns, kuru parakstīja redakcijas kolēģija, sa-
stāvoša no I. Opvncana, A. Zarkeviča un I. Zvie-
dra.Kā atbildīgais redaktors parakstījās Jānis Opvn-
cans. Šī laikraksta 53. numurā no 1919. gada 24. jū-
lija ievietots raksts zem nosaukuma „Zemes vaicā-
jumsLatgalē", kura autors diezgan sīki apskata ze-
mes stāvokli Latgalē un grūto bezzemnieku un sīk-
zemnieku stāvokli. Tālāk viņš meklē, kāda visam
tam būtu atrodama izeja un raksta starp citu se-
košo: „Lai paceltu zemes ražošanu, padomju vara
pastāvēja uz to, lai muižu zeme netiktu izraustīta pa
gabaliem, bet pastāvētu tā, kā viņa bijusi, viena gar-
bālā". Tā tad, kā saka, viņš aizstāvēja buržuju do-
mas,par ko jau vienmēr Opvncanakungsno šī augsta
katedra ir izteicies: aizstāvējis vācu baronu laikus.
Bet tas tas mazākais. Tālāk viņš raksta, kā uz to
skatoties padomju valdība: Padomju valdībai esot
bijispatnodoms ievest, ierīkot dažaskomūnas" un šis
autors tālāk turpina „bet kā skatījās uz visu šo zem-
nieki?" Domāti Latgales zemnieki. „Daļa zemnie-
ku, būdami savā vairākumā neapzinīgi, nerunājot jau
par muižniekiem un kulakiem, kuru pretaģitacija
plauka stipros apmēros, atnesās naidīgi. Neviens
praktiski nedomāja par to, kad& varētu izcelties saim-
niecisks sabrukums, japielaistu muižu dalīšanu".
„Zemnieciņu galvas tik ar to vien bij piepūstas.Kas
viņiem par to, ka ražošana nesamērīgi kritīs, kas
par to, ka ļaudis ģībs badā. Varbūt, nebūs izslēgti
gadījumi, ka vēlāk viņam pašam ar tādu nekārtīgu
saimniekošanu būs jāmirst badā, jo viņš nesaprot un
negrib saprast." Lai zemniekus pamudinātu iet ko-
mūnā, viņš raksta tālāk: „Redzat jus, zemnieciņi,
vai tad jūs nevarat saprast to, ka no padomju puses
ir darīts viss, lai tikai atvieglotu jūsu darbu, ir da-
rīts viss, lai ar tādu bezprātīgu zemes un mežu dalī-
šanu neizceltu veselu karu." Tas ir ari jūsu domas,
Opvncana kungs. Bet ar to vel par maz. Nākoša
tā paša laikraksta Nr. 55 iet turpinājums: „Ja pielai-
stu tādu muižu izdalīšanu,, ka _es jausacīju, ko var-
būt, viens vai otrs zemniekspec savas nesaprašanas
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ari gribētu, tas butu ārprātīgi, tas nozīmētu rūpnie-cības pacelšanas_ lieta izārdīt visu rūpniecību, kā
lauku, ta ari pilsētu," Lai nu no tā izbēgtu, raksta
autors Latgales sīkzemniekiem un bezzemniekiem
zemes sadalīšanas vietā ieteic dibināt komūnas, iet
visiem tur strādāt un nak pie slēdziena,ka tādā kārtāzemniekam butu dota iespēja iet no vienas muižas uz
otru. Valsts sniegšot palīdzību, cik vien tas būšot ie-spējams. Tikai tadakarta varēšot izšķirt Latgales
sarežģīto zemes jautājumu. Tādas bij domas, kurasbij izteicies Opvncana kunga darba biedrs un
kuras bija ievietotas laikrakstā, kuru rediģēja un
parakstīja Opvncana kungs. Nevar būt citu domu,
ka viņam nebūs bijušas tādas pat domas. Tas vēltas mazākais. Šīs 'domas Opvncana kungs izpauda
ne tikai laikrakstos, bet ari savā valdīšanas laikāLatgale, braukādams apkārt pa Latgales sādžām un
sludinādams, ka nekāda ziņa zemnieki nedrīkst ie-
ņemt galva tādas domas, ka zeme sadalāma, bet ka
zemniekiem zeme kopīgi_ jāapstrādā un tā tālāk. Tas
bija, Opyneana kungs, jūsu valdīšanas laikā, bet pa-
skatīsimies, ko tadparejieLatgales sabiedriskie dar-
binieki darīja, kādas domasviņi bij par zemes jau-
tājuma nokārtošanu Latgale. Opyncana kungs, es
Jums varu atklāti pateikt, ka pārējie Latgales, politiķi
un sabiedriskie darbinieki, kas ari Jums ir zināms,
sava nospiedoša vairākuma, izņemot, varbūt, vie-
nu otru darbinieku, bija par to, ka zemi va-
jaga sadalīt, ka zemes reformu ir jāizved, ka muiž-
niekiem piederoša zeme ir jāsadala, neviens no re-
dzamākiem Latgales sabiedriskiem darbiniekiem ne-
pielaida tādu domu,ka muižas atstājamas nesadalītas
un kopīgi, ta sakot, komūnā apsaimniekojamas, Tā
tad paliek vispār neizprotams, ar kādu nolūku šeit
Opyncana kungs nāca un taisīja pārmetumus tiemdarbiniekiem, kas strādājuši pie zemes reformas iz-
vešanas. Ar kādu nolūku tas tika darīts, to ir grūti
pateikt; es personīgi skatos uz to lietu tā, ka Opvn-
cana kungs pieiet šinī lieta no cita redzes stāvokļa,
neskatoties uz to, kāda pārliecība viņam ari nebūtu
attiecība uz zemes reformu Latgalē. Man liekas,
ka viņšto darīja tikai provokācijas nolūkā, lai Lat-
gales \eletaju acīs paradītu sevi par viņu aizstāvi,
ka viņš pats saka, par Latgales mazo brāļu gādātāju.
Man Opvncana kungam jāaizrāda, ka tās domas, ku-
ras viņš sava plaša runa attēloja, nebij viņa domas,
bet vecāko Latgales darbinieku domas, kuras tika iz-
teiktas jau Satversmes Sapulcē attiecībā uz to, kā
izvest zemes reformu Latgalē. Beidzot gribētu vēl
piezīmēt pie visa ta, ko šeitizteicu, ka neviens, no lat-
galiešiem neskatīsies nopietni uz Opvncana kunga
izteiktam domam. Ir zināms un es domāju,ka Opvn-
cana kungs ari pats atcerēsies to, ka viņš savā laikā
nosauca tos

^
kuri stāvēja par zemes reformas izve-

šanaLatgale, par bezprātīgu domu izpaudējiem, par
ārprātīgiem. Jus, varbut, domājat, Opyncana kungs,
ka tas darīs uz latgaliešiem iespaidu, varbūt domājat,
ka tas politiski viņus iespaidos, bet varu Jums droši
teikt, ka tas ta nav un ka uz Jums var skatīties vie-
nīgi ka uz politisku (varbūt tas stipri teikts), kā uz
politisku afēristu. To par jums nesen ir izteikuši jūsu
bijušie frakcijas biedri — sociāldemokrāti: tās nav
manas domas. Jus pieturaties pie ta, ka Jums katru
nedēļu iznāk piecas piektdienas, Jūs gandrīz katru
nedēļu savas domasmazināt, un tas ļoti spilgti pierā-
dās attiecība uz zemes reformas izvešanu. Vienā lai-
ka jus aizstāvat _komunas, _ otrā laikā jūs ejat šeit
kopa ar kreiso spārnu un vel vēlāk, pirms trīs nedē-
lam, izstājaties no sociāldemokrātu partijas. Es do-māju, ka no ta deputātu kungi paši var spriest, kā uz
Jums skatīties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

i

A. Dzenis (Latgales demokrātu partija): Aug-
stais nams! Es nebūtu aizkavējis jūsu uzmanību piezemkopības ministrijas budžeta debatēm, bet mani iz-
aicināja runāt kreiso sociāldemokrātu pārstāvji, kuri
parasti šeit mēģina atgādināt Latgales deputātiempar viņu pienākumiem un par viņu solījumu izpildī-
šanu. Man šķiet,_ka še_ vairāk grēko paši sociālde-
mokrāti un viņi velēšanas, bez šaubām, vairāk saso-
lījuši par kuru katru citu partiju, bet darbā vismazāk
rūpējas par mazo zemnieku aizstāvēšanu. Saeimas
velēšanās viņi vārdos ļoti pūlas aizstāvēt nabaga
zemniekus un mēģina dabūt viņu balsis. Šeit starp
citu ari Latgales demokrātus pieminēja, ka tie esot
solījušies rūpēties par mazzemniekiem un sīkzemnie-
kiem, viņus apgādāt ar zemi. Es gribētu pievest da-
žus faktus no pagājušas Saeimas darbības laika, kā
sociāldemokrāti no paša sakuma ar visiem spēkiematbalstīja jautājumu par zemes lietu nokārtošanu
mazzemniekiem un sīkzemniekiem par labu. Starpcitu gribu atgādināt,ka pirmās Saeimas sākumā, mū-
su demokrātu frakcija vel toreiz būdama kopā ar kri-stīgo frakciju, bija nākusi pie jums, sociāldemokrātu
kungi, ar priekšlikumu, lai ari sociāldemokrāti pa-
raksta musu ierosinājumu par zemes reviziju. No
sakuma sociāldemokrāti skaisti uzņēma šo lietu, sa-
cīja, ka varot par to runāt, bet kad pienāca laiks dot
savus parakstus, tad viņi teica, ka parakstus nedošot,
jo no tas lietas nekas neiznākšot, ar vārdu sakot, vi-
ņi atturēšoties no parakstu došanas. Tas ir ļoti labs
piemērs, kas pierada, cik tālu jūsu vārdi saskan ar
darbiem. Tas ir fakts un tas viss jums ir ļoti labi zi-
nāms. Bet kapecjus parakstus nedevāt?" Priekš
pārejas formulas jūsu 3 parakstu būtu bijis pietieko-
ši, bet jus tos liedzāt. Tad vel otrs piemērs, ari ļoti
spilgts un raksturīgs. Toes gribētu pievest. Tas bij
apmēram 1923. gada_beigas, kad no mums bij pacelts
jautājums par agrāras reformas likuma III. daļas 49.
panta pārgrozīšanu, kura iet runa par attiecīgu ze-
mes platību likvidēšanu, kuras nav apvienotas vienā
saimniecības vienība, bet kuras pārsniedz kopplatī-
bas normu, kāda noteikta ar agrāras reformas likumu,
ka tam zemēm, kuras nav vēl likvidētas, ka tām ir
jānoliek termiņš vai jālikvidē tās piespiedu ceļā. Pie
šī paša pārgrozījuma mes bijām nākuši ar pārgrozī-
jumu, lai tādas zemes platības, kuras pārsniedz nor-
mu un navapvienotas viena vienībā, lai tās pārņem
valsts fonda, pie kam sociāldemokrāti ļoti saskaņoti
2. lasījjimabij nobalsojuši par musu priekšlikumu. Bet
kad nāca izšķirošais moments un bija jānobalsopar
to galīga veida, tad paziņoja, ka par šādu redakciju
viņi balsot_ nevar un ka viņi atsakās nobalsot par to
3. lasījuma un nobalsoja kopa ar baltiešu zemnieku
savienību, kura aizstāv lielākas un stiprākas saim-
mecības-lielgrutniekus. Kur paliek jūsu skaistie
vardi darbos, kad jus strādājat likumdošanas darbu?
Man gribot negribot bij janak un jāatspēko tie pārme-
tumi, kādi tika versti pret latgaliešiem no Būmeiste-
ra kunga, it ka mes tagad esot bezzemniekus un sīk-
zemniekus ajzmirsuši. Man liekas, ka ir otrādi. Es
teikšu, ka jus rūpējaties tikai par strādniecību, betne par zemniecību! Bet attiecībā uz zemniecību var
teikt, ka vārdos jus to aizstāvat, bet darbos par vi-
ņiem pavisam nerūpējaties. Citādi ari nevar būt, jo
citādi jus neizpildīsat savu programu. Jūsu progra-
ma iziet uz zemnieku interešu apkarošanu, bet ne uz
aizstāvēšanu. Tapec jūsu uzdevums ir demagoģiskā
kārta taisītuzbrukumus pilsonībai, kura aizstāv zem-
niekus

^
Tapec mes aizstāvam un gribam turpmāk

aizstavet_zemnieku intereses, vai tie ir sīkzemnieki
vai videļas šķiras zemnieki. Es gribu pateikt, ka vi-
suma mes nevaram atzīt zemkopības ministrijas dar-
bību par apmierinošu, bet man šķiet, ka tie līdzekļi,kurus šeit piedāvā attiecīgas partijas, nebūt nav tie,.

29*
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kas glābs musu bezzemniekus un sīkzemniekus. Man
šķiet, pie _ agrāras reformas likuma izdošanas ir no-
darītas tādas kļūdas, kuras nevar ar vienkāršiem lī-
dzekļiem koriģēt, tāpat kā nevar izsmelt jūru ar ma-
zu krūzīti un pārliet citā vietā. Vienīgais reālais lī-
dzeklis, lai lielāku procentu Latgales zemniekus ap-
mierinātu ar zemi, būtu pirkt zemi ar valsts kreditu
palīdzību caurvalsts zemes banku. Tas ceļš jau ir
ievadīts, bet būtu vēl lielākos apmēros izvedams un
veicinamsBet par nožēlošanu redzam, ka šogad
budžeta līdzekļi sašaurināti pret pagājušā budžeta
līdzekļiem,kuri bija atvēlēti zemes uzpirkšanai priekš
izdalīšanas sīkzemniekiem un bezzemniekiem. Te
nav vainojama vienīgi zemkopības ministrija un vi-
ņas politiķa, bet vainojama visa mūsu saimnieciskā
politika un saimnieciskais stāvoklis, kādā mēs patla-
ban atrodamies. _ Man vēl jāaizrāda uz tiem gr^tu-
mierm kurus sāpīgi sajūtam uz vietām, kas attiecas
uz trūcīgo ar mežiem apgabalu iedzīvotāju apgādā-
šanu ar buv- un kurināmiem materiāliem. 1924. gadā
tam piegrieza vērību, tas tika cilāts un pat tika iz-
strādāti projekti. Viņi dzīvē netika izvesti un kurinā-
mā un būvmateriāla trūkums ar mežu trūcīgos apga-
balos sajūtams ari šogad ārkārtīgi plašos apmēros.

? Man šķiet, ka turpmāk atstāt šo jautājumu novārtā
nevar, ka viņam jādara gals un jāķeras pie radikā-
liem līdzekļiem, lai zemnieki, kuri dzīvo ar mežu trū-
cīgos apvidos, tiktu apgādāti ar būv- un meža ma-
teriāliem. Tagad es gribētu atzīmēt mūsu neapmie-
rinātību ar sādžu sadalīšanas gaitu. Šis jautājums
vairāk reizes atzīts par tādu, kurš ir kārtojams stei-

I

dzami, bet par nožēlošanu ari šim jautājumam zem-
kopības ministrija nav piegriezusi vajadzīgo vērību.
Mēs aizrādījām, ka mērnieku skaits jāpalielina, bet
viņš palicis ari šogad tāds pats, kāds viņšbija pagā-
jušā gadā. Tā tad visā visumā mēs ar zemkopības
ministriju apmierināti neesam, bet man jātaisa slē-
dziens, ka zemkopības ministrija nav viena vainīga,
bet cēloņi jāmeklē visā mūsu saimnieciskā politikā,
ka mēs neprotam izšķirties par steidzīgākiem un sva-
rīgākiem jautājumiem, bet izšķiram pa priekšu maz-
svarīgus jautājumus. Man šķiet, augstam namam
jātiek pilnīgi skaidrībā par šiem jautājumiem un tad
varēs prasīt ari no zemkopības ministrijas, lai viņa
izved lietderīgu politiku un lai viņa padara sīkzem-
nieku un bezzemnieku stāvokli vieglāku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Opyncanam.

J. Opvncans (ārpus partijām): Es labprāt nebūtu
runājis, tāpēc, ka jau esmu izteicis savas domas, bet

ļ

šeit Rancana kungs mēģināja ar daždažādām ziņām
un rakstiem pierādīt to, it kā es esot bijis pret zemes
sadalīšanu zemniekiem. Jā, Rancana kungs, tas bija
1919. gadā. Tas bija tad, kad jūs laikam nekā ne-
esat domājuši par saviem zemniekiem un šodien jūs
redzat, ka jūs atkal nekā neteicāt, kas jādara. Bet
mēs meklējam ceļus, mēs domājam, kā caur to varēs
izpalīdzēt zemniekiem, bet kad tā lieta neiet, mēs ze-
mi dalām. Bet tas nedod jums tiesības atdot zemi
atpakaļ muižniekiem vai kukuļošanas ceļā to izdalīt
tiem, kas zemi neapstrādā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentalarn.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Es īsuma gribētu pakavēties pie dažiem
priekšlikumiem, kādi ir iesniegti no iepriekšējiem ru-
nātajiem. Starp citu no Kallistratova kunga bija ie-
sniegti 3 priekšlikumi. Pirmais — ka turpmāk fonda
zemi piešķirt tikai tiem pilsoņiem, kuri paši to ap-
strādā; otrs — ka uzdot valdībai izstrādāt likumu
un iesniegt Saeimai, ja nemaldos 3 mēnešu laikā, ar
kuru tiktu piešķirtā fonda zeme atņemta tiem, kuri
tagad to neapstrādā. 3. priekšlikums — atļaut zemi

pirkt krievu _ tautības mazzemniekiem pierobežas
josla. Attiecībā uz šiem 3 priekšlikumiem es gribu
paziņot sociāldemokrātu frakcijas vārdā, ka pirma-
jam priekšlikumam mēs piekrītam, tāpēc ka viņš at-
kārto burtiski to pašu, kas noteikts instrukcijā Nr. 5
par zemes piešķiršanu 6. panta, kur teikts: „Zeme no
valsts fonda piešķirama pilsoņiem ne jaunākiem par
18 un ne vecākiem par 65 gadiem un vienīgi, ja tie ir
bezzemnieki vai sīkzemnieki, kuru zemes platība ne-
pārsniedz 15 ha, un ja tie apņemas saņemto zemi ap-
saimniekot, nodrošinot šo apņemšanos ar saimniecī-
bas uzsākšanai visnepieciešamāko inventāru, vai ar
iespēju to iegādāties, vai ari ar tādu personu vai ie-
stāžu garantiju,kuras varētu palīdzēt uzsākt saimnie-
cību." Tā tad šis priekšlikums varbūt tikai lieku
reizi atkārto to, kas instrukcijā jau teikts, bet zemes
reformas izvešanas laikā, varbūt, aizmirsts. Attie-
cība uz otro Kallistratova kunga priekšlikumu jāsa-
ka, ka šinī ziņā mēs nevaram viņam viscaur pievie-
noties un mums ir jāienes atsevišķs priekšlikums,
kurš pārlabo Kallistratova priekšlikumu. Kallistra-
tova kungs ir aizmirsis to, kas Latvijas atbrīvošanas
ciņu laika ir solīts tiem, kas cīņā gāja. Kallistratova
kungs domā, ka visiem ir jāatņem zeme, vai tie būtu
bijušie kara invalidi, vai kāds vienkāršs ierēdnis zem-
kopības resorā, kurš nekad nav cīnījies un viltus ceļā
ieguvis zemi par īpašumu. Bet mēs nedrīkstam aiz-
mirst to, kas solīts Latvijas atbrīvošanas cīņu dalīb-
niekiem. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kas paredzēts
agrāras reformas likumā attiecībā uz kara invalidiem
un kara kritušo ģimenēm, tāpat ari to, kas solīts 1905.
un 1906. gadā no soda ekspedīcijām spīdzinātiem La-
tvijas pilsoņiem brīvības cīnītājiem. Tāpēc saskaņā
ar Kallistratova kunga priekšlikumu es frakcijas vār-
dā iesniedzu citu priekšlikumu, kurā ir pārlabots tas,
ko Kallistratova kungs bija aizmirsis pateikt attiecī-
bauz karavīriem un kara invalidiem. Es domāju,ka
mēs pēc dažiem gadiem nedrīkstam aizmirst to, ko
kādreiz esam solījuši un kas līdz šim dzīvē ir iz-
vests. Šis mans priekšlikums skanētu: „Uzdot val-
dībai triju mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Saei-
mai likumprojektu par piešķirtās valsts fonda zemes
atsavināšanu tiem, kuri paši to neapstrādā, izņemot
bijušos karavīrus, kara invalidus un 1905. gadā cie-
tušos brīvības cīnītājus."

Kas attiecas uz Kotana kunga briesmīgi' radi-
kālo priekšlikumu, kas gribēja atņemt visiem privā-
tas zemes īpašniekiem viņu zemes, samazinot tās līdz
jaunsaimniecību normai, tad izrādās, ka Kotana
kungs iesniedzis šo priekšlikumu bez saimnieka zi-
ņas. Kad nu saimnieks pasaka, lai Kotana kungs ņem
atpakaļ savu priekšlikumu, tad Kotana kungs nobi-
jiesun saka: „Nezin, kā nu īsti būšot, ko nu īsti da-
rīt!" Man liekas, ka ar šādiem priekšlikumiem nav
ieteicams jokot. Ja kāds grib iesniegt kādu priekš-
likumu, tad viņam tas ari jāuztur, neklausoties ne uz
kādiem draudiem no koalicajas biedriem. Tas mums
lieku reizi pierāda, ko var gaidīt no tādām partijām
un frakcijām, kuras dažreiz ir tik briesmīgi radikālas,
bet pēdējā brīdī no sava radikālisma nobīstas. Pār-
baudes dēļ likšu priekšā citu mazāku radikālu priekš-
likumu, par ko jums vajadzētu nobalsot. Ar to jums
būs iespējams pierādīt, cik jumsīsti ir tās pilsoniskās
dūšas. Šis priekšlikums skan sekosi: „Uzdot valdī-
bai izstrādāt un iesniegt Saeimai triju mēnešu laikā
likumprojektu par to privātīpašnieku zemes atsavi-
nāšanu un ieskaitīšanu valsts zemes fondā, kuru viņu
īpašniekineapstrādā, ja šīsneapstrādātās zemes pla-
tība pārsniedz 5 ha vienā gabalā." Tas ir priekšli-
kums, ko mēs bijām iesnieguši jau I. Saeimā un ko
jūs palīdzējāt zemnieku savienībai noraidīt. Pierā-
dāt, ka jūs tagad esat atsvabinājušies no viņas ie-
spaida un nobalsojat par šopriekšlikumu.
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Jubuļa kungs žēlojas, ka zemju kultivēšanai bu-
džeta esot paredzētas pārak mazas sumas. To, Ju-
buļa kungs, var viegli labot. Tanī pašā budžetā, kurā
paredzētas sumas jaunsaimniecību zemju kultivēša-
nai, paredzēti ari pabalsti baznīcām 212.000 latu ap-
mēra. Redzat, ir tik viegli pārnest sumu Ls 212.000
no baznīcu pabalstiem un pievienot to 100.000 latiem,
kas paredzēti zemes kultivēšanai, un tas jau iznāks
kopa 312.000 latu, kas jau zināmā mērā stāvoklī va-
rēs uzlabot. Balsojat par šo priekšlikumu un tad jūs
busat ne tikai vardos,_bet ari darbos aizstāvējuši savu
velētāju intereses. Tāds pats aizstāvētājs vārdos bi-
ja ari Dzeņa kungs, bet pie tā nav ko pakavēties.

Es gribētu vēl drusku pakavēties pie ministra
kunga izteicieniem. Viņš mēģināja savu politiku at-
taisnot ar to, ka vispār lauksaimniecības politiku no-
teicot šeit Saeimā politiskā atslēga. Ar to ministra
kungs apstiprināja to, ko es jau teicu savā runā, un
proti, ka viņš neizved ne savas partijas, nedz ari sa-
vu personīgo politiku, bet gan koalīcijas politiku un
šī koalicija pašreiz ir tāda, ka sastādās ar labā spār-
na atbalstu: Gailīša_ kungs gan reiz aizgāja no tādas
valdības, kura balstījās uz labo spārnu, bet nu izrā-
dās, ka viņš ir nācis atkal atpakaļ. (Starpsauciens.)
Vai tad Jezups pret Firksu varēs ko iespēt? Tur ir
tikai 2 deputāti, bet tanī pusē (rāda uz labo pusi) ir
5—6 deputāti. Vai tad nu šie 2 būs stiprāki par šiem
6? Nevajaga taču, kungi, sevi apmānīt un tās lietas
iztēlot labāki, nekā patiesībā ir. Tas ir taisnība, ka
to politiku nosaka tie, kas sēž labā spārnā. Jūsu bal-
sis ir drusku par maz. lai jūs varētu noteikt un vadīt
zemkopības resora politiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā vār-
du vēl vēlas deputāts Opvncans.

J. ODvncans (ārpus partijām): Godātie deputā-
tu kungi! Savā runā neaizrādīju uz to, ka Rancana
kungs bija tik negodīgs un aizskāra mani personīgi,
nosaucot ne ar saviem vārdiem, bet it kā ar sociālde-
mokrātu vārdiem mani par avantūristu. Es, Ranca-
na kungs. Jums saku, ka sociāldemokrātu avizē tas
nebiia tā teikts un to Jūs sakāt, tā tad savā personīgā
vārdā. Tādēļ es sviežu Jums tos vārdus atpakaļ un
Jūs pašus nosaucu par avantūristu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam. -
Referents A, Kalniņš: Deputāts Jubulis iesnie-

dzis šādu priekšlikumu: pie X. daļas, tekošā numura
310 vieta 48-a § 1 p.4. 434.560 latus strīpot un to vie-
tā likt 344.560 latus. Pārējo sumu 90.000 latu pār-
nest uz tekošo numuru 311 § 2, d. 2. Šo Jubuļa
priekšlikumu budžeta komisija vienbalsīgi pieņēmusi.
Otrais priekšlikums, iesniegts no Bīlmaņa, skan:
Valsts izdevumu budžeta X. daļā tekošā numurā 339
ievest jaunu pantu 6 zvejniecības klašu atvēršanai pie
valsts arodskolām Ventspilī 12.500 latu un Liepājā —
12.500 latu, ņemot vaiadzīgās sumas no tekošā nu-
murā 335.. 13.000 latu un 12.000 latu no ministru ka-
bineta algu ietaupījuma. Šis priekšlikums budžeta
komisijā bija pieņemts ar 7, pret 3 balsīm, 2 attu-
roties.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Pie X. daļas ie-
sniegtas vairākas pārejas formulas un divi priekš-
likumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Bīlmaņa:

„X. dala tek. Nr 339. ievest jaunu pantu 6. Zvejniecības
klašu atvēršanai pie valsts arodu skolām Ventspilī Ls 12.500
un Liepājā Ls 12.500. Ņemot šīm vajadzībām sumas no tek.
Nr. 335 — Ls 13.000 un Ls 12.000 no ministru kabineta algu
ietaupījumiem."

Otrs priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Ju-
bulis:Liekuprekšātek.Nr.310,v.48-a,§1p.4Ls434.560
strīpot un to vieta likt Ls 344.560.—. Parejo sumu —

Ls 90.000.— pārnest uz tek. Nr. 311, § 2, p. 2."

Es lieku uz balsošanu Bīlmaņa priekšlikumu,
kurš budžeta komisijā atradis vairākumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret Bīlmaņa priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu par Bīlmaņa priekš-
likumu. (Saucieni pa kreisi: „Kur tad Lauva, zvej-
niecības priekšstāvis?") Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 36
balsis, pret to — 41, atturējušos nav. Bīlmaņa priekš-
likums noraidīts. Nobalsošanā nāk deputāta Jubuļa
priekšlikums, kurš budžeta komisijā pieņemts. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšlikumu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbal-
sīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk X. daļa ar nupat
pieņemtiem pārlabojumiem. Lūdzu pacelties, kas
būtu pret X. daļas pieņemšanu. Lūdzu pacelties ta-
gad tos, kas būtu par šīs daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
X. daļu nodota 51 balss, pret — 28, atturējušos nav.
Šī daļa pieņemta. Nākošā daļa. Satiksmes mini-
strija.

(Tek.
Nr. Ls

XI. Satiksmes ministrija.

a. Šoseju un zemesceļu
valde.

348 V.52 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 332.221
2 Piemaksas 110.686
3 Par virsdarbiem . . . 60 442.967

349 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas: izdevumi . . 20.950
2 Ceļa izdevumi .... 45.500
5 Citi pārvaldes izdevumi _ 2.200 68.650

350 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 10.488
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 2.649

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 1.857

4 Tekošais remonts . . 39.000
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 23.612
8 Citi saimniecības izde-

vumi , 5.800 83.406

351 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 2.111

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 782

4 Satiksmes līdzekļi . . 12.978
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 287.076
8 Zirgi 1.000 303.947

352 § 5. Ēku pamatre-
monti . ' . . . 15.729

353. § 53. Ceļu remonti.
1 Akmeņu un ķīļu saga-

tavošana 1.000.000
2 Remonti un uzturēšana 770.000 1.770.000

354 § 54. Tiltu remonti.
1 Tiltu remonti un uztu-

rēšana 150.000

Kopā par XI. daļu . . 2.834.699)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk XI.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šīs daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par XI. daļu nodotas 50 balsis,
pret — 26, atturas 2. XI. daļa pieņemta. XII. daļa.
Tautas labklājības ministrija.
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(Tek.
Nr. Ls

XII. Tautas labklājības
ministrija.

a. Sociālās apgādības un
darba aizsardības depar-

tamenti.
Sociālo lietu centrālās ie-
stādes un darba inspekcija.

355 V. 31 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 181.723
2 Piemaksas 37.816
3 Par virsdarbiem . . . 700
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 500 220.739

356 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 10.752
2 Ceļa izdevumi .... 12.500
5 Citi pārvaldes izdevumi 100 23.352

357 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas 1-536
2 Apkurināšana un ap-

gaismošana .... 6.200
3 Aptīrīšana un ūdens ap-

gādāšana 1-676
4 Tekošais remonts . . 400
8 Citi saimniecības izde-

vumi ... .... 500 10.312

358 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 3.994

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 200 4.194

359 § 5. Eku pamatre-
monti.

1 Ministrijas mājas re-
monts 3.460

2 Zentenes muižas ēkas
remonts 1.000 4.460

360 § 6. Izdevniecības iz-
devumi.

1 Grāmatas 3.000
2 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 200 3.200
361 § 11. Dalību naudas

un starptauti-
skās konferen-
CCS

2 Ceļa izdevumi .... 10.000

362 V.33 § 27. Kara invalidu
un viņu dzimtu
pensijas.

1 Kara invalidu, viņu
dzimtu un karā kritu-
šo dzimtu pensijas . 2.498.381

2 Atalgojumi kara invali-
du ārstu komisijām . 1.619 2.500.000

363 § 28. Civilierēdnu,
skolotāju, kara-
vīru un kalpo-
tāju pensijas.

1 Karavīru un viņu dzim-
tu pensijas . . . . 134.400

2 Civilierēdnu. kalpotāju
un viņu dzimtu pen-
sijas 470.264

3 Skolotāju pensijas . . 1.220.638 1.825.302
364 V.34 § 29. Pabalsti kara

invalidiem un
viņu dzimtām.

1 Dažādi pabalsti . . . 12.200

365 § 30. Pabalsts civil-
ierēdņiem, ka-
ravīriem un vi-
ņu dzimtām.

3 Apbedīšanas pabalsts . 36.000
4 Karavīru dzimtu apgā-

dāšana ar brīvmaizi , 68.000
5 Malkas izsniegšana trū-

cīgām karavīru un in-
validu ģimenēm . . . 75.000 179.000

Tek.
Nr. Ls

366 § 31. Pabalsti māk-
sliniekiem, zi-
nātniekiem,
rakstniekiem
un viņu dzim-
tām.

1 Dažādi pabalsti . . . 53,200
367 § 32. Pabalsti ne-

spējniekiem un
trūcīgiem pil-
soņiem.

1 Pārcelšanas pabalsts . 600
2 Ārstēšanas un apgādī-

bas pabalsti .... 76.898
3 Uztura pabalsti . . . 8.000
4 Trūcīgiem Latvijas pil-

soņiem ārzemēs . . 5.721
5 Dažādi pabalsti (Uz

min. kab. lēm.) . . . 10.000 101.219
368 V.35 § 33. 2% piemaksa

slimo kasēm . 3.420.000
369 V. 34 § 34. Sakropļošanas

gadījumu pie-
maksas . . . 109.745

Kopā departamentam 8.476.923

Valsts darbinieku ārstē-
šana.

370 V. 36 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 225.577
2 Piemaksas 5.257
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 2.760 233.594
371 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas 1,izdevumi . . 1-477
2 Ceļa izdevumi .... 726 2.203

372 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana un ap-
gaismošana .... 11.840

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 4.200

4 Tekošais remonts . . 1-947
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 500
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.600 20.087

373 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 11.410

3 Sanitārie un ārstniecī-
bas piederumi . . . 2.660

7 Apģērbi, apavi un veļa 10.812 24.882

374 § 5. Eku pamatre-
monti .... 734

375 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 94.900
2 Pārējie izdevumi . . 500 _ 95.400

376 § 36. Ārstniecības pa-
balsti un izde-
vumu atmaksas
ierēdņiem.

3 Ārstniecības izdevumu
atmaksas 990.000

377 § 38. Ārstniecības
materiāli . . 12.857

Kopā valsts darbinie-
ku ārstēšanai . . . 1.379.757

Patversmes.
(Zīdaiņu, Majoru bērnu,

Neredzīgo institūts).
378 V. 37 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 160.727
2 Piemaksas 15.732
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma 3.623 180.082

379 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 2.755
2 Ceļa izdevumi . ... 1.420
5 Citi pārvaldes izdevumi 150 4.325
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Tek.
Nr. Ls

380 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres naudas . ..... 20
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ....... 41.300

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana . . ... . 10".258

4 Tekošais remonts . . 6.400
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 600
8 Citi saimniecības izde-

vumi 2.253
12 Ražošanas izdevumi

lauksaimniecībā . . . 3.951 64.782
381 § 4.- Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 6.630
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 650
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi . . . 2.850
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 6.200
7 Apģērbi, apavi un veļa 16.375
9 Lopi un putni .... 396 33.101

382 § 5. Ēku pamatre-
monti.

1 Zīdainu patversme Rīgā 1-800
2 Bērnu patversme Ma-

joros S2o
3 Neredzīgo institūts . . 7.509 10.134

383 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 144.813
2 Pārējie izdevumi . . . 17.100 161.913

384 § 15. Mācības mate-
riāli.

1 Mācības naudas nere-
dzīgo skolai . .. . 1000

2 Orķestrim un korim . 500 1.500
385 § 16. Kursi un priekš-

lasījumi ... 300
386 § 17. Ekskursijas un

izstādes . . . ? 200
387 § 32. Pabalsti ne-

spējniekiem un
trūcīgiem pilso-
ņiem. _

5 Dažādi pabalsti . . . 1-500
Kopā par patversmēm 457:837
Kopā sociālās apgādī-

bas un darba aizsar-
dzības departamen-
tiem 10.314.517

b. Veselības departaments.
Departaments.

388 V. 41 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 171.535
2 Piemaksas 42.621
3 Par virsdarbiem . . . 290
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 6.340 220.786
389 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 7.634
2 Ceļa izdevumi .... 21.092 28.726

390 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres nauda 2.376
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks 200

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 140

4 Tekošais remonts . . 560
8 Citi saimniecības izde-

vumi 1.500 4.776
391 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 650
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 1.300
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi , , , 760 2.710

Tek.
Nr. Ls

392 § 6. Izdevniecību iz-
devumi.

1 Grāmatas 2.500
393 V. 46 § 16. Kursi un priekš-

lasījumi . : . 600
394 V.41, § 39. Lipīgu slimību

apkarošanā.
1 Traku suņu sakosto ār-

stēšana 1.000
2 Lipīgo slimību apkaro-

šana 8.000
3 Venērisko slimību ap-

karošana 1-000 10.000
395 V. 44 § 51. Piemaksas da-

žādiem uzņē-
mumiem.

1 Baldones sēravotiem
(pielikums Nr. 31) . . 2.037
Kopā departamentam. 272.135

Liepājas jūras karantina.
396 V. 42 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 780
2 Piemaksas 432
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 1.320 2.532
397 § 2. Pārvaldes izde-

vumi:
2 Ceļa izdevumi .... 100

298 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana un ap-
gaismošana .... 2.500

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 200

4 Tekošais remonts . . 300
8 Citi saimniecības izde-

vumi 300 3.300
Kopā Liepājas jūras

karantīnai .... 5.932
Psichiatriskās slimnīcas.

399 V. 43 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 450.592
2 Piemaksas . .. ... 77.577
4 Par sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 6.364 534.533

400 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 3.876
2 Ceļa izdevumi .... 2.214
5 Citi pārvaldes izdevumi 310 6.400

401 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks .-. 174.288

3 Aptīrīšana un ūdens ap-
gādāšana 15.326

4 Tekošais remonts . . 74.278
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 6.336
8 Citi saimniecības izde-

vumi 9.102
12 Ražošanas izdevumi

lauksaimniecībā . . . 5.500 284.830

402 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 13.157

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 2.767

3 Sanitārie un ārstniecī-
bas piederumi . . . 5.504

4 Satiksmes līdzekļi . . 130
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki .... . 44.892
7 Apģērbi, apavi un veļa 74.701
9 Lopi un putni .... 420 141.571

403 § 5. Ēku pamatre-
monti.

1 Strenču slimnīca . . . 9.875
2 G'ntermuižas slimnīca . 5.600 15.475

404 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 481.578
2 Pārējie izdevumi . , . 9.413 490.991
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Tek.
Nr. Ls

405 § 38. Ārstniecības
materiāli . . . 23.521

Kopā psichiatriskām
slimnīcām .... 1.497.321

Leprozorijas.
406 V.43 § 1. Atalgojumi.

1 Algas 35.289
2 Piemaksas 3.700
4 Pār sevišķiem darbiem

vai uz brīva līguma . 5.112 44.101
407 § 2. Pārvaldes izde-

vumi.
1 Kanclejas izdevumi . . 850
2 Ceļa izdevumi .... 705
3 Citi pārvaldes izdevumi 50 1-605

408 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 īres nauda 34
2 Apkurināšana, apgai-

smošana un dzinēj-
spēks ... _.... 21.061

3 Aptīrīšanaun ūdens ap-
gādāšana 1.827

4 Tekošais remonts . , 12.707
5 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 1.975
8 Citi saimniecības izde-

vumi 325
12 Ražošanas izdevumi

lauksaimniecībā . . . 3.990 41.919
409 § 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 520
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 200
3 Sanitārie un ārstniecī-

bas piederumi ... 164
5 Mašinas, ierīces un

darba rīki 1-062
7 Apģērbs, apavi un veļa 12.000
9 Lopi un putni .... 1^0 14.126

410 § 5. Ēku pamatre-
monti .... 9.000

411 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 76.686
2 Pārējie izdevumi . . . 2.799 79.485

.412 § 38. Ārstniecības
materiāli. . . 7.521

Kopā leprozorijām. . 197.757
Kopā veselības de-

partamentam . . . 1.973.145
Kopā par XII. daļu . 12.287.662

Pielikums Nr. 31 pie valsts izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 395.

Baldones sēravotu bu-
džets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Valsts piemaksa. 2.037
§ 2. Operativas daļas

brutto atlikums . 15.169
Kopā 17.206

B. Izdevumi.
§ 1. Administrācijas

atalgojumi.
1 Algas 6.864
2 Piemaksas 1.706 8.570

§ 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 372
2 Ceļa izdevumi .... 338
3 Citi pārvaldes izdevumi 500 1.210

§ 3. Saimniecības iz-
devumi.

1 Tekošais remonts . . 4.581
2 Citi saimniecības izde-

vumi ....... 780 5.361
§ 4. Inventāra jaun-

iegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi . 592
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti 100 ,

3 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . ; . 400

4 Apģērbi, apavi un veļa 378 1.470
§ 5. Mežsaimniecības

veicināšana . . [>95_
Kopā 17.206)

Vārds deputātam Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):

Augstais nams! Jums jau ir pazīstams mūsu ieskats
par šo ministriju. Lai gan viņa tagad nosaucas ci-
tādi, kā senāk, tomēr ieskati par šo ministriju mums
ir palikuši tie paši, kā par senāko „darba ministriju",
tā tagad par saucamo „tautas labklājības ministriju".
Velti mēs šodien te gaidām musu tautas labklājības
ministra kungu. Viņa te nav! Viņš aizceļojis pava-
sara ceļojumā uz dienvidiem, uz veselu mēnesi. Tas
nu nebūtu nekas. Kāpēc ministrs lai neceļo? Bet ja
valsts viņam piemaksā vēl pie tā prieka klāt, tad gan
tas tā savādi izklausās. Jūs zināt, ka tagad acu-
mirklī ir sēdes Dženovas darba konferencei un tur
nosūtīti no Latvijas trīs pārstāvji. Katru gadu šie
pārstāvji turp tiek sūtīti, bet es līdz šimneesmu, neko
pozitīvu dzirdējis un redzējis, kad viņi atgriežas at-
pakaļ! Un kur nu taisni būtu vietā parādīt tos lielos
panākumus, ko' viņi panākuši darba konferencē, pie-
mēram sociālā likumdošanā, tur tādi panākumi na re-
dzami. Tas ir pilnīgi saprotami tāpēc,ka nav domājams
tādai mazai valstiņai kā mums gūt kaut kādu iepaidu.
Lai varētu iespadu gūt, tad jābūtpavisam citam sastā-
vam šinī darba konferencē. Mums ir grūti ' Sūtīt turp
cilvēkus, kas priekš tam noderīgi, kas pārvalda daudz
valodas un ir speciālisti šinīs jautājumos. Tādu
mums nav liela izvēle un tāpēc velti mums ir tur sū-
tīt pārstāvju kungus. Nu norāda uz to, ka esot it kā
pienākums dalību ņemt šinīs darba konferencēs. Tas
gan tā nav. Es vismaz neesmu nekur atradis, ka ir
pienākums. Mums gan ir tiesība un it kā sagaida
darba konferencēs, ka tur piedalīsies, bet piespiest
mūs nevar, jo tas ir naudas jautājums. Mēs esam
saistīti savu dalības maksu iemaksāt starptautiskā
savienībā, bet mēs neesam spiesti tur piedalīties ar
saviem delegātiem. Kas ir iespējams lielām valstīm,
tas nav iespējams mums! Budžetā mums uzņemti
ceļa izdevumiem 10000 latu, bet ar tiem nepietiks.
Jau tagad viņiem vairāk asignēts un mēs būsim lai-
mīgi, ja izdosies segt šos izdevumus ar 20 000 latiem.
Tas nav daudz, ja tur trīs kungiem jāuzturas, jāre-
prezentē Latvijas valsts. Mēs šos trīs kungus tur
esam nosūtījuši. Tie, saprotama lieta, te nestrādā
savu darbu, kas viņiem jāstrādā, bet tomēr mēs ne-
redzam nekādus pozitivus augļus. vai mēs nevarētu
tā darīt, ka mēs, tās mazās valstis, apvienotos, un,
teiksim, vienu gadu sūtītu Ieaunija, otru gadu Lie-
tuva vai Latvija savu priekšstāvi; mums tomēr būtu
kopā jāstrādā. Tad mums tie izdevumi nebūtu tik
lieli un viņi mums būtu pa spēkam. Šī suma nav
liela, bet- ja mēs esam dzirdējuši, ka visur trūkst,
visi prasa un ir patiesi daudzas svarīgākas lietas
nekā ceļojumi uz dārgo konferenci, tad lieta dabū
citu nokrāsu! Konferences rezultātus un rakstus, kas
tiek vēlāk izdoti, mēs varam dabūt oar mazu sumu,
par pārsūtīšanas sumu. Tie mums pienākas tā kā tā,
un ja kāds grib, tad viņš šinīs rakstos var orientēties,
bet iespaidot šo konferences gaitu ar mūsu balsim,
ar mūsu runām, nekādā zinā nav iesoēiams — mēs
tur esam pilnīga nulle! Tā tad mēs tikai sagatavo-
jam 3 kungiem skaistu ceļojumu šinī jaukā pavasara
laikā un vairāk neko! Pret to iāprotestē tiem, kas
redz citas daudz vairāk nepieciešamasprasības mū-
su saimnieciskā dzīvē. Principā, varbūt, pret to ne-
varētu iebilst: mēs esam patstāvīga, suverēna valsts,
mēs piederam pie vispasaules organizācijas, mums ir
tiesības tur būt, mūs sagaida un mēs tur esam. Bet
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tas ir luksus, tā ir izšķērdība un tāpēc atļaujat man
ienest sekošu pārejas formulu. „Saeima atzīst par
nevajadzīgu, ka valdība sūta sevišķas delegācijas uz
kartējām starptautiskām darba konferencēm."

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārds deputātam
Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Šogad ievadot vispārējās budžeta debates, tāpat kā
iepriekšējos gados izskanējušas balsis pret Latvijas
sociālo likumdošanu. Sevišķi Klīves kungs savā garajā
runā veselu nodaļu veltīja taisni mūsu sociālai likum-
došanai un atrada, ka Latvija esot sociālo likumu ziņā
gājusi loti ātriem un straujiem soļiem uz priekšu, esot
pat vairāk uzņēmusēs, nekā tā varot nest. Tas ari ir
tā izskanējis katru gadu un tāpēc atļaujat ari man
mazliet pakavēties pie šiem jautājumiem. Vispirms
jābūt skaidrībā, ja runā par sociālo likumdošanu, uz
ko tas Latvijā attiecas. Cik daudz ir to, kas sagaida
no Latvijas sociālās likumdošanas kaut ko priekš se-
vis? Latvijā, pēc mūsu statistikas, ir 355.000 algotu
darbinieku. Tie ir tie, uz kuriem sociālai likumdoša-
nai pirmā kārtā jāattiecas. Tas sastāda ļoti lielu daļu
no mūsu iedzīvotājiem. Šai daļai,kura ir patiesā La-
tvijas bagātību un vērtību ražotāja, ir tiesība sagai-
dīt no valsts un prasīt, lai viņas intereses tiktu ievē-
rotas un lai viņas darbs tiktu aizsargāts. Sociāla li-
kumdošana tikai uz to iziet.

Kādā stāvoklī nu atrodas šie algas darbinieki
līdz šim pie mums? Te runāja, ka darba algas esot
pārāk augstas, īr tiesa, ka ir viena otra nozare, La-
tvijā, kur darba algas ir augstākas, neka citas no-
zarēs. Bet ja salīdzinām pec musu valsts oficiālas
statistikas dzīves dārdzības pieaugumu un tagadējas
darba algas, tad iznāk, ka, salīdzinot Latvijas strād-
nieka realalgu ar strādnieka realalgu citas valstis, vi-
sur citur Eiropā, izņemot fašistiski pārvaldītas val-
stis, strādnieku algas ir augstākas, pat daudz augstā-
kas nekā Latvijā. Latvijā strādnieks dzīvo nesalī-
dzināmi smagākos un grūtākos apstākļos neka Ei-
ropas strādnieks kaut kur citur. šos_ skaitļus katrs
r>o deputātu kungiem var pārbaudīt pec musu valsts
iestāžu oficiāliem datiem. Ari šopašu nopelnīto algu
Latvijas strādniekiem neizmaksa. Mums jau pirmā
Saeimā nācās apspriest likumu par paātrinātu neiz-
maksātās algas piedzīšanu. Jāsaka, ka_ pie tas kar-
tības, kāda mums tagad pastāv šo prasību iztiesāša-
nā un pie tiem zemajiem sodiem, kādus tiesa pie-
spriež par strādnieku algu aizturēšanu, šo gadījumu,
kur algas aiztur, ir ārkārtīgi daudz. Mums nav
skaitļi par visu Latviju, bet mums ir tikai skaitļi par
tiem gadījumiem, kur strādnieki griezušies aizturēto
algu dēļ pie Saeimas sociāldemokrātiskas frakcijas
un pie Latvijas arodbiedrību centralbiroja juridiska
biroja. Latvijas arodbiedrību centralbirojam nācies
sniegt padomus šādās lietas pagājuša gada vien 266
gadījumos un sociāldemokrātiskas frakcijas birojam
400 gadījumos. Aizturēto algu kopsumā šajos gadī-
jumos sniedzas pie 40.000 latiem. Starp algas neiz-
maksātajiem ir tādas fabrikas ka Beka stikla fabrika,
kas bij aizturējusi algas par 130.000 rubļiem, Zviedri-
jas koku sabiedrība par 70.000 rubļiem u. t. t. Bieži
vien ari lauku saimnieki bij aizturējuši algas un dau-
dzos gadījumos strādnieki griezās Rīga pie mums,
meklēdami palīdzību. Tas pierāda, ka strādnieks
nevar bieži dabūt pat to zemo algu, ko viņš nopelnījis,
tāpēc ka darba devēji šo_ viņa algu uzskata, par ļoti
lētu, patiesību sakot, vislētāko kreditu ari vel Šodien,
pēc pagājušā gada jaunā likuma izdošanas par algu
piedzīšanas paātrināšanu. Šinī zina sociālai likum-
došanai jāiet tālāk nekā līdz šim, un jānovērš šīs
neciešamāsparādības. Pat valsts iestādes neizmaksa
saviem strādniekiem nopelnītās un uz likuma pamata
pienākošās algas. Dzelzceļniekiem dažreiz jāķeras
pat pie streika, lai dabūtu laikā savu nopelnīto algu.

Valsts papīru spiestuves strādniekiem uz likumu pa-
mata pienākas ari 13. mēneša alga. Visi atzīst, ka
viņiem tā pienākas, tomēr to viņiem neizmaksa un
aiztur pilnīgi nelikumīgi. Tā tas iet pie mums vis-
caur. Tāpēc nevar runāt, ka mes esam aizgājuši jau
par tālu. Darba aizsardzības ziņā mes dzīvojam vel
pārāk primitīvos apstākļos. Mums esot vislabākais
darba laika likums pasaulē! Nebūt ne! Ja ņemam
mūsu valsts darbiniekus vien, tad to, kuri strada 6
stundas dienā, ir 14.000, tokuri strada 8 stundas
dienā — 11.000, to, kuri strādā 10 stundas diena +*-
10.000 un to, kuri strādā 12 stundas — 3.000. Ari
starp pašvaldību darbiniekiem ir vesela rinda tādu,
uz kuriem 8 stundu darba laika likums neattiecas, tā-
pat tas neattiecas uz visiem slimnīcu kalpotajiem un
uz 180.000 laukstrādniekiem. Tāpat tas neattiecas
uz jūrniekiem un uz citiem satiksmes darbiniekiem.
Jūs būsat lasījuši laikrakstos un zinasat, ka nelaimes
gadījumu skaits ar automobiļiem un caur_ tramvaju
sadusmēm ir ārkārtīgi liels. Tā pēc nelielas statisti-
kas redzam, ka 3 mēnešos auto katastrofas un tram-
vaju sadursmēs nonāvētas vai smagi sakropļotas Rī-
gā vien 40 personas. Ko tas rāda? Tas rada to, ka
auto vadītāji nespēj ar vajadzīgo_uzmanību strādāt
savu bīstamo darbu. Kāpēc nespēj? Tapec, ka vi-
ņiem nav normēts darba laiks. Viņi strada 15—16
stundas dienā un tāpēc ari nav un nevar but vajadzī-
gās uzmanības, ne no auto vadītajā puses, ne no tram-
vaja vadītāja puses, kuriem ari ir jāstrādā daudz
vairāk par 8 stundām dienā. Viss tas rada, ka ari
šinī ziņā Latvija itin nekur par tālu nav aizgājusi.
Viņai ir jāiet tālāk! Ir gadījumi, kur ari valsts ie-
stādes nepilda izdoto darba laika likumu. Ta man ir
ziņas par tiešo nodokļu departamentu pie finansu
ministrijas, kurš darbiniekus spiež strādāt virsstun-
das un apsola maksāt atlīdzību par tām, bet šo atlī-
dzību darbinieki nevar dabūt.

Tālāk Klīves kungs runāja par bezdarbniekiem
un izteicās, ka ja no 50.000 strādniekiem, mums esot
tikai 1900 bezdarbnieku, vai tad bezdarbs pie mums
vairs esot kāds sociāls jautājums. Tas esot tikai po-
litisks jautājumsun sociāldemokrātu aģitācijas līdze-
klis. Ja Klīves kungs būtu uzmanīgāki paskatījies
oficiālā statistikā, tad redzētu, ka tikai 4 vai 5 pilsē-
tās, izņemot vienīgi vasaras mēnešus, reģistrēto bez-
darbinieku skaits pārsniedz pagājušā gadā 4, 5 _ un 6
tūkstošus un marta un apriļa mēnešos pat 7 tūksto-
šus. Tas ir tikai kādās 4—5 darba apgādēs. Vairāk
kā 7 pilsētās bezdarbnieki vispār netiek reģistrēti.
Vispār lielā nelaimīgā bezdarbnieku armija, kura at-
rodas Latgalē un mazākās pilsētās, nekur netiek re-
ģistrēta, tā kā patiesais bezdarbnieku skaits pagājuša
gadā ir bijis vismaz divreiz lielāks, neka oficiāla sta-
tistika to uzrāda. Tiem cilvēkiem neviens nepalīdz,
viņi var iet bada nāvē. Visās kulturelas valstis jau
ir bezdarbnieku apdrošināšana. Mums viņas nav, tā
tad mēs neesam par tālu gājuši, bet palikuši tālu at-
pakaļ šinī ziņā.

Te runāja Klīves kungs par ratificētām starptau-
tiskām darba konvencijām, kuru pie mums esot loti
daudz. Pagaidām gan Saeima ir apstiprinājusi tikai
pirmo triju starptautisko darba konferenču ieteiktās
konvencijas, un pie tam vēl ari ne visas. Pie_ tam
man šodien jākonstatē, ka mūsu valdība nav vēl ie-
sūtījusi starptautiskam darba biroiam_ konvencijas,
kuras Saeima ir ratificējusi jau pagājušā gada 19un
26. maijā. Tās ir konvencijas: 1) par sievietes mātes
nodrošināšanu pirms un pēc dzemdēšanas, 2) par
bērnu minimālo vecumu, tos pieņemot rūpniecības
darbos, 3) par bērnu nakts darbu rūpniecībā, 4) par
bērnu minimālo vecumu, tos pieņemot darbos uz jū-
ras, 5) par bezdarba atlīdzību kuģa bojā iešanas ga-
dījumā un 6) par vietu apgādāšanu jūrniekiem. Starp-
tautiskais darba birojs pagājušā gada beigas ziņoja,
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ka starptautiskai darba biroja padomei nācies kon-
statēt, ka ir valstis, kuras neratificē pieņemtas kon-
vencijas un ir tādas valstis, kuru valdības ratificētas
konvencijas nereģistrē. Šinī gadījumā tas attiecas
ari uz mūsu valdību un ta ir starptautiska blamāža
priekš mums (starpsaucieni). Te Reinharda kungs
uzstājās pret to, ka Latvijatik aktivi piedaloties starp-
tautiskā darba organizācija un sūtot ikgadus delegā-
cijas uz starptautiskam darba konferencēm. Tas
neesot vajadzīgs. Neesot nekāda nozīme sūtīt 3 kun-
gus uz valsts rēķina uz Šveici, kuri tur sēžot un ne-
strādājot nekādu darbu. Latvija nekādu iespaidu ši-
nīs konferencēs nevarot atstāt. Šisuzskats te neiz-
paudās pirmo reizi. Presē jau agrāk parādījās ziņa,
ka Celmiņa valdība esot nodomājusi uz starptautisko
darba konferenci Latvijas delegāciju vairs nesūtīt, jo
Ducmaņa kungs jau sēžot Žeņevā un varot delegāci-
jas vietu viens izpildīt. Nu, par Ducmaņa kungu ir
jāsaka tik daudz, ka tad, kad viņš ieradies Žeņeva
kā Latvijas sūtnis pie Tautu Savienības, tad viņš mē-
nešiem ilgi nebija atradis tādu iestādi Tautu Savie-
nībā, kura saucas par starptautisko darbabiroju, kura
ari Latvija ieiet un kurā viņam vajadzēja stādīties
priekšā, kas viņš par kungu ir. Starptautiskā darba
birojā ir pat pārrunāts par to, ka Latvija atsūtījusi ļoti
nepieklājīgu sūtni pie Tautu Savienības, jo viņš ne-
prot ar vajadzīgo uzmanību izturēties pret Tautu Sa-
vienību un viņas iestādēm. Es nezinu, vai līdz nupat
notikušās starptautiskās darba konferences atklāša-
nai Ducmaņa kungs savu kāju vispār spēris starp-
tautiskā darba birojā, kur tiek noslēgti un reģistrēti
Latvijas apstiprinātie starptautiskie līgumi attiecība
uz darba aizsardzību un sociāliem jautājumiem. Kas
nu attiecas uz Reinharda kunga domām, ka Latvi-
jai nevajadzētu sūtīt savus pārstāvjus uz starptau-
tiskām darba konferencēm, tad, diemžēl, ari tam ir
jau sava bēdīga vēsture Tautu SavienībāKad prese
parādījās ziņas, ka Latvijas valdība nesūtīšot šogad
pārstāvjus starptautiskā darba konference, tas bijnā-
cis zināms ari Tautu Savienībā. Jo, ka zināms,
Tautu savienība un starptautiskais darba_ birojs
uzmanīgi seko visam, kas parādās prese attie-
cībā uz šo iestāžu darbību. Cik man ir zināms,
starptautiskā darba biroja direktors Alberts Toma
griezies šinī jautājumā pie Latvijas valdības ar ofi-
ciālu vēstuli, kurā norāda, ka pēc Latvijas presē pa-
rāctijušamies ziņām, viņš redzot, ka Latvijas valdība
netaisoties sūtīt delegāciju uz starptautisko darba
konferenci. Viņš atgādina Latvijas valdībai sekošo:
Jums zināms, ka saskaņā ar Versaļas miera_ līguma
389. pantu, Latvijas republika apņēmusēs sūtīt uz
starptautiskās darba konferences se'Sijām_ 4 delegā-
tus, no kuriem diviem jābūt valdības pārstāvjiem,
bet otriem diviem attiecīgi jāpārstāv darbdeveji un
strādnieki. Šo valstīm, organizācijas locekļiem uz-
likto stingro pienākumu starptautiskā darba konfe-
rence vairākas reizes atkārtoti apstiprinājusi; sava
1925. gada sesijā viņa iznesa rezolūciju, kas atgā-
dina, ka miera līguma 389. panta 1. paragrāfs no-
saka to par formālu pienākumu organizācijas lo-
cekļiem. Bez tam 389. panta noteikumu obligatori-
sko raksturu atzinusi ari pastāvīgā starptautiskā
tiesa. 1922. gada 31. jūlijā izdotā atzinumā viņa de-
klarē, ka šinī pantā izteiktie pienākumi nav uzska-
tāmi par vienkāršiem: morāliskiem pienākumiem
vien, bet ka tie ir ietverti miera līgumā un uzlūko-
jami par tādiem pienākumiem, kuri saista valstis —?
līgumslēdzējas puses savā starpā. Beigās šī sva-
rīgā Tautu Savienības iestādījuma direktors savā
vēstulē draudzīgi pamāca Latvijas valdību, ka nav
Latvijas, kā jaunas un mazas republikas intereses,
pārkāpt šo starptautisko noteikumu. Tiešām, La-
tvijas valdība varēja iztikt ari bez blamāžas. Dažā
ziņā gan mēs esam sociālos likumos stipri tālu gā-

juši. Mums, piemēram, ir kungi, kuri ir piedalījušies
kā cara valdības ierēdņi latvju tautas apspieša-
nā, bet tagad saņem no mūsu valsts stipri augstu
vecuma nodrošināšanaspensiju pat tad, javiņi saņem
algu no valsts. Še augstā namā sēž kungi, kuri rei-
zē ar Saeimas deputāta algu un saviem' privātiem
ienākumiem saņem stipri augstu pensiju no valsts.
(Saucieni pa kreisi: Kuri tādi ir?") Kūķis saņem
15 vai 16.000 rubļus! Man te ir vesels saraksts. Lu-
ters, Krūklands, Stūrstepis, Meirans, ģen. Balodis
un citi. Labi, ka cilvēkus nodrošina vecumā. Bet
izsauc pārsteigumu sabiedrībā, ja valdība bez Sa-
eimas ziņas izdod šādu likumu, kurš nodrošina tos,
kam nodrošināšanas nevajaga. Vai Latvijas valsts
ir tik bagāta, ka var maksāt vecuma pensijas ari
tādiem, kuriem tās nepienāktos? Vai vispirms ne-
būtu tiesība-prasīt, lai vecuma pensijas piešķir tiem,
kas nevar bez šīm vecuma pensijām iztikt. Tas
diemžēl nav darīts. Latvijas kara invalidiem valsts
tālu nav tik devīga, kā šiem' cara laika darbinie-
kiem. Sakropļotie Latvijas kara invalidi saņem no
Latvijas valsts caurmērā tikai 30 latus mēnesī, ne
vairāk. Klīves kungs teica, ka mums atlīdzība sa-
kropļotiem' laukstrādniekiem nelaimes gadījumos
pastāvot jau no seniem laikiem un ka katrs sakrop-
ļots lauku strādnieks varot atlīdzību dabūt un esot
ari jaudabūjis. Mēs jauzinām, kā ir ar šoatlīdzību.
Sociāldemokrātiskai frakcijai_ 1925. gada vien ienā-
kušas sūdzības no 74 laukstrādniekiem^ kuri sakrop-
ļoti darbā Un nekādu palīdzību vai atlīdzību no sa-
viem darba devējiem nav saņēmuši, un diemžēl, lai-

. kam ari nevarēs saņemt, jouz pastāvošā likuma pa-
mata to var prasīt tikai tad, ja pierāda ka strādnieks
sakropļots aiz tiešas darba devēja vainas. To pa lie-
lākai daļai pierādīt ir ļoti grūti, tā kā laukstrādnieki
sakropļošaņas un nelaimes gadījumos līdz šim- atlī-
dzības un pensiju nesaņem. Man liekas, ka šis jau-
tājums būs viens no tiem, par kuriem beidzot ari
zemnieku savienība vairs neteiks, ka mēs šeit esam
par" tālu gājuši, bet palīdzēs tikt pie likuma., kas šo
palīdzību nodrošinātu. Tāds stāvoklis, kā tagad,
kur no 355.000 algas darbiniekiem: pret nelaimes
gadījumiem nodrošināti tikai 38.000, ir turpmāk ne-
ciešams.

Mums vēl vienmēr nav ari apdrošināšanas ve-
cuma gadījumos, mūsu atraitnes un bāriņi nav no-
drošināti. Tāpat mācekļu jautājumsnav nokārtots,
ari apdrošināšana slimības gadījumos attiecās vēl
arvien tikai uz algas darbinieku mazāko daļu. Es
negribu šovakar tuvāki pie slimo kasēm pakavēties,
tāpēc, ka te Klīves kungam jau pietiekoši atbildēja
iepriekšējie mūsu frakcijas runātāji.

Ja mēs pārejam pie tautas labklājības ministri-
jas darbības sociālos jautājumos, tad jāsaka, ka te
atliek ļoti daudz ko vēlēties. Mums ir darba in-
spekcija, kurai vajadzētu pārraudzīt darba apstāk-
ļus, aizsargāt strādniekus, lūkoties, lai pastāvošie
darba aizsardzības likumi tiktu izpildīti. Bet šī in-
spekcija nespēj savu uzdevumu veikt. Mums ir des-
mit darba inspektori un viens vecākais darba inspek-
tors. Es negribu noliegt šļem 11 ierēdņiem darba
gribu, bet mums ir 3200 uūpniecības uzņēmumi un
visus tos viņi pārraudzīt acim redzot nespēj. Un
mēs redzam, ka sakropļojumu procents nekur nav
tik augsts, kā viņš ir Latvijas rūpniecības uzņēmu-
mos. Par to man nācies jau agrāk runāt, un jāsaka,
ka stāvoklis nelabojas. Vienā uzņēmumā uzlabojas,
otrā uzņēmumā paliek sliktāki. Mums ir uzņēmumi,
kur gada laikā 70—80% no strādnieku skaita smagāki
vai vieglāki tiek sakropļoti. Sevišķi tas sakāms par
koka zāģētavām. Nav acim redzot, vajadzīgo aiz-
sardzības līdzekļu un ari vajadzīgās vērības, lai pa-
stā voš'e noteikumi tiktu izpildīti. Ministra Salnaja
laikā darba inspektori nāca pie slēdziena, ka jāpie-
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aicina pie šī darba ari plašākas aprindas, lai tiešām
reiz uzlabotu sanitāros, apstākļus un darba aizsardzī-
bas jautājumus uzņēmumos. Visi darba inspektori
vienprātīgi atzina, ka šinī ziņā stāvoklis ir ļoti bē-
dīgs. Toreiz bija nolemts, ka pie katra darba in-
spektora nodibinās sanitāro pārraudzības komisiju,
kura ieietu pārstāvis no veselības departamenta,
no vietējas pašvaldības, ari no arodbiedrību un uz-ņēmēju organizācijām pa pārstāvim. Ari uzņēmē-
ji piekrita, ka nav ciešams tāds stāvoklis, kādu pie-
laiž atsevišķi uzņēmēji savos uzņēmumos. Uzņē-
mēju organizācijas ari prasīja, lai šo neciešamo stā-
vokli novērstu. Līdz šim, cik man zināms, vienu vie-
nīgu reizi Rīga darba inspektors ir uzaicinājis šo ie-
stāžu un organizāciju pārstāvjus revidēt kādu ma-
zāku uzņēmumu, un tas ir viss! Vairāk, diemžēl ne-
kas nav darīts un šis labais pasākums ir atkal ap-
gūlies.

Es jau runāju, ka mūsu valsts nav nākusi va-
jadzīga mēra pretim sakropļotiem karavīriem. Pen-
sijas saņem 5100 sakropļotu kara invalidu un 5231
viņu ģimenes locekļu. Pavisam kara invalidi sa-
ņem Ls 151.581 mēnesī, caurmērā 30 latu lielu pen-
siju katrs. Tā narv lielasuma. Vēl grūtāks ir šo
kara invalidu stāvoklis ārstniecības ziņā. Ari par
to daudz jau runāts. Šī gada budžetā uzņemta
11.000 latu liela suma ārstēšanās pabalstiem priekš
kara invalidiem. Kā kara invalidi viņi slimo kasēs
nav nodrošināti. Slimības gadījumos viņiem citas
palīdzības nav. Šie 11.000 latu iztaisa uz katru kara
invalidu, nerēķinot nemaz ģimenes locekļus, 2 lati
gada. Ta tiešām ir pārāk niecīga sumai. Ja katram
kara invalidam tikai vienreiz gadā būtujāgriežas
pie ārsta un tikai vienreiz gadā jādabū zāles, jau tad
nepietiek ar šo sumu. Tā tad nekur mēs neesam
gājuši par tālu, mums jāteic, ka ari šinī zinā vaja-
dzētu darīt vairāk nekā darīts līdz šim. Valsts iz-
dod 1.379.757 latu gadā valsts darbinieku ārstēšanai'.
Jāsaka, ka šinī ziņā ar tautas labklājības ministrijas
rīcibu valsts darbinieku ārstēšanā, laikam, gan retais
valsts darbinieks varēs Justies apmierināts. Valsts
darbinieki, kuriem ārstēšanās ziņā taču vajadzēja
būt nostādītiem ne sliktāki par citiem algotiem dar-
biniekiem ir nostādīti daudz sliktāki, kā citi' darbi-
nieki. Vienkārt, jau tāpēc, ka pēc pastāvošā civil-
dienesta likuma valsts darbiniekam ir tiesība uz algas
saņemšanu viņa saslimšanas gadījumā īsāku laiku
nekā slimo kasē apdrošinātam darbiniekam. Valsts
darbiniekam jāmaksā zināma dala par zālēm, slimo
kasu dalībniekiem pa lielākai daļai nē. Valsts dar-
biniekiem jāapmierinājas ar daudz šaurāku ārstu
skaitu saslimšanas gadījumos nekā slimo kasu da-
lībniekiem. Un par to pašu palīdzību, ko sniedz
valsts darbiniekiem, valsts darbinieku ambulancei
no daudziem darbiniekiem nākas dzirdēt tikai pār-
metumus un> rūgšanu. No vairākām pusēm mlan
norādīts, ka Rīgā valsts darbinieku ambulancē ļoti
bieži esot novērojama rupja apiešanās ar slimiem
valsts darbiniekiem, kuri tur ierodas. Nākuši pār-
metumi par šīs ambulances pārzini ārstu Dribi un
par dažiem citiem ārstiem, protams ne par visiem,
jo ir ārsti, kuri stāv savu uzdevumu augstumos. Ir
diemžēl daži ārsti, kuri uz valsts darbiniekiem skatās
ka uz niecīgu radījumu, kuru var paspert ar kāju.
Tas nu būtu novēršams. Ari šinī ziņā valsts darbi-
niekiem ir dibināta prasība, lai viņiem ārstu palī-
dzība un vispār palīdzība nebūtu saslimšanas ga-
dījumos nostādīta sliktāki nekā pārējiem al-
gotiem darbiniekiem. Šo prasību laikam būs gan
grūti apstrīdēt.

Pāris vārdus jāteic ari par to departamentu,
kurš šogad pirmo reizi parādās pie tautas labklājī-
bas ministrijas budžeta, bet ar kuru mums jau daudz

nācies nodarboties, kad tas vēl bija pie iekšlietu
ministrijas,kur tas bija izpelnījies diezgan bēdīgo no-
saukumu, — „kokaina departaments". Tas ir vese-
lības departaments.
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ar gandarījumu, atzīmēt, ka šogad šī departamenta
priekšgalā nostādīta persona, uz kuru sabiedrība,
liekas, var skatīties ar zināmu uzticību, kura mēģinās
darīt visu, kas viņas spēkos stāvēs. Šī vadītāja mai-
ņa veselības departamentā bij nepieciešama un labi,
ķa reiz tas izdarīts. Tomēr man ari šogad jāceļ da-
ži iebildumi pie šī departamenta darbības un bu- .
džeta. Pirmkārt, es gribu atzīmēt sumu, kāda vese-
lības departamenta budžetā uzņemta venērisko sli-
mību apkarošanai._ Šis ir jautājums, kas pelna vis-
lielāko ievērību pēckara apstākļos. Bet jamēs pa-
skatāmies, cik liela ir šī suma, tad atrodam tikai
1000 latu. Es domāju, ka katram ir skaidrs, ka ar
šiem 1000 latiem neko nevar iesākt, ka ar tik niecī-
gu 'sumu nevar ķerties pie venērisko slimību nopiet-
nas apkarošanas. Tāpat ari priekš tuberkulozes ap-
karošanas es neatrodu veselības departamenta bu-
džetā nekādas sumas. Vajadzētu gan par šīm: lie-
tām padomāt, kā citādi nākt šinī jautājumā pretim
iedzīvotāju vajadzībām. Pie pagājušā gada budžeta
Saeima uzdeva valdībai revidēt pastāvošo taksi' ap-
tiekās, pieaicinot valsts, pašvaldību un sabiedrisko
organizāciju priekšstāvjus. Par šo aptieku takses
jautājumu mums ir tik daudz runāts, ka; nebūtu va-
jadzīgs vel reiz to pierādīt, ka šītakse ir revidējama.
Atliek tikai atzīmēt, ka šinī lietā nekas nav izpildīts.
Nodibinātā komisija dažas reizes sanākusi, bet acīm
redzot šī komisija bijusi iespaidota no personām, ku-
ras nav ieinteresētas takses revidēšanā. bet kurām
takses uzturēšana tagadējā apmērā neliekas ļauna
lieta. Mēs redzam, ka sabiedriskām aptiekām zāles
izmaksā daudz lētāk, nekā nem privātās aptiekas
no tiem iedzīvotājiem, kuri zāles par brīvu nedabū.
Ka no pagājušā gada statistikas redzams, tad labi
nostādīta sabiedriska aptieka gandrīz pusi var ietau-
pīt. Šīs lietas nokārtošanā .no veselības departa-
mentā puses nav sperti vajadzīgie soļi. Kā jau at-
cerēsies tie deputāti, kas sēdēja finansu un tirdznie-
cības un rūpniecības komisiju apvienotās sēdēs pie
muitas likuma apspriešanas, tika noskaidrots, ka ve-
selības departamenta atbildīgs ierēdnis, farmācijas
valdes priekšnieks, ir reizē privātā uzņēmuma īpaš-
nieks Rīga un ka iestādes priekšnieks izdod sev at-
ļaujas ievest prenaratus tādā veidā,kā viņus neķertu
muitas likmes. Šī persona atrodas līdz šai dienai šīs
iestādes priekšgalā un to mēs nevarām uzskatīt par
normālu. Speciālā presē ir vesela rinda rakstu par
šīs personas darbību un domāju, ka ministrim būtu
derīgi interesēties par šiem jautājumiem un nostā-
dīt attiecīgas vietās tādas personas, kurām: varētu
uzticēties. Farmācijas valdes pienākums ir izvest
revīzijas dažādos uzņēmumos, kuri ražo nārtikas,
baudu vielas, ķīmiskus preparātus u. t. t. Šinī ziņā
mums ir daudz nekārtību. Mums atsevišķi gadīju-
mi ir nonākuši tiesā, kur ir atklāti pārtikas vielu un
vīnu viltojumi. Bet pārliecinoties pēc statistikas, cik
notikušas revīzijas šādās iestādēs pagājušā gadā,
izradās, ka to ir ļoti niecīgs skaits. Beigās es gri-
bētu taisīt ari mazu pārmetumu klāt neesošam tau-
tas labklājības ministrim personīgi par viņa. rīcību.
Viens noviņa p'irmiem darbiem, kad viņš stājās sa-
va_amatā, bij grozīt pastāvošos noteikumus par
strādnieku apdrošināšanu, un mazliet viņus saputrot.
Nu, mes cerējām tomēr, kātā irpirmā darbakļūda un
ministrs bus tālāk_ objektīvs un darbosies lietderīgi.
Bet nu jāsāk šaubīties, vai ari tautas labklājības mi-
nistrs neizlieto savu augsto stāvokli savā un savu
draugu laba. Man viens tāds gadījums, diemžēl,
jāpieved. Pastāv pie veselības departamenta kāda
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komisija, kura apspriež jautājumuspar jaunuaptieku
koncesiju izdošanu. Man ziņo, ka tautas labklājī-
bas ministrs nesen izdevis personīgi, bez šīs komi-
sijas apspriešanas, kādu koncesiju Valka savas ap-
tiekas pārvaldniekam. Sauc to kungu Šenbergu.
Rēzeknē Rubuļa kungam, kā zināms, ir sava aptieka.
Es neuzņemos atbildību, vai tas ta ir, bet lūdzu ņemt
vērā, ja tā ministrs rīkojas, tad viņš var sevi tikai
sabiedrības acīs diskreditēt un viņam kā Latgales
pārstāvim, kurš pirmo reizi kā pilntiesīgs ministrs
ieņem posteni mūsu valdībā, ka viņam' pa šo ceļu
gan nevajadzētu iet. Sociāldemokrātu frakcija ie-
sniedz dažus priekšlikumus sakarā ar tautas labklā-
jības ministrijas budžetu. Liek priekšā atgādināt
izpildīt pagājušās Saeimas lēmumu par aptieku tak-
ses pārstrādāšanu, tad uzdot valdībai raudzīties, lai
valsts darbinieki slimības gadījumos un ārstēšanas
ziņā tiktu ne sliktāk nostādīti kā slimo kasēs apdro-
šinātie darbinieki, tālāk pārstrādāt un iesniegt Saei-
mai 2 mēnešu laikā noteikumus par karavīru, valsts
ierēdņu un kalpotāju pensijām. Sevišķi nepiecie-
šami ir, lai darba aizsardzības jautājumsreiz par vi-
sām reizēm tiktu nokārtots, lai pastāvētu skaidrs li-
kums par darba aizsardzības orgānu tiesībām, par
darba inspektoru tiesībā:m un pienākumiem. Tāda
likuma nav. Darba inspektoru rīcība ir ierobežota.
Šinī ziņā sociāldemokrātu frakcija liek priekšā iz-
strādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par darba
inspekciju uz 5. starptautiskās darba konferences
pieņemtās konvencijas pamatiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Tautas priekš-
stāvju kungi! Tautas labklājības ministrijas budžeta
dažādo skaitļu rindās neatradīsim nevienas sumas,
kura nāktu par labu algotiem laukstrādniekiem. Man
liekas, taisni tāpēc pie tautas labklājības ministrijas
budžeta jārunā par laukstrādnieku stāvokli. Kad
sākās budžeta debates Saeimā, tad Klīves kungs gan
toreiz teicās runājam personīgā vārdā, bet tie_ ap-
plausi, kas viņam sekoja, liecināja, ka viņš runā sa-
vas frakcijas vārdā un, varbūt, visa zemnieku bloka
vārdā. Viņš uzstādīja ļoti lielas pretenzijas, saim-
nieku vārdā: vajagot saimniekiem dabūt Saeimā
vismaz 80% no deputātiem un bez tam saimniekiem
vajadzētu atdot visus valsts līdzekļus, tikai tad bū-
šot miers un kārtība Latvijā. Ja būšot saimniekiem,
tad kaut kas atkritīšot ari strādniekiem!.

Šīspretenzijas ir pārspīlētas. 80% no Saeimasde-
putātiem mūsu saimnieki nekad nedabūs, jo_ Latvijā
vēlētāju skaits uz laukiem nav tik liels. Pec stati-
stikas nav vis 80% lauksaimnieku
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cībā nodarbināto no visa iedzīvotāju skaitā, bet ii
daudz mazāks procents. Pavisam 68% ir tādu, kas
patstāvīgi iegūst uzturas līdzekļus ar nodarbošanos
lauksaimniecībā. Pārējais procents ir zināma mēra
ārpus lauksaimniecības aploka. Tā tad jums tie skaitļi
liecina, ka šīsKlīves kunga pretenzijas ir pārspīlētas
un ka šīm viņa cerībām nav izredzes realizēties. Tur-
pretim, sākot no I92O. gada mums pilsētu iedzīvotāju .
un rūpniecībā nodarbināto strādnieku skaits ir pieau-
dzis un pieaudzis uz lauku iedzīvotāju rēķina.
Un kāpēc lauku iedzīvotāju skaits mazinās? Dažā
ziņā uz to dod atbildi ari valsts budžets, kur nav pa-
redzēta neviena suma laukstrādniekiem par labu.
Ja par laukstrādniekiem negādā, japret viņiem izturas
kā pret pabērniem, tad ari viņiem nav nekādas inte-
reses nodarboties lauksaimniecībā, bet tie meklē tā-
pat, kā visi citi, kur ir labāki, kur viņi labāki nodro-
šināti. Ar to ari ir izskaidrojama bēgšana no lau-
kiem uz pilsētām. Skaidru ziņu nav par to, cik
īsti algotu strādnieku lauksaimniecībā nodarbojas.
Pēc tautas labklājības ministrijas ziņām' tādu ir ap

180.000. Tas liecina, ka no augšējā lauku iedzīvotāju
skaita ir liela daļa to, kas nekad nebalsos par lauk-
saimniekiem, un tā tad ari šie tos 80% deputātu lau-
ku saimniekiem nekad: nedos.

Kas attiecas uz tām lielām pretenzijām uz valsts
kases līdzekļiem, tad man gribētos atgādināt dažus
piemērus no nesenās pagātnes. Tie laiki vēl nav
tālu un katram būs atmiņā, ka bija daži gadi, kad
lauksaimniekiem bija sevišķi labi: Latvijā. Kad bija
augstas labības cenas, kā viņi tai pašā laikā izturējās
pret strādniekiem? Tie gadi bija: Vidzemē 1918.
gads un visur citur 1920. un 1921. gads, kad naudas
kurss slīdēja uz leju labības cenas bijaaugstas, bet tanī
pašā laikā laukstrādnieku algas nepieauga tādos ap-
mēros, kā pieauga labības cenas. Ja jau saimniekiem
ir tik labi, ja viņi par savu labību un ražojumiem sa-
ņem tik lielas cenas, tad jau varēja prasīt, lai viņi
patiešām izpildītu to, ko Klīves_ kungs teica: „bus
saimniekam labi, tad būs ari strādniekam." Par no-
žēlošanu jāliecina, ka toreiz šās. solījums netika; pil-
dīts. To aizmirsa. Kad saimniekiem bija vislabākie
apstākļi, tad strādnieku algas bija viszemākās. To-
reiz gan zemnieku savienība solīja no Satversmes
Sapulces katedra ar deputāta Brieža kunga muti,
ka gādāšot laukstrādniekiem jo labus likumus par
apdrošināšanu slimības gadījumos un tāpat par ap-
drošināšanu nelaimes gadījumos. Bet vajadzēja pa-
iet tikai 3 gadiem, kad šie solījumi jaubijaaizmirsti.
Nu, sāka solīt nevis apdrošināšanu laukstrādniekiem
slimības un nelaimes gadījumos, bet sāka jau runāt
par sociālo apgādi un nespējnieku' patversmēm; lai
ar tām laukstrādnieki apmierinātos. Tagad, kad šis
likums par sociālo apgādi parādījās Saeimas dienas
kārtībā, pasaka, ka ari tas ir pārāk labs, ka to ne-
var dot laukstrādniekiem un tāpēc viņu nodod ko-
misijām un nogulda, varbūt, uz neatgriešanosSaei-
mas dienas kārtībā.

Ja tādos apstākļos te nāk saimnieku priekšstāvji
un žēlojas, ka laukstrādnieku algas esot pārmērīga
augstas, ka tās nevarot vairs ciest, ka lauksaimnieks
būšot pavisam beigts, tad jāsaka, ka tādu stāvokli
ir radījuši paši saimnieki ar savu tuvredzīgo poli-
tiku. Ja laukstrādniekam nav nekāda cita nodroši-
nājuma nebaltām dienām,kā tikai tās. ko viņšar savu
algu var izspiest no darba devēja, ja viņam nav no-
drošināti slimības gadījumos ārsts un zāles, kas tad
cits viņam atliek, kā tikai censties uzstādīt augstā-
kas algas prasības, lai kaut kādi būtu iespējams iz-
līdzēties nelaimes gadījumā? Ari tikai absolūtos
skaitļos algas ir tik briesmīgi lielas, Kad mēs pa-
raugāmies tanī mazā grāmatiņā, kas izdotā ra> sta-
tistiskās pārvaldes. Bet ja mēs salīdzinām, ko vai
nopirkt par šo algu, tā saucamo algas reallo vērtību,
tad aina iznāk pavisam citāda. Ja tad salīdzinām,
ko varēja nopirkt pirmis kara par 130 zelta rubļiem,
kāda alga 1913. gadā tika maksāta Vidzeme lauk-
saimniecībā, ar tiem 570 latiem, ko tagad maksā, tad
galu galā aina iznāk tāda, ka par šo lielo algu vair no-
pirkt mazāk nekā varēja nopirkt ar mazāko algu
pirms kara. Tā tad ari reālais atalgojums rada, ka
laukstrādnieku stāvoklis nebūt nav tlik spīdošs, kā
saimnieki to mēģina iegalvot. Ja paskatāmies no
otras puses, kāds ir to „nahaga" saimnieku stāvoklis,
kurus galīgi,putinot laukā augstās strādnieku algas,
tad gribu pievest tikai dažus piemērus, kas var dot
atbildi uz šo jautājumu. Pagājušā ziemā bij sarīkota,
tā saucamā, ..lauksaimnieku nedēļa", kas nobeidzās
ar diezgan spīdošu balli:. Pēc ziņām šī balle esot de-
vusi pusmiljonu rubļu tīra atlikuma. Man liekas,
ka pēc tā nevar vis teikt, ka lauksaimnieki tā nopli-
cināti ar augstām laukstrādnieku algām, ka viņiem
jau gals klāt. Var jau būt, ka tie maksātāji ir bijuši
RīgTas kungi, tie, kas še ministru kabinetā skaitās
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par lauksaimniekiem un par viņu, priekšstāvjiem.
Tomēr „Rīgas Ziņās" un citos pilsoniskos laikrak-
stos bij_apraksti par to, kas tad īsti bijuši šīs balles
apmeklētāji. Tur bija teikts, ka blakus spīdošiem
Rīgas kungiem cilindros, no ministru kabineta, bijuši
ari lauku papas un māmiņas. Šo> laucinieku esot bi-
jis stipri, daudz. Ja ari ministru kungi, varbūt, va-
rēja samaksāt labu daļu no- tā pusmiljona rubļu, tad
parJo, protams, nav ko strīdēties, bet tas nebūt ne-
apgāž vispārējo ainu, ka to ir maksājuši saimnieki,
kuri to acim_redzot spēj. Bez tam ir vēl citas parā-
dības, piemēram, tās lieliskās kāzas, kādas sarīko
saimnieki ;ar 300 lūgtiem viesiem,kas nebūt neliecina
par to, ka lauksaimnieki ir palikuši tik nabadzīgi, ka
viņi_ ir novesti pie ubagu spieķa. Vēl jāpiemin tā
parādība, par kuru labprāt priecājās pilsoniskie laik-
raksti, ka saimnieki iepērk Rīgā namus, tikai paši
gan nepārnāk uzRīgu,bet paliek uz laukiem un tādā
kārta saņem ienākumus no abām vietām. Acīm re-
dzot, lauksaimnieku stāvoklis nebūt nav tik bēdīgs.

Ja nu tas ir tā, tad laukstrādniekiem ir tiesība
uzstādīt prasības pret saviem darba devējiem, ir tie-
sība uzstādīt prasību pēc apdrošināšanas slimības
un nelaimes gadījumos, kā ari prasīt sev darba laika
normēšanu. Protams, tagadējais ministru prezidenta
kungs 1924. gadā pirmā Saeimā — es nerunāju par
Ulmaņa kungu, bet par tagadējo ministru prezidentu
Alberinga kungu —, attēloja tik lielisku ainu, ka pa-
tiešām izlikās, ka laukstrādniekiem nav nekāda va-
jadzība pēc darba laika normēšanas. It sevišķi viņš
jūsmīgi runāja par lauku sievietēm. Kas tad nu vi-
ņām esot ko darīt? Viņas rītos pieceļoties, paslau-
cot tur kādu govi, nomazgājot kādu trauku, tad at-
sēžoties, vai nu palasot, vai patamborējot, paadot
kādu zeķi, pēc tam atkal paslaucot kādu govi un tā
gluži mierīgi un viegli paejot viņu darba diena. Kā-
pēc prasīt, lai izdodot laukstrādniekiem likumu par
darba laika normēšanu, esot neiespējama un neprā-
tīga izšķērdība. Lauku sievietes laikam būs ņē-
mušās vērā šo Alberinga kunga aizrādījumu par
vieglo dzīvi un strādāšanu uz laukiem urf tagad nu
cenšas to tēloto panākt un ja nevar panākt to ar
darba laika likumu, tad cenšas to izvest ar, tā sau-
camo, itāliešu streika palīdzību, t. i. cenšas izpildīt
visus savus uzdevumus un pienākumus tik lēni, cik
lēni vien iespējams. Ja kāds lauksaimnieks žēlojas
par sliktiem laukstrādniekiem, tad tādi tie ir, tikai
pateicoties saimnieku tuvredzīgai politikai.

Tagad lauksaimnieki nākuši pie tāda slēdziena,
ka ar vietējiem laukstrādniekiem nav izdevīgi strā-
dāt un tāpēc tie esot jāieved no ārzemēm. Lietuvas
strādnieki esot tie izdevīgākie. Tiek sūtīti uz Lie-
tuvu aģenti, lai tie tur sameklētu un atvestu šurp
strādniekus. Tā, piemēram:, šinīs dienās Jēzus baz-
nīcas ielā 8/10 pienākusi kāda partija Lietuvas lauk-
strādnieku, bet izrādās, ka šie laukstrādnieki ir bē-
dīgā kārtā no lauksaimnieku biedrības aģentiem
šurp atvilkti. Cilvēki atvesti uz Rīgu un atstāti lik-
teņa varā. Tiem jādzīvo vēl sliktāki kā vecos krie-
vu laikos, jo pat vārītu ūdeni nedod, bet atstāj pil-
nīgu brīvību no krāna dzert nevārītu ūdeni, cik pa-
tīk, nemaz nerunājot par pārtikas gādāšanu. Ne-
tiek gādātas piemērotas telpas, kāpēc daži ir jau sa-
slimuši, pie kam viņi atvesti šurp bez kādiem līdze-
kļiem. Vienkārši pateikts, kā vairāk par 3 litiem
nevajagot ņemt uz ceļa, jo Šauļos būšot pretim
centralbiedrības priekšstāvis, kas viņus nogādāšot
līdz Rīgai. Atbraucot no Šadovas līdz Šauļiem, iz-
rādījies, ka te nav neviena aģenta priekšā un ari
ceļa izdevumus neviens nemaksā. Tad apsolīts, ka
maksās Rīgā. Šie cilvēki atvesti Rīgā un te nu viņi
nonākuši bezizejas stāvoklī. Par viņiem, neviens
nerūpējas. Viņi atvesti priekškura katra darba, un,
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protams, padoti lauksaimnieku drakoniskiem! līgu-
miem. Lauksaimnieks no katra prasa, lai viņš pa-
rakstās, ka ir vesels, turpretim līgumā nekas nav
teikts par to, kas strādniekam pienāktos, ja viņš sa-
slimst pie saimnieka darbā esot, bet gan teikts, ka
ja viņš atstāj darbu, tad zaudē viena mēneša algu.
Tā tad saslimšanas gadījumā viņš netiek ne tikai
ārstēts, bet viņam netiek izmaksāta pat: nopelnītā
alga par veselu mēnesi, nemaz jau nerunājot par uz-
turu slimības laikā u. t. t. Un par šo „svētīgo"
darbu, kuru izved lauksaimnieku centralbiedrība, vi-
ņiem vēl jāmaksā divus latus par katru šurp atgādā-
tu no Lietuvas vergu. Bez tam tiek samaksāts par
katru atvestu laukstrādnieku vēl 8 lati, kurus ņem
no katra saimnieka par strādnieka piegādāšanu. Tā-
du sumu prasa tās organizācijas, kuras nodarbojas
ar šo strādnieku sagādāšanu. No otras puses mēs
redzam, ka budžetā ir paredzēti 900.000 lati, sa-
biedrisko darbu ierīkošanai. Liekas pavisam nesa-
protama tā rīcība, ka budžeta komisija no vienas pu-
ses paredz izdevumus sabiedrisko' darbu rīkošanai,
bet no otras puses ir tāds stāvoklis, ka piemaksā
divus latus klāt par katru atvestu šurp strādnieku,
lai atņemtu darbu vietējiem strādniekiem un reizē ar
to radītu bezdarbu. Par nožēlošanu, tāda politika
Latvijas valstī pastāv. Man liekas, ka būtu parei-
zāki, ja jūs vergu vešanu no ārzemēm izbeigtu un
tās lauksaimnieku organizācijas, kuras ar tādu vergu
vešanu Šurp uz Latviju nodarbojas, vienkārši slēgtu,
lai nevestu šurp cilvēkus un neatstātu bez apgādī-
bas likteņa varā un nevairotu bezdarbu mūsu strād-
nieku starpā. Tāpēc es sociāldemokrātu frakcijas
vārdā iesniedzu priekšlikumu, kurš uzdod valdībai
tādu organizāciju slēgšanu, kuras ir tikai peļņas or-
ganizācijas, bet nekādā ziņā neregulē darba piepra-
sījumu un piedāvājumu.

Minēšu darba konferences pieņemto konvenciju
par bezdarbu, kura gan nav no Saeimas ratificēta, bet
zināmu morālisku pienākumu tomēr uzliek ari mums,
tāpēc ka mēs ieejam Tautu Savienībā. Šī konvenci-
ja nosaka, ka valdībai jāatver darba apgādes un
ja kur pastāv privātas darba pgādes, tad tām ir jā-
pastāv zem valdības kontroles. Darba ministrija
neliekas ne zinis,kā rīkojas lauksaimnieku darba ap-
gādēs ar strādniekiem, jo visi Lietuvas strādnieki
saka, ka Jēzus baznīcas ielā 8/10nekādas kontroles
no valdības puses nav redzējuši. Valdības ierēdņi
nav bijuši apskatīt, kā šiem cilvēkiemklājas, pavisam
aizmirsti ir pienākumi, kādus uzliek konvencija par
bezdarbu.

Tālākais mūsu priekšlikums būtu, ka tautas lab-
klājības ministrija atminētos kādu rīkojumu, ko tā
ir izdevusi 1921. gadā. Tas bij Ulmaņa valdības lai-
kā, 1921. gadā, 30. aprilī. Rīkojumā noteikts, ka dar-
ba apgādes ir jānodibinapie visām pagasta un miesta
valdēm un tanīs jāreģistrē darba piedāvājumsun pie-
prasījums. Šis rīkojums nav izvests līdz šim. Pa-
gājušā gadā Saeima uzdeva, lai nodibina pie Latga-
les darba inspekcijas darba apgādes punktus. Pro-
tams, ka Latgalē darba inspektors ir tikai viens un
ja nu šim vienam uzliek par pienākumu bez darba
palikušo laukstrādnieku reģistrāciju un darba pie-
dāvājumu reģistrāciju, tad tās viņam nav iespējams.
Tāpēc būtu pareizi, ja atgādinātu izpildīt agrākā tau-
tas labklājības ministra rīkojumu par darba apgā-
des nodibināšanu pie pagasta valdēm. Jo tas, kas
līdz šim tiek darīts ar laukstrādnieku apgādāšanu,
rada anarķiju. Atved strādniekus, neprasot, vai te
ir darbs unvai vietējie strādnieki nepaliks bez dar-
ba. Ir pēdējais laiks to anarķiju novērst un ķerties
pie nopietnas darbā piedāvājumu un pieprasījumu
reģistrācijas izvešanas. Tas iespējams, japie pa-
gasta valdēm nodibina darba apgādes,kuras darbo-
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jaszem tautas labklājības ministrijas kontroles. Tad
būs iespējams ievākt ticamas ziņas, kur ir strād-
nieku trūkums un strādnieku pārpilnība. Tad nebūs
uz zila gaisa jāved šurp Latgales sīkzemnieki un
bezzemnieki, lai viņus te atstātu savam liktenim.
Tās ziņas, kuras dod lauksaimnieku organizācijas,
nāk no pašiem lauksaimniekiem un tām uzticību dā-
vāt nevar, jo mūsu lauksaimnieki paraduši tūlīt vai-
manāt par laukstrādnieku trūkumu, tiklīdz pie vi-
ņiem nenāk strādāt par vēderu, tiklīdz uzstāda pra-
sības par algu, par ārsta un zāļu palīdzību slimības
gadījumā. Tāpēc ir nepieciešams nodibināt lauk-
strādnieku darba apgādes pie pagastu valdēm. Ti-
kai tādā ceļā varēsim cik necik pareizi nokārtot
darba spēka piedāvājumu un pieprasījumu uz lau-
kiem. Ārzemju laukstrādniekus vilkt šurp ar tā-
diem blēdīgiem līdzekļiem, kā to dara lauksaimnie-
ku centralbiedrības darba birojs, nav pielaižams. Tā
ir vietējo strādnieku nodzīšana bezdarbā un ār-
zemnieku atvilkšana un padošana savam liktenim.
Sūdzoties par pārāk augstām mūsu strādnieku al-
gām saimnieki bieži aizrāda, ka ārzemju laukstrād-
nieku algas daudz zemākas, nekā Latvijā. Te nu
man gribētos aizrādīt ne uz kādu sociālistisku laik-
rakstu, bet uz tādu laikrakstu kā „Zemes spēks", kurš
9. numura no 10. maija, apraksta, kā saimnieko Dā-
nija. Tur starpcitu ir pievestas ari laukstrādnieku
algas. Tur lasām piemēram sekošo: „Saimniecī-
bai ir viens virsstrādnieks ar sievu, kuru pienākums
ir rūpēties par cūku Un govju barošanu un slaukša-
nu. Ka atlīdzību par savu darbu, viņi saņem gadā
3000 kronu, brīvu dzīvokli un 1 barokli. Dāņu kro-
na pēc tagadējā-kursa ir apmēram 70 rubļu, tā tad
gada alga būtu 210.000 Latvijas rubļu. Laikam gan

nekur Latvija tādas algas strādniekam neatradīs.
„Tad talak ir viens patstāvīgs strādnieks, ar algu
1200 kronas gada pie brīva uztura sev un sievai, 2pieauguši puiši ar algu 1400 un 1200 kronu, pie brī-
va uztura." 1400 kronas būtu 98.000 rubļu. Šķiet,
ka ari_ tādas algas jus neatradisat nevienam puisim
Latvija.

Saņemot kopā visu sacīto, es gribētu aizrādīt
vēlreiz, ka saimnieku pārspīlētās prasības Latvijā ir
bez pamata, turpretim ir gan Saeimai vairāk jādomā
par to, lai laukstrādnieki tiktu nodrošināti slimību un
nelaimes gadījumos, lai tiktu izdots likums par lauk-
strādnieku dzīvokļiem un lai tiktu normēts lauk-
stradniekudarba laiks. Tad varat būt pārliecināti,
ka laukstrādnieki vairs nebēgs projām no laukiem,
bet šie strādnieki bus pieietami un vieglāki dabūja-
mi. _ Jāizbeidz taanarķija, kada_ tagad pastāv darba
tirgu pie laukstrādnieku apgādāšanas un jāaizliedz
laukstrādnieku ļevešana no ārzemēm. Tad mitēsies
tas_sūdzības, kādas tagad bieži dzirdamas no lauk-
strādniekiem un ari no lauksaimniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārds referentam. Refe-
rents vardu neveļas. Nobalsošanā nāk kārtējo iz-
devumu XII. daļa. Ludzu pacelties tos, kas būtu
par šīs daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas butu pret šīs daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par XII. daļu nodota 51
balss, pret nav neviena, atturas 27. XII. daļa pie-
ņemta.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sedi_ slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde rīt pīkst.
5 pec pusdienas. Turpināsies debates pie budžeta.
Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.25 vakarā.)

III. sesijas 25. sēde 1926. gada 3. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs:

1. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:

Augusts Kalniņš, referents .... 969, 976, 977
E. Kalniņš, kara ministrs . 941
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 941
Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts) 957
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) .965
A. Veckalns (sociāldemokrāts) 967
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 973
M. Kallistratovs (krievu vecticībnieks) .... 973
A. Dzenis (Latgales demokrātu partija) . . . 973
F. Cielēns (sociāldemokrāts (sociāldemokrāts) . 974
A. Bergs (nacionālā apvienība) 974
H. Kaupiņš (sociāldemokrāts) 975
K. Krievs (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku

grupa) 976
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 979
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 980

2. Nākošā sēde . 982

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926./27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienaskartības nav? Dienas kārtība skaitāspar pie-
ņemtu.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumiem. Prezidijam nav nekā, ko
augstam namam celt priekša.

Mēs pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
valsts budžetu. Referents Augusts Kalniņš.
Kārtējo izdevumu XIII. daļa. Valsts statistiskā pār-
valde.
(Tek,
Nr. Ls

XIII. Valsts statistiskā
pārvalde.

413 V.74 § 1. Atalgojumi.
1 Algas ' . . 135.669
2 Piemaksas 27.538 163.207

414 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 12.444
2 Ceļa izdevumi .... 100 12.544

415 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

2 Apkurināšana, apgai-
smošana un dzinēj-
spēks 800

2 Aptīrīšana 100
4 Tekošais remonts . . 300 1.200

416 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti . . . . ; 500
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Tek.
Nr. Ls

417 § 6. Izdevniecības iz-
devumi.

2 Periodiski izdevumi . . 43.230
418 § 11. Dalību naudas

un starptauti-
skas konferen-
ces.

1 Dalību naudas .... 700
419 V.74 § 83. Skaitīšanas iz-

devumi.
1 Tautas skaitīšanas ma-

teriālu apstrādāšana 26.575
Kopā par XIII. daļu , 247.956)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
XIII, daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret XIII.
daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
XIII. daļa vienbalsīgi pieņemta. Kārtējo izdevumu
XIV. daļa. Kara ministrija.
Tek.
Nr. Ls

(XIV. Kara ministrija.
Kopā par XIV. daļu . 36.131.163

Pielikums Nr. 33 pie valsts izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 437

Laikraksta „Latvijas karei-
vis" budžets.
A. Ieņēmumi.

§ 1. Valsts piemaksa. 65.000
B. Izdevumi.

§ 1. Administrācijas
atalgojumi . . 9.808

§ 2. Operativas daļas
iztrūkums. . . . 55.192_

Kopā 65.000)

Pie apspriešanas kārtības vārdu lūdz kara mi-
nistrs Kalniņš. Vārds kara ministrim'.

Kara ministrs E. Kalniņš: Tā kā apspriežot ka-
ra ministrijas budžetu sarunās var aizķert ari valsts
drošības jautājumus, t. i. slepenus jautājumus, tad es
augsto sapulci lūgtu noturēt slēgtu sēdi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no kara ministra Kalniņa.

„Kara ministrijas budžetu apspriest slēgtā sēdē."
Saskaņā ar kārtības ruļļa 73. pantu lēmumampar

slēgtas sēdes noturēšanu vajadzīgas 2/3 klātesošo de-
putātu balsu. Lūdzu pacelties tos,_ kas butu par ka-
ra ministra priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kara mi-
nistra priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 25, at-
turējušos nav. Paredzētā balsu vairākuma nav.
Turpināsies atklāta sēde. Vārds deputātam Leji-
ņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Kara ministrijas
budžets ieņem mūsu valsts budžetā diezgan ievēro-
jamu vietu. Tas sastāda tuvu pie V» no visa valsts
budžeta. Pēc šī lieluma, pēc šīs proporcijas, mes
ieņemam Eiropā trešo vietu; pirmā ir Turcija, otra
— Polija un trešā — Latvija. Redzat, kādu cienīgu
valstu vidū mēs atrodamies apsardzības jautājuma.
Te nu pirmām kārtām paceļas jautājums, kā tas nak,
ka šim mērķim mūsu valsts_budžeta uzņeirrta_s tik
lielas sumas. Vai tiešām mēsbūtu kaut kāda se-
višķi nedrošā stāvoklī kādēļ būtu vajadzīgi tik lieli
izdevumi. Otrām kārtām, paceļas jautājums, vai_ tas
mums ir pa spēkam. Trešam kārtām, butu jāno-
skaidro, vai šos līdzekļus, kurus mēs atvēlam bu-
džetā, kuri tik smagi gulstas uz tautas pleciem no-
dokļu veidā, vai tos pareizi izlieto. Ja apskatam šos
jautājumus, tad redzam, ka pie viena, otra, ta ari
pie trešāno tiem jāpakavējas ilgāk. Kas kaut drusku
pazīst armijas dzīvi, tam krīt acīs, ka bijušās Krie-
vijas cariskās armijas skola vēl arvienu ir mūsu

armijas vadošo aprindu asinīs un ka Krievijas ca-
riskās armijas tikumus pie mums vēl arvien tur ļoti
lielā cieņā. Diemžēl, apstākļi pie mums ir tādi, ka
tikai kādā desmitā daļa no tiem karavīriem, kuriem
kara gadījumā būtu jāaizsargā mūsu zeme, atrodas
zem ieročiem. 9/i0 nav zem ieročiem. Ko tad nu ga-
lu galā šī viena desmitā daļa varētu dot valsts dro-
šībai? Man liekas, te krīt svarā ne tā viena desmi-
tā daļa, bet visas šīs daļas kopā, sevišķi tas lielākais
vairums, tās/i0. Te, varbūt, nav tik daudz no sva-
ra viena vai otra šautene vairāk, bet no svara pati

' ticība uz valsti, ticība uz viņas demokrātisko iekārtu
un, galvenais, ticība uz pašu tautu, uz tautas balsi.
No šī redzes stāvokļa vispirms jāpieiet pie apsardzī-
bas jautājuma un te nu jāsaka, ja mēs paskatāmies,
kādā virzienā notiek armijas audzināšana, tad tur šis
un tas ir ko piebilst. Diemžēl, ir viens otrs gadī-
jums, kur mūsu 'augstākie kara priekšnieki nemaz
nekautrējas ar lielāko prieku uzvilkt veco cara himnu
„Bon<e, uapji spana". Tas ir viens _ mazs,
bet raksturīgs piemērs. Bet ir ari manā rīcībā daudz
citu piemēru par kareivju un virsnieku savstarpē-
jāmattiecībām,kā ari armijas apgādi. Visur mēs re-
dzam, ka strādā pēc cara laika sistēmas, neskato-
ties uz to, ka mums ir cita, demokrātiska iekārta,
Apsardzības aparātu mēs neesam vēl piemērojuši mū-
su demokrātiskai valsts iekārtai. Kara autoritātes,
japaskatāmies, piemēram, armijas štāba izdoto mili-
tāro literatūru, ari izsacījušas tādas domas, ka pie
mums nav pareizi nostādīta karavīru audzināšana.
Kādus uzskatus gan viņi paši atzīst? Pulkvedis
Karkliņš militāro rakstu krājumā no 1923. gada,
rakstot par karaspēka audzināšanu,.ieteic armijā stip-
rināt baznīcas iespaidu, jo tas esot no ļoti liela sva-
ra. Tālāk mēs zinām, ka armijā tiek izskausts viss
tas.kas saistās ar strādnieku kustību. Ja kaut kur
parādās šī virziena laikraksts, tad lasītāji tiek saukti
pie atbildības, tiek vajāti un vispār armijā tiek iepo-
tēta nicināšana pret strādniecību un strādniecības
priekšstāvjiem. Ja mēs ņemam vērā to, ka mums
priekš tam ir bijusi tikai viena cariska skola, tad nav
nemaz ko brīnīties, ka lieto tādus paņēmienus.

Tādas pašas nebūšanas notiek ari attiecībā uz
augstāko amatu sadalīšanu un virsnieku pieņemšanu.
Tas audzināšanas laiks, kas taisīts cauri Latvijas pa-
stāvēšanas laikā, t. i., tie 6—7 gadi, ir samērā īss
laiks, salīdzinot ar to laiku, kuru mūsu armijas va-
doņi pavadījuši_Krievijā, kur viņi tikuši audzināti ci-
ta, cariskā garā. Tāpēc ari nav nekāds brīnums, ka
jakāds atgriežas no_Krievijas, vai tas nu būtu stā-
vējis monarķistu pusē, vai ari būtu komunistiski no-
skaņots, tomēr tie ilgie kopīgie audzināšanas gadi
dara to, kate viņšatrod atvērtas durvis un agrākie
kolēģi gadā par to, lai viņš varētu savu vietu ie-
ņemt. Neņem vērā citas prasības un to, ka vaja-
dzīgs zināms pārbaudījums, ka nevar pielietot tās
paša.s senākas Krievijas metodes. Tik daudz par
nevēlamo garu. Patiesībā, ja runājam par faktiskiem
apstākļiem, jasakaka tuvākais, mūsu iekārtai vis-
vajadzīgākais, jautājums, kam "jāgriež vislielākā vē-
rība, ir karadienesta laika saīsināšanas. Tas būtu
pirmais svarīgākais solis uz piemērošanos mūsu ap-
stākļiem, jo pec kara dienesta ilguma mūsu zeme
ieņem ari ne visai cienījamu vietu, kā jauno, tā
daudzu veco valstu starpā. Ari šogad tāpat kā ie-
priekšējā gadā, mēs esam bijuši spiesti faktiski sa-
īsināt obligatorisko kara dienesta laiku, jo pati dzīve
rada, ka tas vairāk piemērots mūsu apstākļiem un
ka mūsu pieņemtais obligatoriskais kara klausības
ilgums ir par garu. Bet tiklīdz no mūsu frakcijas
puses kāds ieminas par obligatoriskā kara dienesta
laika saīsināšanu, pret to uzstājas visa pilsonība, viss
labais spārns saceļas kājās un mūs baida no kaut
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kādam izdomātām briesmām, bet patiesībā pats pil-
soniskais vairākums katru gadu sankcionē obligato-
riskā dienesta laika saīsināšanu. Privātās sarunās ar
armijas vadoņiem un tiem cilvēkiem, kas kara ap-
stākļu dzīvi pazīst, ari tiek izteiktas domas, ka spe-
ciālām daļām būtu, varbūt, vajadzīgs garāks kara
dienests

^
bet kājniekiem to varētu viegli samazināt

hdz 9 mēnešiem un mazāk. Ilgais kara dienesta laiks
prasa daudz līdzekļus un ari pa daļai tamdēļ budžets
ir tik liels. Talak man būtu jāpakavējaspie dažiem
konkrētiem faktiem. Vispirms jāpastrīpo, ka attiecī-
bas starp vecākiem un jaunākiem karavīriem ir ne-
normālas un netiek pareizi saprastas. Manā priekšā
ir kāda atvaļināta kapteiņa vēstule, kurā viņš pro-
testē pret to noteikumu sankcionēšanu Latvijas ar-
mija, kādi agrāk bija Krievijas armijā, kas noliedz
katru likumību un nodod apakšnieku pilnīgi priekš-
nieka rokas, viņa neiecietībai, ļaunprātībai un var-
mācībai, ka to pastrādājis tas un tas priekšnieks pie
viņa. Par šo atvaļināto kapteini nelaiķis kara mi-
nistrs Ducena kungs izteicās, ka tas bijis priekšzī-
mīgs rotas komandiers un labs virsnieks. Un redzat,
ka viņš ir spiests atsaukties par savu priekšniecību.
Šodien saņemu vēstuli, kuru raksta kāds kareivis,
kurš nupat atlaists no kara dienesta pēc lozes. Vē-
stule ir no Jelgavas. Viņš raksta, ka_ atlaistiem ka-
reivjiem atņemtas viņu pastāvīgas drēbes un to vie-
ta izdotas pilnīgi lupatām līdzīgas, pat kaila miesa
redzama. Ja tādas šausmu lietas pie mums dara, tad
ir ļoti bēdīgi. Labi vismaz, ka mājāspārgājušam ka-
ravīram ir piederīgie, kuri ir spējīgi viņu apgādāt,
bet ja piederīgo nav, tad_ atliek iet laupīt, jo nevar
rādīties bez drebem cilvēkos. To raksta mājās at-
laists karavīrs un lūdz izbraukt komisiju, kas lai pār-
liecinātos par faktiem uz vietas. Redzat, tas ir tas
nevēlamais, ko es minēju — dienesta laiks, audzinā-
šana, savstarpējas attiecības un karavīru apgāde.
Ari kad karavīrus laiž mājās, viņi būtu jāuzskata pair
cilvēkiem! Tas butu jāņem mūsu armijas vadoņiem
vēra, lai tasreiz saskanētu ar mūsu tagadējo iekārtu.
Tad man vel jāuzsver daži fakti, kur kareivji grie-
zušies pie frakcijas, aizrādīdami, ka viņi uzskata mūs
par vienīgiem kareivju pārstāvjiem Saeimā. Re-dzat, ar kādu uzticību viņi pie mums griežas, viņi
zin, ka nebūšanas netiks noklusētas, ka viņas tiks
ari tautai zināmas. Tā Daugavpils jātnieku pulka
vairāki kareivji raksta. (Starpsauciens: „Cirkulars
bijis!") Nekāda cirkulāra nezinu. Attiecībā uz ap-
gādes lietam novērotas dažas nevēlamas parādī-
bas. Ejot uz manevriem izdodot niecīgu: dienas
maksu un maz provianta, bez tam latgalieši esot na-
bagi, manevru laikā tur neko nevarot dabūt nopirkt
un tamdēļ kareivji esot spiesti iet zagt kartupeļus.
Tiek aizradīts .ka armijas komandiers bijis kādreiz
spiest aizmaksāt iedzīvotājiem par dažām nozagtām
vistām, izraktiem kartupeļiem u. t. t. Tās ir atkal
lietas, par kurām vajadzētu vairāk interesēties mūsu
kara vadoņiem. Tālāk ir kāds garāks iesniegums no
karavīriem par apmācību nepareizu nostādīšanu.
Apmācīšana esot nepareiza tanī ziņā, ka pēc veciem
paraugiem jaunkareivjuspārāk apgrūtinot ar visādām
nastām. Protams, tas, kas šo raksta, nav nekāds
strateģis, bet vienkārši domā, ka tiešām tās lielās
somas, ko jānēsā dažreiz pat ar akmeņiem pildītās,
nevajadzētu nēsāt. Pie mums taču ir citādi apstākļi ,
neka Krievijā, kur ir lieli neapdzīvoti plašumi, kur
netiek_ klāt apdzīvotām vietām un tamdēļ viss jā-
nēsā līdz. Mēs negribam vest iekarošanas karu, bet
— tikai pašaizsargašanāskaru, mūsu teritorija ir ap-
dzīvota un šāda pieradināšana pie lielām nastām,
liekas, ne tikai nav vajadzīga, bet tikai palielina iz-
devumus. Šis kareivis izrēķinājis itin sīki, ka, at-
vieglinot dažas nastas un somas, varētu ietaupīt ap-

mēram 60—70 latu uz katru kareivi. Viņš domā, ka
nākoša kara bus no svara karavīra ātrās kustības
iespējamība. Agrakoskara laikos, lai neaizkavētu
kustību, visas tas lielas somas, lai kādas vērtības
tajās ari neatrastos, tomēr ļoti bieži tikušas iesvie-
stas grāvī. Ta tas ir kara laika sadrusmēs un pa-
ceļas, jautājums, vai pie musu apstākļiem tā nav tikai
kareivju nevajadzīga mocīšana. No citas puses tiek
aizrādīts, ka ari algas ziņā visas karavīru kategori-
jas netiek vienādi apgādātas. No vairākiem virsdie-
nesta instruktoriem ienākuši ziņojumi, ka pieņemtais
likums netiek pildīts. Likumā paredzēta naudas iz-
maksa pec izdienas gadiem. Līdz šim tas netiek iz-
vests dzīve. Finansu ministrs cenšas visādi to li-
kumu tulkot un grozīt. Likums esot jāattiecina ti-
kai uz tiem virsdienesta instruktoriem, kuri pēc li-
kuma pieņemšanas iestājušies armijā. Sakāt, cik ir
tādu instruktoru, kas tagad iestājas. Skaidri redzams.
ka grib likumu padarīt par neesošu. Instruktori ro-
tas un pulkos ir tie, kas nes visu dienesta smagumu.
Tie vada apmācību. Katrā ziņā Saeima gribēja vi-
ņus izcelt un viņiem vienu otru priekšrocību dot, lai
tas grūtais darbs paliktu vieglāks, lai viņi nemeklē-
tu nodarbošanos citur. Bez tam tiek aizrādīts, ka
instruktori tiek dalīti dažādās kategorijas attiecībā
uz apgādi ar malku. Vecākie dabū malku, bet jau-
nākie esot gan kādreiz dabūjuši, bet tagad vairs ne-
dabūjot. No citas puses aizrāda, ka ierēdņi un virs-
nieki saņemot tik daudz malkas, ka visu neizlietojot,
bet sistemātiski kādu daļu saņemot naudā. Tas ari
viens fakts, kas jaieyero. _ Ienākusi kāda vēstule uz
Saeimas priekšsēdētaja vārda: „30. martā 1925. ga-
da elektrotechniska divizionā instruktoru rotā Ka-
zaku iela 5 jaunmobilizets kareivis nolikts zem, šau-
tenes uz 1 stundu, kurš dziļā ģībonī krītot ar akme-
ņu somu uz muguras, pārlauzis sev mugurkaulu".
Tāds nepielaižams gadījums laikam gan bieži neat-
gadās, bet ja viņus savirknē, tad viņi ir diezgan zī-mīgi un pie musu apstākļiem_ pilnīgi nepielaižami.
Tas ir ceļa radītājs, ka pie musu apstākļiem ar ka-
ravīriem nebūtu jārīkojas. Kādā grāmatā no P. Bēr- '
ziņa par mobilizācijas vesturiun teoriju tiek izteiktas
dažas veselīgas domas. Slēdziens grāmatai ir no
pulkveža Karsoņa, par kuru Saeimā daudz runāts.
Grāmatu izdevis armijas komandiera štābs. P. Bēr-
ziņš spiests atzīties, ka atraušana no ražojoša darba
ir tautai liels zaudējums, kara ieroču vajadzībām iz-
lietotie materiāli un armijas vajadzībām izdotā pār-
tika uzskatami par neproduktiviem izdevumiem, ari
visa kara materiāla ražošanā izmantotā un trans-
porta vajadzībām izlietota enerģija uzskatāma par
nelietderīgi izlietotu. Varbut, varētu uzskatīt, ka tas
pie musu apstākļiem ir drusku pārspīlēti teikts. Bet
tomēr tadas_domas ir zīmīgas. Kaut drusku no tām
domam varētu ari dzīve izvest! Tas būtu ļoti vē-
lami. Tiešam, armijas uzturēšana maksā tagad mil-
zīgais sumas, trešo daļu no visa budžeta. Paceļas
jautājums, vai tasjmums ir pa spēkam, kur mēs jau
ta viena otra vieta atraujamsev pašu nepieciešamo.
To vel varētu pielaistī ja mēs atrastos patiešām la-
bos ekonomiskos apstākļos, bet man liekas, ka ne-
viens nešaubās, kamusu apstākļus par labiem saukt
nevar. Tiešam, ta nasta ir ļoti smaga. Mūsu ap-
stākļi

^
prasa, lai mazai Latvijas armijai būtu tiešām

piemērota ari armijas vadība un tāpēc armijas or-
ganizācija jādibina uz visstingrākās lietderības un
taupības pamata. Bez žēlastības jāizskauž viss, kas
ir lieks, sevišķi no, tā saucamās, aizmugures. Es sa-
prastu, ja censtos stiprāk tanī pašā laikā noorgani-

. zet frontes spēku iekārtu un piemērotu to modernās
technikas prasībām. Bet kas attiecas uz aizmuguri,
tad tur viss liekais ir jāizskauž. Ko mēs patiesībā
redzam? Kāda virzienā strādā kara ministrija?
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Jaunie ierindu štati ir diezgan lieli. Kara lietu ko-
misija viņus _ apskatīja un deva dažus aizrādījumus,
bet es domāju, ka tas nav tas galvenais. Arrindū
štatu apskatīšanai nezin aiz kādiem iemesliem' karalietu komisijai nebij laika. Ja ieskatāmies ārrindu
štatos, tad daudz kas uzkrīt. Es mēģināšu šeit aiz-
rādīt tikai uz dažiem faktiem. Jau atverot pašu bu-
džeta projektu no 35. lapas pusēm mēs redzam pirmā
lapas puse, ka tur, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
sevišķu uzdevumu virsnieks pie kara ministra pa-
redzēts vairāk. Tāpat kara ministrijas padomē ir
viens sekretārs vairāk. Kara ministrijas sekretariātā
ir 2 vairāk, budžeta kreditu pārvaldē tāpat vairāk.
Un ta, jā mes paskatāmies talak vienā otrā vietā,
mes neredzam nekādu tendenci uz plašo štatu sama-
zināšanu, bet taisni otrādi — tendenci uz štatu palie-
lināšanu un pie tam diezgan ievērojamā mērā, kā nu
kura vieta. Tik daudz par štatiem vispārējos vil-
cienos. Pieejot atsevišķam iestādēm, jāaizrāda, ka
sevišķi krīt acīs kara ministrijas sekretariāts. Šīs
iestādes nozīmi un vajadzību pat iedomāties grūti.
Pec manam domam ta ir pilnīgi lieka un tās eksistē-
šana ne ar ko nav attaisnojama. Visus jautājumus
specialasnozares kara ministrs izspriež kopā ar at-
tiecīgo pārvalžu priekšniekiem vai ar kara padomes
līdzdalību. Atliek tikai korespondence, kas adresēta
tieši uz kara ministra vārda Bet ari tā galu galā '
nonāk izpildīšanai pec speciālām nozarēm. Ja nu va-
jadzīgakāda speciāla reģistrēšana un šo rakstu pie-
teikšana ministrim' priekš rezolūcijas uzlikšanas, tad
to ar sekmēm bez liekiem izdevumiem un speciāliem
štatiem var izdarīt galvenais štābs. Tas pats būtu
sakāms ari par kara ministra pavēļu izdošanu. Kara
ministrijas sekretariāta likvidēšana dotu diezgan ie-
vērojamus ietaupījumus. Bet patiesībā pie kara mi-
nistrijas budžeta apskatīšanas ienāca priekšlikumi
pastāvošos sekretariāta štatus vēl palielināt. Nāca
ar priekšlikumu

^
ka_ kara ministrijas sekretariātā

esot vajadzīgs vel kāds armijas kultūras lietu pārzi-
nis. Iedomājaties tikaiļ Ar to gribu tikai norādīt uz
to tendenci, kāda pastāv kara ministrijā un kas si-
stemātiski iziet nevis uz ārrindas iestāžu sašaurinā-
šanu, bet uz topaplašināšanu, lai radītu vēl vairāk
lieku amatu. Tālāk apstāšos pie armijas komandiera
štāba. Tur ari paredzēti lieki amati, bez kuriem
viegli varētu iztikt. Latvijā, piemēram:, cietokšņu
nav. Tos buvet ari neviens nedomā, tomēr paralēli
techniskai divīzijai, kuras rīcībā: ir sapieru bataljons,
vel pastāv, ta saucamais,armijas inženiers, kuram tā
tad patiešam darbs, priekš savas eksistences attais-
nošanas jāizgudro. Ja mēs apskatām izdarītās bū-
ves, tad pietam ir diezgan daudz ko iebilst. Ir,
piemēram, kāda jaunbūve Alūksnē, par kuru lietpra-
tēji izsakās, ka tā esot zem katras kritikas.

Attiecība uz cietokšņiem: kara lietu komisijā ir
gan iesniegts kāds priekšlikums, kurš grib radīt cie-
tokšņus, bet es gan domāju, ka Saeima uz to neieies.
Ta, piemēram, par tādu cietoksni nozīmēta ariLie-
pāja, motivējot šādu priekšlikumu ar to, ka šis cie-
toksnis domāts, vietējās rūpniecības un tirdzniecības
ostas aizstāvēšanai. Man jāsaka, dzīvē mēdz būt
gluži 1 otrādi. Cietokšņu rajonos parasti rūp-
niecība un tirdzniecība iznīkst, jo tur galvenais
noteicējs ir kara komandants, katra kustība aprobe-
žota un iebraukšanai un izbraukšanai vajadzīgas at-
ļaujas. Tapec šāds motivs nav ne uz ko dibināts,
ari stratēģiska

^
ziņa zem katras kritikas un mēs ne-

drīkstam Liepājas jautā vājo dzīvību vēl vairāk vā-
jināt. Tas

^
nekādā ziņā nebūtu pielaižams. Man

šķiet, ka butu pareizāki, ja šis projekts paliktu guļot
kara lietu komisija, kur viņš jau līdz šim gulējis.

Tālāk jārunā par armijas galveno štābu" Gal-
venais štābs pārzin armijas personālo sastāvu, ie-

[Klājumā Saeimas Stcnografiskā
[biroja Rīgā, Saeimas laukumā.

saukšanu, mobilizāciju, regulē izdienas un apbalvo-
šanas jautājumu, strada kara_ resora likumdošanā,
izpilda kara ministrijas vispārējos uzdevumus u. t. t.
Kaut gan viņš savus uzdevumus veic visā pilnībā,
tomēr dažādos laikmetos ir nodibinātas vairākas ne-
vajadzīgas paralēlas iestādes tādu pašu darbu veik-
šanai, piemēram, tas pats ministra sekretariāts, tad
kara ministrijas ^ pārvalžu atsevišķo saimniecību
kanclejas jeb, ta saucamās, administrativās daļas,
Rīgas komandantūra u. t. t. Valdība līdz šimnav pa-
rupejuses pat par savas ministrijas iekšējās saimnie-
cības apvienošanu viena vienībā. Ka šāda apvie-
nošana no valsts viedokļa dotu lielus, ietaupījumus,
to neviens nevar jipstrīdet. Ņemsim: vienu piemēru.
Kara ministrijas eka novietoti apmēram 10 štābi un
pārvaldes, kur priekš pāri par simts cilvēkiem, priekšalgu izprasīšanas, izmaksāšanas un norēķināšanās
strada katru mēnesi pa darbiniekam katrā iestādē,
kopa ņemot 10 cilvēki, bet ja, to algu izmaksu apvie-
no viena iestāde, tad butu vajadzīgs priekš šī darba
viens, daudz, ja_ divi darbinieki. Ja tādā pat kārtā
apskatam pārejas iekšējas saimniecības nozares, tad
ir skaidrs, ka daudz ko varētu ietaupīt. Tālāk Rīgā
priekš, salīdzinot nedaudziern gadījumiem, kur kādu
piedzērušos karavīru jānogādā pēc piederības uz
virssardzi, pastāv ar atsevišķu saimniecību un lieliem
štatiem vesela iestāde —komandantūra. Tās funkci-
jas var izpildīt paris darbinieki pie galvenā štāba,
kurš tāpat varētu pārzināt virssardzi ar viņas saim-
niecību. Tas pats jāsaka par Liepājas _komandantūru.
Tas viss gan ir domāts_ priekš iedzīvotāju vajadzī-
bām, tas ir ar labu nolūku, bet tur, kur nekārtības
notiek, sevišķi Liepājas agrākā komandanta laikā,
tur komandanta nav. Tie ir tikai daži fakti.

Tagad gribu piegriezties vienai svarīgai iestā-
dei un pie viņas plašāki pakavēties, tā ir mūsu kara
tiesa. Kara tiesa, ka ari oitas _ izņēmuma tiesas, pul-
ka un lauku kara tiesas pastāv uz sevišķu speciālu
likumu pamata. Viņu galvenais uzdevums būtu pa-
līdzēt, lai karaspēka uzturētu priekšzīmīgu kara dis-
ciplinu un kartību ar to, ka karavīru pārkāpumi un
noziegumi tiek ātri un taisnīgi jzmeklēti un iztiesāti.
Nekur ātram un taisnīgam tiesāšanasprincipam nav
tādas nozīmes ka kara speķa. Te jāpiezīmē, ka
šie paši principi izvesti visā pilnībā citās valstis, betpie mums, saudzīgi runājot, viņiem netiek piegriezta
vajadzīga vērība. Varētu saprast, jā pārkāpumiem
un noziegumiem nekavējoties seko pelnītais sods,
tad visi, kas bijuši nozieguma izdarītāja līdzzinātāji,
jebaculiecinieki tiekatbaidīti darīt ko nebūt sodāmu.
B_et kad tiesa tiek spriesta pēc ilgāka laika,resp. vai-
rākiem gadiem, tad daudz kas ir aizmirsts un uzlik-
tais sods, ka atbaidošs piemērs citiem, vairs savu
mērķi nesasniedz. Apskatot tuvāk mūsu kara tiesu
līdzšinējo darbību, sevišķi iepriekšējo izmeklēšanu
un prokuratūru, jākonstatē, ka daudz kas nav kār-
tība

^ lietu izmeklēšana stiepta garumā pa daļai aiz
nemākulības, pa daļai, lai mākslīgi pavairotu un iz-
pūštu darba daudzumu. Izmeklēšanas tiesneši bieži
nepilda likuma prasības un sakarā ar tobieži vien iz-
bīda juridiski un faktiski_ nepareizus apvainojumus..
Kara prokuratūra izmeklētās lietās pretēji likumam
sava slēdziena došanu novilcina gadiem:ilgi. Nepa-
matoti un nepareizi ierosinājumi iztaisa ari zināmu
daļu no visam izmeklēšana nodotām lietām:. Ja nu
ņem vēra, ka lietas nak iztiesāšanā, vai tiek Izbeig-
tas pec _ļoti_ ilga laika,_reķinot no to ierosināšanas,
tad tiešam jānākpie slēdziena, ka tādai tiesāšanai ir
ļoti maz nozīmes. Pec ziņām, kuras iesniegusi kara
tiesu pārvalde un statistiskam zināmi, mēs redzam,ka lielākais skaits lietu ir par dezertēšanu. Tās nav
nekādas sarežģītas lietas, tās viegli var izmeklēt un
sarežģītu lietu nav nemaz tik daudz. Tā 1924. gadā

3U
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uzsāktas pavisam 360 lietas; 1925. gada — 357.
Kara virstiesā uz 1925. gadu atlikušas tikai 22 lietas.
Iesniegtas 1925. gadā 140 lietas un iztiesātas — 147.
Paliek uz 1926. gada 1. janvāri piekara izmeklēšanas
tiesnešiem 61 lieta, kara prokuratūrai — 95 lietas,
kara tiesā — 125 un kara virstiesā — 15 lietas.
Tā tad lietu skaits, kā redzams, nav nemaz tik liels.
Jānāk pie slēdziena, ka visam tam nelikumībamun
nebūšanām ir starp citu ari sekosi pamati. Pirmkārt,
zināmā mērā izrēķināšanas politika kara resora, se-
višķi saimnieciskā laukā, dažādu kliķu interešu deļ.
Ari viens otrs kara priekšnieks piekopj to pašu. Tad
uzraudzības trūkums par kara tiesu darbiniekiem,
sevišķi izmeklēšanas tiesnešiem un prokuroriem, kas
viņos nostiprina apziņu, ka par izdarītām nelikumī-
bām viņi nekādu sodu nesaņem. Beidzot zemais
izglītības līmenis kara tiesa, jo tur ir tikai 2—3 per-
sonas ar speciālu juridisku izglītību. Saprotama
lieta, ka pie tādiem apstākļiem cieš likuma autoritāte
un aizsardzība. Lai viss sacītais neizliktos tikai par
vienkāršiem apgalvojumiem, tad es te pievedīšu da-
žus piemērus. Viena lieta tiešām velkas ļoti gari un
nezin vai ir izbeigta, vai nē. Tā ir lieta par bij. kara
būvniecības pārvaldes ierēdni Pusbarnieku. Lieta
iesākta 1920. gadā, iztiesāta 1926. gadā. Sods _ uz-
likts — 6 mēneši. Vai tas bus jāizcieš, vai ne, to
nezinu. Bet pa visu šo laiku bijušam ierēdnim irbijis
jābūt zem uzraudzības. Tā tad acīm redzot tas ne-
tieši izcieš nevajadzīgi smagu sodu tiesas iestāžu
pārāk gausās un nemākulīgās rīcības dēļ. , 6 gadus
velkas lieta, — iedomājaties, ar ko tas saistīts! Ja
apvainotais nav kara dienestā, tad vieglāk, bet ja ir
kara dienestā, tad nedabū pilnu algu, atrodas zem uz-
raudzības un morāliski, varbūt, nevainīgs, nostādīts
neciešamā stāvoklī. Tā tad_6 gadus vilkuses vienas
lietas izmeklēšana. Ar pavēli Nr. 53 no 1925. g. 21.
decembra noilguma dēļ no armijas komandiera iz-
beigtas lietas par laupīšanām, kuras izdarītas 1919.
gadā. Tas nozīmē, ka izmeklēšanas tiesneši un pro-
kuratūra 6 gadu laikā aiz tikai viņiem zināmiem ie-
mesliem nav paspējuši izmeklēt un sastādīt apsūdzī-
bas rakstu tik vienkāršās lietās, kaut gan pastāv li-
kums, pēc kura prokuroram jādod slēdziens ne velak
kā 7 dienu laikā. Man šķiet, ka kara tiesas darbi-
niekiem vajadzētu pašiem pildīt likuma prasības un
tad tikai prasīt to no citiem. Izbeigta lieta pret Otto
Ciriti un virsleitnantu Blau'u, kuri sastāvēdami bi-
jušā armijas virspavēlnieka štāba operativas nodaļas
izlūkošanas nodaļā augusta mēnesī 1919. gada izda-
rīdami kratīšanu Cēsīs piesavinājušies dažādas
mantas. Lieta 1925. gadā izbeigta noilguma deļ.
Tādā pat kārtā piesavināta nauda pie kratīšanas un
lieta izbeigta noilguma dēļ pret Kārli Bankavuun
Bluķi. Tas pats ar kareivja Dārziņa lietu, kurš kāda
veikalā piesavinājies dažādas mantas. Pret leitnantu
Alfrēdu Broderi tas pats. Ari pret Dukki piesavinā-
šanas lieta izbeigta noilguma deļ._ Redzat, cik gausi
notiek izmeklēšana. Pirmā Liepājas kājnieku pulka
kāpt. Kocha lieta, kurā figurēja pat bērnu noslepka-
vošanas un slepkavības laupīšanas nolūka, ilgus ga-
dus ari nepaspēja izmeklēt un_ iztiesāja tikai 1926.
gadā. Pret kādu kareivi par vācu valoda dotas pa-
vēles neizpildīšanu no pulkveža Goldfelda-Zeltiņa
lieta iesākta 1919. gadā un iztiesāta 1925. gada.
Spriedums — attaisnots, bet kam daļa, kad apvai-
notais 6 gadus turēts zem uzraudzības. Redzat. cik
lēni strādā mūsu kara tiesa. Mēs esam dzirdējuši
par Krievijas senātu, ka tas lēni strādājot pie Krie-
vijas smagās birokrātiskās iekārtas, bet divigadi ari
tur bija liels laiks un divos gados vissarežģītāko lietu
varēja galīgi iztiesāt, bet pie mums kara tiesa sešu
gadu prāvas, liekas, ir parasta lieta. Kāds pilsonis
Kažoks tiek saukts pie atbildības it kā par dienesta

pienākumu neizpildīšanu, pie kam viņš noteikti
raksta kara lietu komisijai, ka tādi pienākumi viņam
nekad nav tikuši uzdoti. Lieta uzsākta vairākus ga-
dus atpakaļ un tikai šodien komisija saņēma no kara
ministra atbildi, kura skan: „iekams lietā nav iz-
šķirts jautājums par bij. kara saimniecības pārvaldes
amata personu saukšanu pie atbildības, nevienu no
viņām, ari Kažoku, par apvainotiem nevar uzskatīt."
Tā nobeidzas kara ministra atbilde. Taspats raksts
attiecas ari uz kādu otru gadījumu, uz kādu kara ie-
rēdni Ignašu, kurš ir apvainots labības iepirkšanas
lietās, kuru izmeklēšana velkas 3 gadus, ja ne vairāk.
Te jāatzīmē, ka tā ir kāda daļa no lielākas lietas
(pukveža Dambīša lietas), kurā Valsts Prezidents
atradis par iespējamu uzlikt savu rezolūciju un ar to
to lietu izbeigt; bet citas lietas, kuras ar to cieši
saistītas, tā sakot, pret sliežu_ bīdītājiem, nav iz-
beigtas, un var izteikt tikai vēlēšanos, laiari tastiktu
vienreiz izbeigtas. , Ja viņi ir vainīgi, tad jāsoda, jā
nav vainīgi, tad sen laiks lietas izbeigt. Ka par brī-
numu tikai šodien komisijā saņemta atbilde uz pie-
prasījumu no 28. janvāra š. g. Kažoka un Ignaša
lietās, kur viņi griežas pie kara lietu komisijas ar lū-
gumu panākt lietu ātrāku caurskatīšanu. Kā teicu,
tā tad lietas ir kara ministra rokās. Pec šis dienas
atbildes minētos cilvēkus nevar uzskatīt par apvai-
notiem, kamēr lieta atrodas kara ministra rokas, ka-
mēr viņi nav nodoti kara tiesai. Bet kur tie gadi!
Nepietika ar to, ka valsts kontrole ierosināja, izme-
klēšanas tiesneši izmeklēja, kara padome ilgus gadus
meklēja; bet vēl vienmēr ari šodien nevar izšķirties,
vai tur ir kāds vainīgs. Bet tie ierēdņi 3 gadus ne-
dabū pilnu algu, viņi ir zem uzraudzības. Vai jus
varat iedomāties tās morāliskās ciešanas. Sakara
ar kara tiesu es nerunāšu par tām lietām, kuram ir
bijusi kāda politiska nokrāsa, t. i. par Masaka no-
slepkavošanas lietu, Niedras lietu un citam. Vis-
pārīgi par kara tiesu varētu teikt to pašu, ko manas
frakcijas biedri, runājot pie tieslietu ministrijas,_ bij
izteikušies par citām tiesām. Tas pats butu sakāms
ari par šo tiesu. Tagad apskatīsim kara tiesas šta-
tus. Kara tiesas iekārta ir dibināta pēc Krievijas
cara laika likumiem un ari pati darbība norisinājās
pēc tiem pašiem likumiem. Lai varētu gut pareizu
jēdzienu par šo tiesu un viņas štatiem, tad ņemsim
tikai pāris piemērus. Salīdzināsim tagadējas Lavī-
jās kara tiesas štatus ar agrāko Pēterburgas un
Viļņas kara apgabalu kara tiesu štatiem. Kāda liela
starpība štatu ziņā? Mums ir milzīgs aparāts, salī-
dzinot ar to aparātu, kāds toreiz ir bijis. Tanīs kara
apgabalos karaspēka un tā tad tiesājamo noziedz-
nieku skaits, bez šaubām, bijis vismaz 5 reiz lielāks
kā tagad pie mums. Un tomēr, ja mēs paskatāmies
pēc statistiskām ziņām, cik tur bijis tiesnešu, proku-
roru un izmeklēšanas tiesnešu, tad redzam, ka to
bijis gandrīz tikpat daudz kā pie mums. Tā tad
mums kara tiesas štati ir tikpat lieli, kādi bija kādreiz
Pēterburgas un Viļņas kara apgabalos, Jai gan, ka
jau teicu, tur karavīru bija 5 reiz vairāk. Jau no
skaitļiem redzam, ka tas ir pilnīgi nenormāli._ Toreiz
kara dienestā latvieši tika iesaukti ne mazākā skaita
kāds tagad Latvijā. Krievijā bija ārkārtīgi reti tādi
gadījumi, kur kāds latviešu karavīrs bija jānodod
kara tiesai. Tāpēc jājautā, kāda vajadzība spiež
mazo Latviju uzturēt tik lielus kara tiesas štatus. Jā-
saka, ka vai nu pie tagadējā samērā īsāka kara die-
nesta laika ir pie mums tik pārmērīgi daudz noziedz-
nieku, vai ari mūsu kara tiesas darbinieki nav savu
uzdevumu augstumos. Citu slēdzienu nevar taisīt.
Protams, mūsu kara tiesas aparāts līdz arto ir_ par
dārgu. Pie tam atrodas tādā neciešamā stāvokli, ka
nekavējoties tur būtu jāizved zināma reorganizācija.
Steidzamības kārtā būtu jāizstrādā likums par iz-
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meklēšanas un_ iztiesāšanas termiņiem, kā ari no-
teiktāki formulējumi attiecīgo amata personu atbildī-
bas jautājumos tajos gadījumos, kad pie nodošanastiesai un tamlīdzīgi nav ievērota likumība un taisnasatrās tiesas pamatprincipi. Tā kā valstij pie budžetasabalansēšanas jāievēro vislielākā taupība, tad ce-rams, ka kara ministrs ievēros šos aizrādījumus un
nāks ar zināmiem priekšlikumiem, kā šo aparātu
turpmāk samazināt. Kas atiecas uz kara virstiesu,
tad ta ka kasācijas iestāde būtu pilnīgi likvdējama.
Tas vietu bez kādam grūtībām var izpildīt senāts, kā
tas notiek Somija un Igaunijā. Lai pārejas laikmetā
nerastos sarežģījumi, dažus no līdzšinējiem kara virs-
tiesas locekļiem, juristiem, varētu pārcelt uz senātu.
Tāda kārta atkal rastos ietaupījumi un no likumības
redzes stāvokļa nekādi sarežģījumi nerastos. Attie-
cība uz pašu kara tiesu jāsaka,ka viņā ir pārāk maz
juristu. Kaut gan yiens otrs_ pārzin praksē kara
lietas, tomēr neparzin vispārējos civil- un krimināl-
likumuslīdz to pamatiem. Tāpēc nav nekādsbrīnums,
ka rezultata_ vainīgie dažreiz iziet sveikā, bet nevainī-
gie vai mazāk vainīgie, saņem nepelnīti smagu sodu.
Tapec kara tiesas pārziņa vajadzētu atstāt to lietu
izmeklēšanu un iztiesāšanu, kas attiecas uz disciplī-
nas uzturēšanu armija, kamēr no kara tiesas būtu
izņemamas lietas ar vispārēju saturu, saimnieciskas
lietas un tas, kur apvainojums celts pēc sodu likumos
paredzētiem pantiem. Tādā gadījumā, no kara tie-
sas budžeta varētu strīpot vienu tiesnesi, varbūt, di-
vus prokurora biedrus, divus sekretārus un ari dažus
izmeklēšanas tiesnešus. Tieslietu ministrijas štatus
nevajadzētu palielināt, jouz to pārietu samērā neliels
lietu skaits. Kara tiesu pārvalde kā sevišķa iestāde,
pecmanam domam,butu likvidējama. Tās uzdevumus
varētu nodot galvenam štābam. Konsultācijas un
likumu izstrādāšanas nodaļa šogad vēl būtu atstājama
bez samazināšanas, bet lietas labad turpmāk tā
pārvedama galvenā štāba priekšnieka rīcībā. Bez
tam vel ir kara pārmācības, iestāde. Šī iestāde vai,
ta saucamais, bijušais Krievijas disciplinārais batal-
jons likvidējams, jo Krievijā pēdējā laikā valdīja tādi
uzskati, ka tas novecojies, un vēl vairāk nav viņam
vieta musu demokrātiskā valstī. Ja to negribētu lik-
vidēt tūlīt, tad būtu tas jāpaturlīdzjaunapiemērota li-
kuma izstrādāšanai. Viņu varētu nodot cietuma pār-
valdei, kā atsevišķu nodaļu. Tā varētu rast ietau-
pījumus uz pārvaldes izdevumiem. Par pulka tie-
sām varētu teikt,_ ka viņas jāreformē tādā kārtā, lai
likumdošanasceļa tiktu atļauts uzstāties aizstāvjiem
kaut ari no pašukaravīru vidus. Šīreorganizācija se-
višķus līdzekļus neprasīs. Nopietnākas un svarīgākas
lietas būtu nododamas kara tiesā. Pārejot uz citām
pārvaldēm, jāpieminbudžeta un kredita pārvalde. Vi-
ņapašlaikvairāk pastāv priekš tam, lai sakopotu kara
resora budžetu un izdotu orderus karaspēka daļām
uz Latvijas banku. Patiesībā nav vajadzīgs vēlreiz
skatīt cauri tos naudas dokumentus, kurus sūta cen-
trālo pārvalžu_ priekšnieki un diviziju komandieri,
kuri paši atbildīgi un pārzin visus viņiem padotus ap-
gādes veidus. Šī budžeta un kreditu pārvalde pa-
tiesībā ne tikai ir lieka, bet viņa aizkavē kārtējās iz-
maksas un ātru un ērtu karaspēka' apgādi. Katrā
ziņā jāieved pārgrozījumi. Tas pats jāsaka attie-
cībā uz kara būvniecības pārvaldi. Kara būvniecī-
bas pārvalde pārzin kara resora būves, izdara jaun-

. būves un remontus. Paralēli šai iestādei visos citos
resoros pastāv līdzīgas pārvaldes un tāpēc kara
būvniecības pārvaldi varētu pilnīgi likvidēt, sadalot
tās lietas uz galveno intendantura un tās nodaļām
un daļuapvienojot vienā būvju valdēpa visu valsti.

Tur nu gan varētu piebilst, ka kara būvniecības
pārvaldes likvidēšana vai pārorganizēšana būs šo-
gad grūti izvedama, priekš tam vajadzēs nokārtot

norēķināšanas sistēmu un starpresoru apspriedes ceļā
izstrādāt dzīvei piemērotu valsts ēku pārzinošu ie-
stādi pa visu Latviju. Šogad, varbūt, varētu likvi-
dēt vienīgi malkas nodaļu, kuras funkcijas varētu
uzlikt galvenai intendantura! un tās nodaļām bez
štatu palielinašanasAri pie galvenās intendanturas
butu daudz kas sakāms. Tur vajadzētu likvidēt man-
tas pieņemšanas komisiju. Lai gan pret to celti
daudz iebildumi, bet ja taupība to prasa, tad apvieno-
šanu tomēr varētu pieņemt. Tas lietai par ļaunu
nenāks. Tāpat butu reorganizējams pats mantas iz-
dalīšanas veids. Līdz šim karaspēka atsevišķās da-
ļas suta mantu pieņēmējus uz Rīgu. Ši kārtība ir
dārga un butu citādi noorganizējama. Bez tam būtu
jāreorganizē armijas transporta jautājums, t. i. sa-
mazināmi braucamie un izbraucamie zirgi, pēdējie
sevišķi Rīgas un citu pilsētu štatos. Ari kājnieku
pulkos pie tagadējas kartības zirgu ir par daudz. Var
nākt priekša reti gadījumi, kur zirgu var pietrūkt,
bet priekš tam vajadzētu paredzēt atsevišķus līdze-
kļus un nevis cauru gadu kopt un barot tik daudz
zirgu. Jāpiezīmē vel,_ka tur, kur karaspēks un virs-
nieki ar savam ģimenēm dzīvo tālāk no pilsētas, tur
bieži zirgus izlieto ne tikai karaspēka vajadzībām,
bet ļoti bieži priekš nevajadzīgas izvizināšanās, kas
iedzīvotājos saceļ _dibinātu sašutumu.

Par bruņošanās pārvaldi, varētu teikt, valda uz-
skats, ka ta butu jāatsvabina no tādu lietu pārzinā-
šanas, kuras nav saistītas tieši ar bruņošanās jautā-
jumu

^
ta piemēram kalēju, galdnieku un līdzīgām

darbnīcām. Piederami būtu nododami galvenās in-
tendanturas pārziņā bez štatu palielināšanas. Ari
tādā kārtā varētu ietaupīt vienu otru sumu. Vispārīgi
armijas apgādes apvienošana vienā iestādē nāktu bu-
džetam par labu un mazinātos ļaunprātības lielā
mēra. Ari valsts kontrole nevar tagad visu to ap-
gādes lietu tik viegli pārskatīt, kā tas varētu būt, ja
viss butu nodots vienā vietā, vienā centrā. Par ar-
mijas apgādi es gribu drusku plašāki runāt. Jāsaka,
ka nekur nav tāda chaosā, kā šinī nozarē. Reti kur
tiek pielaists tik_ daudz nelikumību un nebūšanu, kā
pie armijas apgādes. Tur mēs sastopamies ar ne-
saimnieeisku rīcību, nelietderīgu valsts līdzekļu iz-
lietošanu. Panamas joprojām nemazinās, bet pieaug
ar to starpību, ka visus neglītos paņēmienus pie da-
rījumiem ļoti veikli mēģina nobruņot ar novecojušo
likumu formālismu. Katram rūpniekam un uzņēmējam
ir atklāts noslēpums, kas un kā jādara, lai varētu
pats un citi labi nopelnīt. Tamdēļ lielākas un godī-
gākas firmas atturas no darījumiem ar vadošiem ap-
gādības orgāniem. _ Pielietojot visādas neglītas kom-
binācijas tiek panākta pat galīga konkurences iz-
skaušana, kamdēļ ari redzami armijas piegādātāju
starpa gandrīz vienīgi gadījuma tirgotāji, t. i. tādas
personas, kuras jau iepriekš zin, ka priekš tiem pie
līguma pildīšanas tiks doti atvieglinājumi, sevišķa
pretimnākšana ar noteikumu mīkstināšanu labvēlībā
u. t. t. Nekas nav vienkāršāki, kā izvest godīgu un
likumīgu apgādi, bet priekš tam būtu jāievēro ne-
daudzas lietas: izteikt normālās prasības noteikumos,
iepirkt vajadzīgo mantu sezonā, jeb piemērotā laik-
meta, sarīkot konkurenci, publicējot jo plaši, nolikt
normālus pieņemšanas un naudu izmaksas termiņus,
pieņemt laikā mantu un nekavējoties par to samaksāt.
Ja visu to ievērotu, tad nerastos sarežģījumi, kādi
tagad ir, bet jaapskatām, kā tagad viss tiek izvests
dzīvē, tad jāsaka, ka tur sastopams viss, izņemot
normālos, parastos darba paņēmienus. Uz to valsts
kontrole griezusi savā laikā vērību un ar rakstu Nr.
6746 m I. no 1926._ gada, kurš izsūtīts ari pa visām
divizijam, itin atklāti saka, ka tiek uzstādītas notei-
kumos nevajadzīgas, pārmērīgas prasības techniskā
ziņa, t. i. nepiemērotas iegādes priekšmeta īpatnējiem
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tirgus apstākļiem, kas spiežpiegādātajjrkalkulēt cenu
par vairāk procentiem augstāk,nerunājot nemaz par
to nevajadzīgo sadārdzināšanu, kūja izriet no pra-
sībām, jo tādā kārtā prece iznāk dārgāka un ja ņem
vērā, ka dažu sīku nenozīmīgu nesaskaņu _ deļ tas
nepieņem, tad šādi apstākļi nostāda piegādātāju un
pašu darījumu pilnīgās ..labvēlības" atmosfērā. Cik
te nepārmaksā valsts! Tiek nolikta izsole tad, kad
vajadzīgās preces tirgū parasti maz jeb uz to pastāv
paaugstināta cena. liek nolikti nevajadzīgi īslaicīgi
piegādāšanas termiņi, bet kam grib parādīt ^labvē-
lību", tiem tos pagarina. Par šo tematu varētu ļoti
daudz runāt, le ir plašsmateriāls pie rokas. Valsts
kontroles raksts ari ir pamatīgi garš. Jākonstatē
vienu,ka šāda rīcība nodara valstij lielus zaudējumus
un rada iespaidu, ka šāda darbība nav uzskatāma
par nemākulības un nezināšanas augli, bet par ap-
zinīgu rīcību. Galvenā kārtā aprādītā sistēma valda
gandrīz visās kara ministrijas apgādības pārvaldēs.
Sevišķi spilgti tā parādās galvenās intendanturas
darbībā. Te es gribu pāriet uz atsevišķiem gadīju-
miem. Nedz Celmiņa kunga valdība, nedz Ulmaņa
kunga valdība, nedz tagadējā Alberinga kunga val-
dība nav turējusi par vajadzīgu ne tikai novērst visas
tās nebūšanas apgādības lietās, bet pat nav daudzos
gadījumos ievadījušas izmeklēšanu. Pagājušā gadā
valdība caur ministri Bangerska kungu apsolīja to
darīt. Tagad atliek tikai prasīt visstingrāko izmeklē-
šanu un caur līdzšinējā apgādības veida reorganizē-
šanu padarīt tādu sistēmu parneiespējamu. Vai nebū-
tu labāk daudzu pārvalžu vietā dibināt tiešām vienu
apgādības pārvaldi ar spējīgiem vadītājiem priekš-
galā, kurā ietilptu līdzšinējā intendantura un'kā no-
daļas bruņošanas pārvalde un sanitārā pārvalde. Tad
izzustu tā sistēma, paralēlisms, un viss pārvaldes
aparāts nebūtu tik smags un daudzskaitlīgs. Runā-
jotpar atsevišķiem gadījumiem, jāapstājas pie dažām
lietām sīkāki. Vispirms būtu jāaizrāda uz, tāsaucamo,
zirgu panamu 1924. gadā, par ko jau bija rakstīts
laikrakstos. Pretēji Saeimas izteiktam vēlējumam
par karaspēka apgādības iepirkumiem zemes iekšie-
nē galvenā intendantura uzstādījusi tik smagus no-
teikumus priekš zirgu iepirkšanas iekšzemē, ka komi-
sija nevarēja zirgus iepirkties, pie kam izsludināja
vairākas sacensības uz ārzemju zirgiem. Pie sa-
censībām izrādījās, ka 3]* gadus vecus zirgus pie-
dāvātāji apņemas pārdot par 45.000, bet ta ka bijā
paredzēti iepirkt 4 gadus vecus zirgus, tad tos pie-
dāvāja par 65.000. Neskatoties uz to, ka saskaņa ar
zināmiem noteikumiem vajadzēja iepirkt 4 gadi ve-
cus zirgus, galvenā: intendantura atkapuses
no noteikumiem un noteikumos minētos 4
gadus līguma izpildīšanas laikā samazinājusi
uz 3V2. Cik nelietderīgi ir tikusi izvesta šī
zirgu iepirkšana, redzams, no tā, ka uz ār-
zemēm netika komandēta tā sauktā zirgu remontu
komisija, bet speciāli izmeklētas personas, kuras
saņēma apm. 2000 rubļu par dienu. Šī komisija bija
pieņēmusi daudz sliktus un mazvērtīgus zirgus.
Valsts kontrole un speciālisti eksperti atzinuši zau-
dējumu, novērtējot to uz vairāk kā 2J30O.0OO rubļu.
Kaut gan ģenerālisBangerskis konstatējis, ka vaina ir

. un ka tā tiks atrasta no tiesu iestādēm, tomēr šī lieta
vēl līdz šim nav izmeklēta. Par šo lietu valsts kon-
trole oficiāli izsakās tā: _„Tiešām, 1924.gada decembrī
valsts kontroles uzaicinātie eksperti apskatīja 146zir-
gus, kurus piegādājis no Zviedrijas un Dānijas uz-
ņēmējs Zutte karaspēka vajadzībām (kavalerijai un
artilērijai) uiz 1924. g. 27. augusta līguma pamata.
Pie apskates konstatēts, ka 30 no apskatītiem zirgiem
artilērijai un kavalerijai nav noderīgi, bet 58 vērtē-
jami tikai 75% no līguma cenas. No atzītiem par
nederīgiem 30 zirgiem uzņēmējs saņēmis atpakaļ

12; tāpat nodots viens zirgs uzņēmējam atpakaļ no
58, kuri no ekspertiem atzīti par mazvērtīgiem. Pā-
rējos zirgus kara ministrija paturējusi un izmaksā-
jusi par viņiem pilnu līguma cenu. Tādai izmaksai
valsts Kontroles 1. departamenta kolēģija nepiekrita
un ar 1925. g. 25. jūnija lēmumu uzrēķināja kara mi-
nistrijai: par 18 nederīgiem zirgiem pilnu līguma
cenu Ls 24.390; par 57. zirgiem 25% no līguma cenas
Ls 18.902,50, jeb kopā Ls 43.292,50.

Kara ministrija ar šo lēmumu nebij miera un
pārsūdzēja to valsts kontroles padomei,kura lietu vēl
nav caurskatījusi.

Jāpakavējas ari pie labības iepirkšanām. Lai
apejot Saeimas lēmumu par armijas apgādību ar
vietējo labību, ' varētu labību iepirkt no tir-
gotājiem, galvenā intendantura 1924. gada ru-
denī noteica stipri zemākas cenas, nekā pa-
stāvēja vietējos tirgos, pie kam priekš zem-
turiem noteica tik stingras kondīcijas, ka ražo-
tāji nevarēja pārdot savu labību intendanturai, bet
pārdeva tirgotājiem. Tiklīdz labība bija iepirkta no
tirgotājiem, tās pašas labības kondīcijas stipri at-
viegloja. Redzat, kādi apstākļi bija 1924. gadā pie
labības iepirkšanas. Tad 1925. gadā intendantura
ziņoja caur laikrakstiem, ka labība iepirkta no ražo-
tājiem, bet no tirgotājiem caur torgiem tā neesot ie-
gādāta. Patiesībā izrādās, ka labība plašos apmēros
pirkta no ārzemēm jem kooperatīvu un zemturu
maskas. Valsts kontrole apskatījusi zaudējumu un
taisījusi sekošu slēdzienu:Lai pabalstītu vietējo lauk-
saimniecību, galvenā intendantura pagājušā gadā la-
bību iepirka tieši no lauksaimniekiem, maksājot vi-
ņiem augstākas cenas pret tām, kādas bija paredza-
mas sasniegt, izdodot labības piegādi torgu kārtībā
un kādas pastāvēja vietējā tirgū. Par tādam pat
cenām, kādas tika maksātas lauciniekiem,_ bet ar no-
teikumu, ka viņu piegādātā labība ir vietējais (iekš-
zemes) ražojums. Pārbaudot labības iegādāšanu
valsts kontrole turpretim konstatēja, ka kooperatīvi
intendanturai nodevuši ari no ārzemēm_ ievesto la-
bību, kura tomēr bija lētāka par tām cenām, kas tika
maksātas lauksaimniekiem. Ir bijuši pat gadījumi,
kad daži kooperatīvi, kuriem bija atļauts piegādāt
intendanturai labību, savas tiesības pārdevuši pri-
vātām personām un tirgotājiem un no tiem inten-
dantura ari labību pieņēmusi. Šinī jautājumā pat-
laban zaudējumi tiek noskaidroti.

Kā redzat, atkal jautājums nav skaidrs, bet ka
būs zaudējumi un valsts*intereses nav ievērotas, tas
jau ir konstatēts. Jāpiezīmē ari vēl viens speciāls
gadījums Liepājā, kur Hiršfelda dzirnavas no
ugunsgrēka sadegusi intendanturas_ labība par ap-
mēram 1 miljonu rubļu. Nodrošinājums izvests ta,
ka nav iespējams segt zaudējumus. Lieta ļoti mīklai-
na. Tad jāpakavējas pie gaļas piegādes. Pec vai-
rākkārtējām sacensībām 1925. gada vasara gaļas
piegādāšanu Liepājas garnizonam neizdeva vis torgu
dalībniekiem, bet gan pretlikumīgā kārtā ārpus tor-
giem pilsonim Blumentalam, kurš uzņemdams pie-
gādi, pats to neizpildīja, bet gan nodeva talak, sa-
protams pret samaksu tiem pašiem sacensību dahb-
niekiem-gaļas tirgotājiem. Par kara ministrijas bu-
džetu man nācās runāt jaupagājuša gada. Ari toreiz
figurēja Blumentala vārds, tikai toreiz viņš rīkojas
ar zirgiem, bet šinī gadījumā_rīkojās ar gaļu. Ta
tad viņš ir universāls piegādātājs un cik ari pret
viņu nerunātu, viņš piegādātājs ir un paliek. Vel
varu pievest vienu faktu attiecībā uz gaļas piegādā-
šanu šinī gadā. Sacensībā šo gaļas_ piegādāšanu
nosolījis nevis kāds liepājnieks, bet kāds rīdzinieks;
kaut kāds Lācis, bijušais ierēdnis. Nobraucis Lie-
pājā, prasīju, kādā stāvoklī ir šī lieta. Man pazīsta-
mais piegādātājs Zamuelsons, kurš agrāk pārzināja
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gaļas piegādāšanu, rokas berzēdams atbildēja, ka
viss esot labi, piegādātājs atkal esot viņš pats. Tā
tad Lacis ir bijis tikai tā persona, kas uzņēmusēsbūt
par vidutāju. Gaļas piegādātājs viņš nekad nav bijis,
ir bijis tikai kāds, ierēdnis kara ministrijā vai inten-
dantura, labi nezinu, ar_ vārdu sakot, pavisam nespe-
ciālists sava aroda, zināms, saņem tikai zināmu vidu-
tajības peļņu no šīs lietas un tādā kārtā sadārdzina
gaļu karaspēkam. Ari speķa piegādāšana armijas
vajadzībām nav izvesta ta, kā būtu ievērotas valsts
intereses. Ja gribētu sīkāk pakavēties pie visām
intendanturas lietam, tad materiālu vien man pilnīgi
pietiktu visam šim vakaram, tāpēc jāpāriet daudzām
kam pāri. Runājot par konserviem, jāpastrīpo ka
mobilizācijas_vajadzībām sagatavotie konservi nav
tikuši uzglabāti tā, kā tas būtu bijis vajadzīgs, uz-
glabāti nolaidīgi un galu galā izlietoti tekošām va-
jadzībām, caur ko valstij atkal nodarīti zaudējumi,
pāri par 1 miljonu rubļu, kādu sumu valsts kontrole
uzrēķinājusi intendanturai. Kas attiecas uz putrai-
miem un miežiem, tad sevišķi Liepājas noliktavā
putraimi un mieži glabāti ļoti nolaidīgi. Lai gan bi-
jusi iespēja tos izlietot, pārtransportējot uz Rīgu, to-
mēr tas nav darīts, bet tanī pašā laikā Rīgā izvesta
pastiprināta putraimu sagatavošana. Kad konstatēts,
ka Liepājas karaspēka uzturam putraimi nav lietoja-
mi,tad tos, nezin,kāpēc, pārveduši uz Rīgu un pārde-
vuši par lētāku cenu Hekā Liepājā. Tāpat bojātus
miežus pārveduši uz Rīgu. izgatavojuši tos putraimos
un vienu daļu pārdevuši kā uzturam nederīgus. No-
skaidrots, ka caur šoatkal valstij cēlušies zaudējumi
pāri par 100.000 rubļu. Tā kā noskaidrojies, ka pie
šiem zaudējumiem vainojami intendanturas darbi-
nieki, tad izmeklēšana iet gausi uz priekšu.

Tālāk jautājums par bruņu cepurēm. Šinī jau-
tājumā netika ievadītas sarunas ar attiecīgiem spe-
ciālistiem, bet šīs Cepures ir nopirktas no kāda stikla
fabrikanta Cersa par 580 rubļiem gabalā, nemaz ne-
izmantojot iespēju šīs bruņu cepures nopirkt par
stipri lētāku cenu. Tāpat kā ari zirgu panamā ari
šinī gadījumā divi virsnieki pavadījuši ārzemēs diVus
mēnešus un saņēmuši apm. 3000 rubļu dienā koman-
dējuma naudas. Bet ķad nu tās cepures atvestas
Latvijā, tad izrādījies, ka tās ir ar lieliem defektiem.
Valsts kontrole atkal, taisījusi savu slēdzienu par šo
jautājumu. Par šo jautājumu ir ari daudz rakstīts
prese, intendantura ir ari atbildējusi uz to, bet viņas
atbildes

^
neiztur nekādas kritikas un valsts kontrole

šinī lietā dod sekošu slēdzienu: ,,1925. gadā intendan-
tura iepirkusi no firmas brāļi Cers 21.849 bruņu cepu-
res. Valsts kontrole apskatījusi iepirktās un jau pie-
ņemtāsbruņu cepures un atradusi, ka lielākā daļa40 %
no tām ir sarūsējušas, lielā mērā bojātas, ari krāsas zi-
nā nesaietas ar līguma paraugiem, bet intendanturas
komisija nebija šos defektus ievērojusi un pieņēmusi
šīs cepures par labām. Šo cepuru kārtībā savešana
izmaksāšot pāri par 7.000 latu. Šī lieta atrodas vēl
valstsjkontroles pirmā departamentā, kurš savu ga-
līgo lēmumu vēl nav taisījis. Tāpēc ari vēl nav
zināms, kāds šis lēmums būs. Bet tas ir skaidrs, ka
valstij būs atkal zaudējumi. Tas atkal norāda uz to,
ka pie iegādāšanas nav bijis viss kārtībā.

Tad vēl ticis iepirkts lielāks daudzums ādu, kas
ari izrādījušās par nepiemērotām un par nepareizām
pēc izstrādātiem intendanturas techniskiem noteiku-
miem. Adas nav bijis iespējams izstrādāt, jo tās ir
lūzušas, un_ kaut gan daļa no šīm ādām, tikusi iz-
lietota, tomēr valsts kontrole konstatējusi, ka valstij
ir cēlušies zaudējumi, pāri par 300.000 rubļiem
Valsts kontroles slēdziens ir sekošais. „Pagājušā
gada beigas un šī gada sākumā valsts kontrole atra-
dusi noliktavas mantu darbnīcās platādas, kuras pie
saliekšanas lūzt un sprēgā un tādēļ ir mazvērtīgas.

Tādu adu darbnīca atrasts apm. 1200 kilogramu kop-
sumā par 6.165 latiem un tas piegādājušas uz līguma
pamata firmas „Latchrom" un „Vulfsons". Uz valsts
kontroles pieprasījumu galvenais intendants paskai-
droja, ka adas pieņemšanas brīdī no piegādātājiem
bijušas labas (kondicionelas), bet lūšana un sprēgā-
šana esot cēlusēs aiz tā iemesla, ka ādas glabātas
nepiemērotas, ļoti sausās telpās. Lai noskaidrotu
patiesos lūšanas cēloņus un zaudējumus, valsts kon-
trole adu paraugus nosūtīja Latvijas augstskolas ana-
līzei. Analizēs rezultāti vēl nav saņemti." Kādi re-
zultāti ari nebūs, bet tās ādas lūzt un vai glabāšana
vainīga, vai pie pieņemšanas nav bijusi vajadzīgā
uzmanība, tas še nekrīt svarā, bet fakts ir un paliek,
kavalstij ir zaudējumi unbudžets tiek nevajadzīgi ap-
grūtināts. Talak man jāpakavējas pie intendanturas
mantu darbnīcas pārvietošanas lietas. Šinī lietā jā-
saskata nolaidība un valsts interešu ignorēšana, kas
nekādi nebūtu pielaižams. Apģērbu darbnīcām va-
rēja nopirkt piemērotas telpas par 2.500.000 rubļu, bet
tas nams netika nopirkts, bet gan noīrētas Pārdau-
gava citas telpas, kur bez gada īres bij jāizved re-
monti un tie kopsumā deva sumu, kura bij vajadzīga,
lai varētu nopirkt sev atsevišķu īpašumu. Bez tam
kara resora izvestie remonti izmaksājuši daudz dār-
gāki, neka to apņēmies izvest telpu īpašnieks. Par
šīm intendanturas telpāmir vairākkārt rakstīts presē.
Intendantura visu_ vainu ir uzlikusi uz būvvaldi, bet
vai nu vainīga buvvalde vai intendantura, tas acu-
mirklī nav no svara, bet no svara, ka te atkal valstij
nodarīti lieli zaudējumi un līdzekļi varēja tikt izlie-
tot^ citiem mērķiem. Ja būtu citi vīri bijuši prekš-
gala šai_ nozare, tas droši vien nebūtu noticis. Tad
jāpakavējas pie katliņu oiegādes. Mums pastāv mi-
nistru kabineta lēmums, ka valsts iekšējiem ražoju-
miem valsts iegādēm dodama_priekšrocība, pat tādos
gadījumos, ja tie līdz 15% dārgāki par ārzemju ra-
žojumu._ Šo rīkojumu galvenā intendantura pie kat-
liņu iegādāšanas ignorējusi un izdevusi piegādāšanu
kādai ārzemju firmaļ par Ls 5,39 komplektā. Mūsu
vietejofirmu piedāvājums bijis lētāks, bet noraidīts.
Caur šādu rīcību ne tikai milzīgas sumas ir lieki iz-
sviestas;bet izvesti prāvi valūtaskrājumi uz ārzemēm
un zināms atņemts ari darbs mūsu strādniekiem. Jā-
piezīmē gan, ka pie bruņošanās piederumu iegādes
publiskas izsoles netiek izdarīas, aiz dažādiem ie-
mesliem. Bet šinī gadījumā tomēr jākonstatē, ka
šim lieta rezultāta ir zaudējumi priekš valsts. For-
malitātes, varbut, ir ievērotas, bet valstij ir nodarīti
zaudējumi. Tādu rīcību nekādā ziņā nevar saukt par
saimniecisku.

Jāpakavējas īsumā ari pie lidmašinu iegādes. Es
dibināšos tikai Uz valsts_ kontroles oficiāliem datiem.
Attiecība uz lidlaivu iegādāšanu valsts kontrole ziņo
kara lietu komisijai sekošo: „Pārbaudot Savoia tipa
lidmašinu iegādāšanas darījumu saskaņā ar 1922. g.
līgumu valsts kontrole konstatējusi, ka jaunu lidma-
šinu vieta firma piegādājusi un bruņošanās pārvaldes
komisija pieņēmusi lidmašīnas ar lietotiem motoriem
(saucieni pa kreisi: „KIau, klau!"), no zaraina,pa da-
ļai satrunējuša materiāla būvētas un ar techniski ne-
pielaižamiem

^
defektiem konstrukcijā, kam kā sekas

bijušas pastāvīgas avarijas, _ remonti, pēc dažu de-
smitu stundu lietošanas salūzušas un gala rezultātā
pec 15 mēnešiem no lidmašinu pieņemšanas no vi-
sam iegādātam 3 lidmašīnām neviena nebija lidošanai
derīga. (Sauciens pa: kreisi: „Kur kara prokura-
tūra?") Šo vēra ņemot, valsts kontroles I. departa-
menta kolēģija ar 25./V. 25. lēmumu uzrēķināja kara
ministrijai izmaksāto firmai par lidmašīnām sumu
Ls 100736,66.

Kara ministrija šo kolēģijas lēmumu pārsūdzēja
valsts kontroles padomei. Pēdējā, skatot cauri š. g.
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2. februārī, sevišķā sēdē, atzina, ka zaudējumi tiešām
nodarīti, bet, ņemot vērā, ka tie notikuši ne aiz ļaun-
prātības, nolēma kolēģijas lēmumu atcelt, griežot
kara ministra vērību uz „Savoia" lidlaivu pieņemša-
nas komisijas nepareizu rīcību.

Varbūt te nu atkal tas formālais valsts kontroles
lēmums ir pareizs, ka tur neviena vainīga nevar sa-
dzīt (tā lieta nostādīta tā, ka vainīgo nevar atrast),
bet lieli zaudējumi ir un kas tos segs? Vai te nebūtu
sakāms kāds vārds tiesu iestādēm? Pie visa tā jā-
pastrīpo, ka nupat avizēs parādījās ziņa, ka pasūtītas
lidmašīnas divus gadus atpakaļ no Anglijas. Izrā-
dās, ka ari tās lidrhašinas pie pirmā mēģinājuma iz-
rādījušās par nelietderīgām. Tā tad acīm redzot,
kamēr tās lidmašīnas atrodas Anglijā, tikmēr var li-
dot, bet tiklīdz nonāk mūsu apstākļos, tad iet bojā.
Tur nopietnāk jāmeklē pēc iemesliem. (Sauciens
pa kreisi: „Smags gaiss!") Tad pagājušā gadā valsts
kontrole apskatīja aviācijas divizijas avarējušo „Aero-
nautica" Ansoldo Torino un atrada, ka lidmašinai ir
konstrukcijas nepilnības, kas bijušas par iemeslu avā-
rijai. Lietas vispusīgai noskaidrošanai tika organizēta
ekspertu komisija ar bruņošanās pārvaldes locekļu
piedalīšanos. Šī komisija atrada, ka lidmašīnas bū-
vei pielietotie materiāli un materiālu pielietošanas
veids nelietderīgi un pie būves nav griezta vērība uz
sevišķi apdraudētām korpusa daļām. Pati lidmašina
atzīta par īslaicīga dienesta būvi. Ekspertu komisija
kopā ar valsts kontroli pēc tam, kad viens otrs cil-
vēks nosities, atrod, ka mašina nav lietderīga! Ap-
skatot angaros Balillo lidmašīnas atrasts, ka tās kon-
struētas līdzīgi avarējušai mašinai Nr. 35 un par šim
mašinām samaksātas 740.000 italu liras. Šīs lietas
noskadrošana vēl turpinās, bet atkal budžetā zināms
liels drošsrobs. Līdzekļi nelietderīgi izlietoti un cil-
vēku dzīvības aizgājušas bojā. Tad jāpakavējas vēl
pie vienas lietas. 1925. gada marta mēnesī izlēma
jautājumu par radiostacijas iegādāšanu armijas vaja-
dzībām. Uz izsludināto konkursu piedalījās firmas
„Telefuiiken" un „Dr. E. Huth". Armijas komandiers
un armijas sakaru priekšnieks izteicās par „TeIe-
funken" aparātu iegādāšanu, kādi armijā jau ir.
Techniskas divizijas lietpratēji ari izteicās par ,,Tele-
funķen" aparātiem. Bruņošanās pārvaldes lietpratējs
biia pretēiās domās. Kaut gan ari valsts kontrole
„Dr. E. Hutha" sistēmas aparātu iepirškanai nepie-
krita, tomēr kara ministrs lietu izšķīris par labu ie-
gādei no firmas ,.Huth". Šīgada februāra mēnesī bija
nolikta minēto radiostaciju pārbaudīšana, bet rezul-
tāti ir viscaur neapmierinoši un firmai ,,Huth" ir dots
termiņš sagatavot aparātus vēlreizēiai galīgai pār-
baudīšanai.Ari te var sagaidīt, ka valstij celsies zau-
dējumi. Tik daudz būtu par šoapgādību.

Vēl pāris vārdos jāapstājas pie viena jautājuma,
kas bez šaubām, visus iūs interesē, t. i. pie mūsu flo-
tes. Milzīgas sumas tiek paredzētas budžetā un ir
izdotas priekš flotes iegādes.' Nav nekāds brīnums,
ka mēs tai piegādei pieejam ar zināmu neuzticību,
sevišķi pēc tam, ko mēs piedzīvojuši ar gaisa floti.
Tiešām paceļas jautājums, kad tik tie piedzīvojumi
nebūs tikpat slikti, kā tas līdz šimbijis ar visām ci-
tām iegādēm un paceļas ari jautājums, vai patiešām
pie tik grūtiem saimnieciskiem apstākļiem ir laiks
gādāt floti un dibināt eskadru ar tik lieliem štatiem?
Kad Saeimā nāks drīzā laikā kara amatu saraksts,
jūs redzēsat, cik lieli sagaidāmi izdevumi sakarā ar
floti. Un jāsaka, kā nu tokatrs ņem, bet ari no kara
speciālistiem ir izteiktas dažādas domas, kas rada
šaubas, vai vispārīgi tāda kara flote mums ir vaja-
dzīga, vai tiešām bija vajadzīgas taisni zemūdens
laivas, traleri u. 1.1.Tas ir strīdīgs jautājums, kuru es
negribu izšķirt, bet es gribu pastrīpot, ka ir dažādas

domas tanī jautājumā. Tāpat uzkrita jau pie pasūtī-
šanas, kāpēc viņas netiek pasūtītas Anglijā, bet
FrancijaTāpat ari kara lietu komisijā vienā otrā
gadījumā mēs neesam saņēmuši itin pareizu infor-
māciju un pilnīgu lietas apgaismošanu. Toreiz tika
paskaidrots, ka uz Francijas zemūdens laivām laiž
musu virsniekus apmācībā, bet uz Anglijas nelaiž.
Tagad tiek teikts, ka ari uz angļu laivām varēja ap-
mācīt. Redzat, to mums tikai tagad paskaidro. Jā-
izsaka izbrīnēšanās, kāpēc igauņu jūrniekus laiž ap-
mācība uz angļu zemūdens laivām un mūsu jūrniekus
ne. Tā kā ari ap tām jūrniecības lietām gāja un iet
dažādas baumas, es domāju, ka kara ministrijai un
visam attiecīgām iestādēm vajadzētu jau pie laika
spert vajadzīgos soļus. Mums tika teikts, ka materiāli
pie būvēm nav pielietoti tādi, kādiem viņiem vaja-
dzētu būt. Ari termiņi neesot ieturēti. Tādā kārtā
var gadīties, ka pienāks zemūdens laivas un mēs
piedzīvosim to pašu, ko ar gaisa floti. Te Saeimai
butu jāpielietosevišķa rūpība, uzliekot par pienākumu
atiecīgām iestādēm uz šo jautājumu skatīties no-
pietnāki, nekā tas bijis pie gaisa flotes jautājuma at-
risināšanas, jau tamdēļ vien, ka te izlietoti vēl lie-
lāki līdzekļi un nelaimes gadījums var prasīt daudz
vairāk cilvēku upuru. Par personālo sastāvu ir jā-
saka tas, ka tagad mums ir paredzēts nevis krasta
apsardzības priekšnieks, kāds ir bijis līdz šim, bet
eskadras priekšnieks. Līdz ar eskadras priekšnieku
paredzēti viņam ari zināmi štati, kuri maksās milzīgi
lielu naudu. Pirmkārt, paredzēts eskadras koman-
diers III. kategorijā, tad V. kategorijā ir laivu ko-
mandieri, aizsargu traleru diviziona komandieri, jū-
ras aviācijas divizionu komandiers, kara kuģa „Vir-
saiša" komandiers. Mazai eskadrai, kura sastāvēs
no nedaudz vimpeļiem, paredzēts vesels štats, kurā
ieies 5

^
—7 VII. kategorijas virsnieki, tad VIII. katego-

rijā vēl vairāk un IX. kategorijā vēl vairāk. Tā tad
redzat, līdz ar pāris kuģīšiem mums atkal radīsies
lieli izdevumi. Vēlams, lai tikai piedzīvojumi nedotu
tik sliktu' bildi, kā to mēs redzējām sakarā ar mūsu
gaisa floti. Nobeidzot savu runu pie šī budžeta, kurš
iztaisa gandrīz trešo daļu no visa valsts budžeta un
ņemot armijas organizaciiu vispār vēlreiz jāsaka,ka
mūsu armija ir nodibinājušos pēc cara laika Krievi-
jas parauga un ka pie mums stiprā mērā ir ieviesies
tas pats nevēlamais kaitīgais gars, kurš savā laikā
mājoja Krievijā līdz armiias sabrukumam. Krievijā
pēc revolūcijas sabruka, tā. saucamās, baltās armijas
ari tādēļ, ka tās savu izbūvi pamatoja kā agrāk uz
daudzskaitīgo, smago, nepārbaudīto un dažkārt blē-
dīgo aizmugures aparātu. Jāaizrāda sevišķi uz aiz-
muguras aparātu. Runāiot par aizmuguras varoņiem
ienāca prata nesens notikums Saeimā. Man jāatbild
ari pareizticīgo baznīcas virsganam uz tiem uzbru-
kumiem, kurus viņš vērsa nesen atpakaļ no šī ka-
tedra pret dažiem manas frakcijas runātājiem. Viņš
vieglu sirdi teica, ka starp pareizticīgiem garīdznie-
kiem neesot neviena, kurš būtu izdarījis kādu nozie-
gumu. No saviem piedzīvojumiem kara laikā Prū-
sijā, bīskapa kungs, varu teikt, ka kara sākumā, kad
armija iebruka Prūsijā un pēc tam atkal nāca atpa-
kaļ, pulkos bij ari pareizticīgā garīdzniecība. (J
Pommers no vietas: „Tā nebij latviešu garīdzniecī-
bā.") Tā bij pareizticīgā garīdzniecība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sarunas nav paredzē-
tas kartības rullī.

P. Lejiņš (turpina): Kad armija atkāpās un va-
goni bij vajadzīgi mantu un kareivju atpakaļvešanai,
izrādījās, ka vagonu sastāvi pildīti ar Prūsijā salau-
pītam mantām. Izrādījās.ka starp tiermkuriem šīsman-
tas piederēja, bij ari kāds pulka garīdznieks, kurš kā-
das klavieres un daudz citu rekvizētu mantu sūtīja
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uz mājam savai sievai. Runāju to tāpēc, ka te iet
runa par blēdīgo aizmuguri, kas armijai var būt ļoti
liktenīga. Šerunājot par aizmuguri, tā tad var runāt
ari par garīdzniekiem. Neuztraucaties, bīskapa
kungs. Tas gan nepieder gluži pie lietas, bet tā kā
bīskapa kungsgribeja manu frakciju nostādīt tādā
stāvokli, it ka ta nostātos pret krievu tauitu.gribēja mūs
sarīdīt ar krievu tautu, man jāpasaka, ka tas nav
pareizi un tas viņam neizdosies. Ja runājam tiešām
par faktiem, tad man biskapa kungam jāpieved vēl
daži. Ja šķirstam tādas labi vecas dzeltenas vēstu-
res lapas, tad, varbūt, jūs iznāktu drusku liberālāki
par veco Pobedonoscevu, kā ja ņemam pirmskarā
krievu valdību, krievu valdošās aprindas, tad redzam
ko citu. Neaizmirstat, biskapa kungs, ka tad, kad
kara laika latviešu sabiedrības priekšstāvju delegā-
cija gāja pat pie liberālākām krievu pilsonības ap-
rindām un runāja par autonomiju latviešiem, tad —
Goldmaņakungs, varbūt, tuvāk zin par šo lietu —
Milukovs atbildējis, ja latviešiem dodot autonomiju,
tad tā jādodot ari samojediem. Ari kad Kerenskis
bijis Rīgā un kad pie viņa gājusi deputacija ar šo pa-
šu jautājumu, tad ari viņš izvairījies no atbildes šinī
jautājumā. Vienīgais, kas tanī laikā runāja par auto-
nomiju, bij krievu sociāldemokrāti un strādnieki.
Zināms, komunisti tāpat kā pilsoņi mums var sagādāt
tikai Gruziias likteni. Bet par to vairāk nerunāsim.
Lūdzu, biskapa kungs, nekūdīt pret mums krievu
tautu. Ar to mēs esam vienmēr sapratušies un ari
sapratīsimies uz priekšu. Bet te iet runa par valdo-
šām pilsoniskām partijām un krievu garīdzniecību, ar
kuru mēs nekad īicsapratīsimies. Pieejot savam

- tematam tuvāk, es gribēju tikai pastrīpot, cik likte-
nīga ir kādreiz aizmugure un kādi ir aizmugures va-
roni. Kā iau no sākuma aizrādīju, pie mums kara
resorā notiek liela birokrātisma kultivēšana. Kārtīgs
paralēlisms un vispārīgi nepraktisks smags saimnie-
cības un pārvaldes aparāts ar daudz liekiem un pilnīgi
nevajadzīgiem amatiem. Sevišķi tas sakāms par tā
saucamām aizmugures iestādēm. Visas šīs iestādes
aprii loti daudz līdzekļus un nemaz nedod iespēju
vieglāki uzeloot mūsu saimnieciskai dzīvei. Tiešām.
jamēs šo trešo dalu no budžeta pārvērstu par ceturto
vai piekto daļu. tad jūs paši sapratīsat, cik daudz va-
rētu apmierināt ar pārpalikumu citu nepieciešamu
vafarlzību. Ja nu'visas šīs sumas būtu vēl lietderīgāki
izlietotas, bet mēs redzam, cik miljonu latu aiziet ne-
lietderīgi, bet cik daudz tādu miljonu mēs vēl ne-
zinām. Cik daudz no šī budžeta trešās daļas neaiz-
iet pilnīgi noziedzīgu ceļu. Tānēc mums uz vis-
steidzīgāko iāoārorganizē sevišķi ārrindu štati un
tāpat ari apgādes kārtība. To vajaga darīt ātrāki, ka-
mēr vēl nav par vēlu. Ja pie mums kādreiz uznāks
kara briesmas un ja šis aparāts būs palicis tāds pat,
kā tagad, tad var notikt katastrofa. Priekš mūsu
flotes tiek patērēts gandrīz vesels miliards. tāpat
daudz tiek patērēts priekš pārāk garās kara klausī-
bas. Ar šīm sumām mēs varētu ļoti daudz citas ra-
žīgas vajadzības apmierināt- Mūsu mazai nabaga
T atvijai nav pa. spēkam trešo dalu budžetu ziedot
kara resoram miera laikā. Tādēļ ari mana frakcija
nar šo budžetu nevarēs balsot bet iesniedz pārejas
formulu, kuru cera, ka Saeima vienbalsīgi nienems.
Šī pārejas formula skan sekosi: ..Uzdot valdībai sa-
ziņā ar valsts kontroli pārbaudīt un samazināt kara
ministrijas sevišķi ārrindas iestāžu štatus. Ar lie-
lāku stingrību pārbaudīt armijas apgādības darījumu
un vainīgos par nesaimniecisku, nemākulīgu vai ļaun-
prātīgu rīcību nodot tiesai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bruno Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Pēc tam, kad mans frakcijas biedrs Lejiņš

plašā runā pakavējās pie tiem trūkumiem un tām ne-
būšanām, kādas atsevišķos gadījumos var uzrādīt
sistēmas veidā mūsu kara resora saimnieciskā dar-
bība, lai man atļauts sakarā ar kara ministrijas bu-
džetu pakavēties pie politiskiem un dažiem techni-
skas dabas jautājumiem' sakarā ar mūsu armiju un
viņas vadību.

No mūsu armijas vadības, no visiem viņas mi-
nistru kungiem ir vienmēr ticis pastrīpots viens, ka
armija esot jāsargājot no politikas un politiskām cī-
ņām un ticis pastrīpots, ka ministrija rūpēsies, lai
karavīri nekādā gadījumā politiskās cīņās nepiedalī-
tos, lai armija netiktu izlietota kā politiskas cīņas
ierocis pret vienu vai otru Latvijā pastāvošu poli-
tisku partiju vai virzienu. Par nožēlošanu, deputātu
kungi, jāsaka, ka pagājušā budžeta gadā mūsu kara
resorā šis deklarējums nav ticis ieturēts vispusīgi,
nav ticis ieturēts tanī nozīmē, ka karavīri nav tikuši
pielaisti kreisā virziena politiskās organizācijās un
viņu politiskā darbībā. Bet no otras puses kara re-,
sors nav rūpējies par to, ka tas tiktu attiecināts ari uz
labo spārnu un pilsoniskiem nogrupējumiem. Šeit
vispirms jāaizrāda uz veselu rindu faktu, kur atse-
višķās karaspēka daļās valda stingra neiecietība pret
sociālistisko presi un lai gan kara ministrs, kā taga-
dējais, tā agrākais, ir arvienu pastrīpojis, ka pulku
klubos laikraksti tiek pielaisti uz vienlīdzīgām tiesī-
bām, tiek pielaisti visi legāli iznākušie laikraksti, to-
mēr faktiskie apstākļi ir tādi, ka lasītavās nesasto-
pam ..Sociāldemokrātu" pat gadījumos, kur ,,Sociāl-
demokrāts" ticis šīm lasītavām piesūtīts. Mums tur-
pretim bijis iespējams konstatēt, ka ..Latvijas Sargs"
tādās lasītavās atrodams lielākā skaitā. Ir ļoti daudz
tādu lasītavu pulkos, kur „Latvijas Sargu" mēs sa-
stopam trīs, četri eksemplāros. Acīm redzot, mūsu
armiju grib jopārmērīgi barot ar niedrisko barību, lai
gan tikai 7 gadi pagāiuši no tam, kad mūsu armija cī-
nījās arAndrievu Niedru, bet tagad tendence iziet uz
to, lai jau armiju barotu ar niedriskiem laikrakstiem!
Mums pat ir viena karaspēka daļa, sapieru bataljons,
kur ārpus ..Latvijas Sarga" lasītavā citus laikrakstus
nemaz nevar atrast. Pēdējās nedēļās nācis vēl klāt
..Brīvais Imantas Gars". (Sauciens pa kreisi.) Ir ta-
pai ļoti daudz lasītavās vēl sastopams ..Latvis", bet
talak ari par „Latvi" laikraksti neiet. „Brīvā Zeme"
jau sastopama daudz mazāk un „Jaunākās Ziņas" ļoti
reti. (Saucieni na kreisi: „Kāds ir komandējošais sa-
stāvs?") Man liekas, ka ministra kungs, kurš pats
nākno demokrātiskā centra, ka ģenerālis Kalniņš pa-
rūpēsies vismaz, lai savu presi ievestu! Katrā ziņā
šī parādība ir neciešama un ir jānovērš. Ja piesūta
laikrakstu kantorī savus laikrakstus pulku lasītavām,
tad visiem ir vienlīdzīgas tiesības, šie legālie laik-
raksti ir mūsu pulku lasītavās jāpielaiž. Saprotams,
ne mazākā mērā nevar būt runa par to, ka to partiju
laikraksti, kas reprezentētas augstā namā, netiek pie-
laisti. Tas izsauc vislielāko sašutumu mūsu karavī-
ros, kuru lielais vairums ir darba cilvēki, ka tā prese,
kura izsaka viņu centienus, ka laikrakstu „Socialde-
mokrats" viņi lasīt nevar. Mūsu prasība šinī zinā ir,
lai kara ministra kungs spertu noteiktus soļus šīs pa-
rādības novēršanai. Par nožēlošanu atsevišķās mūsu
karaspēka daļās nākuši priekšā tādi fakti, kur par
..Sociāldemokrāta" lasīšanu karavīri tikuši vajāti.
Taču, iāsaka atklāti, ministra kungam ir zināms, ka
kareivji, kuri grib lasīt „Socialdemokratu" spiesti to
darīt slepeni, jo viņiem ir pamatotas bailes, ka virs-
nieki vērsīsies pret viņiem ar dažādiem sodiem un
represijām, ja uzzinās, ka viņi lasa sociāldemokrā-
tu". Es pievedīšu vienu piemēru: Rīgas 6. kājnieku
pulkā vēl nesen instruktoru rotā kaprālis Bērziņš iz-
rāvis no rokām kādam karavīram Sociāldemokrā-
tu" ,kad tas mierīgi vaļas brīdī to lasījis. Viņš laik-
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rakstu saplēsis, nolamājis kareivi par komunistu un
piedraudējis, ja vēlreiz redzēs «Sociāldemokrātu" ka-
ravīra rokās, tad bargi par to sodīs. Mums tālāk ir
zināmi gadījumi, kur karavīri tikuši pārcelti no in-
struktoru rotām uz parasto rotu tikai tamdēļ, ka kon-
statēts, ka tāds kareivis lasījis «Sociāldemokrātu",
lai gan citādi viņš instruktoru rotā no savas priekš-
niecības ticis labi attestēts. Pēc mūsu pārliecības šā-
das parādības jāizravē. Mums nekrīt svarā, kāda ir
valdība un kāda politika ir kara ministrim, bet mēs
prasām, lai Latvijas karavīrs neatkarīgi no politi-
skiem uzskatiem tiktu nodrošināts ar vienlīdzīgām
tiesībām armijā, lai sociāldemokrātu karavīri no armi-
jaspriekšniecības netiktu vajāti.

Par nožēlošanu šīs vajāšanas daudzos gadīju-
mos parādās ari citos veidos. Atklāts noslēpums ir
tas, ka ar ļoti maz izņēmumiem mūsu karaspēka da-
lās daudzi no priekšniekiem, tiklīdz ierodas jaunska-
reivis, seko tam kareivim ne tādā nozīmē, vai tas nav
kāds pretvalstisks elements, bet seko tādā nozīmē,
vai tur nav kāds sociāldemokrāts un sevišķi vai tas
nav kāds biedrības «Strādnieku Sports un Sargs"
biedrs. Mums ir neskaitāmi fakti no gandrīz visiem
mūsu armijas garnizoniem un sevišķi kājnieku pul-
kiem, kur ziņo par tamlīdzīgiem gadījumiem. Šādi
karavīri daudzos gadījumos pat ievesti apšaubāmo
karavīru sarakstos. Es no šīs vietas paceļu savu ka-
tegorisko protestu sociāldemokrātu frakcijas vār-
dā pret to, ka sociāldemokrātus kareivjus ierindo ap-
šaubāmo karavīru sarakstā tikai viņu sociāldemokrā-
tiskās pārliecības dēļ. Tādas parādības mūsu armijā
nedrīkst notikt. Tāpat pie instruktoru rotas sastā-
dīšanas skatās nevien uz to, lai kareivji būtu fiziski
pietiekoši attīstīti un citādi noderīgi armijas diene-
stam, bet izved rūpīgu politisku izlasi, pie kam to spi-
cē galvenā kārtā pret sociāldemokrātiem, skatās, vai
tie kareivji, kuri nozīmēti instruktoru rotās, nav bi-
juši iepriekš sakarā ar vienu vai otru sociāldemokrā-
tisko strādnieku organizāciju. Man šķiet atkal, ka
mūsu armijā mēs nedrīkstam skatīties un pieiet pie
instruktoru, pie mūsu armijas "apmācītāju kadru sa-
stādīšanas no tāda viedokļa, vai viens kareivis ir so-
ciāldemokrāts, vai nav. Armijas priekšniecības pie-
nākums ir skatīties, vai instruktori izpilda tos pienā-
kumus, kādi viņiem uzlikti, un politiskā pārliecība ne-
drīkst būt nekad par šķērsli, lai viens vai otrs karei-
vis kļūtu par instruktoru. Par nožēlošanu, kara mi-
nistra kungs, man jāsaka, ka ir pat kareivji, kuri ti-
kuši izraidīti no instruktoru rotas īsi pirms mācību
beigām, kad nācis zināms, ka tas ir sociāldemokrāts
vai ..Strādnieku Sports un Sargs" biedrs. Lai atkal
neceltos pārpratumi, es pievedīšu piemēru no 5. Cēsu
kājnieku pulka, kur kaprālis Lapinš pārcelts no in-
struktoru rotas tikai par to pārkāpumu vien — es
teikšu ..pārkāpumu" — ka viņš apmeklējis kādu
Strādnieku Sports un Sargs" izrīkojumu. Es gribētu
jautāt ministra kung;am, no kura laika kāda atklāta
izrīkojuma apmeklēšana tiek uzskatīta par pārkāpu-
mu un par tādu pārkāpumu, ka šo instruktoru jāpār-
ceļ uz citu vietu un vēl jāsoda? Es domāiu, ka tā ir
neciešamā parādība, kādu atļāvušies 5. Cēsu pulka
vadītāji. Tāpat ne katrreiz ir iecietīga tālzturēšanās
pret sociāldemokrātiskiem jaunkareivjiem, kara ap-
riņķu pieņemšanas punktos. Tā nav korekta izturē-
šanās, ka Rīgas kara apriņķa priekšnieks, pulkvedis
Kreicbergs, atļaujas publiski jaunkareivjiem klātesot
pateikti «Kas ir sportisti? Tos jāaizsūta uz Latgali."
Es jautāšu,kādu iespaidu tas atstāj uz jaunkareivjiem,
kam jāmācās disciplīna un tēvijas mīlestība, jano ar-
mijas priekšniecības tiek izteikti šādi vārdi? (P. Ul-
pe no vietas: «Ja būs jāsūta uz fronti, redzēs, ko tad
darīs, vai tad ari tā šķiros?")

Es negribu to teikt, par mūsu armijas virsnieku
vairumu, bet par vienu daļu mūsu armijas virsnieku
es gribu sacīt, ka tie atļaujas visaugstākā mērā neie-
cietīgu un nekorektu izturēšanos pret saviem ka-
reivjiem. Mums ir ziņojumi no dažādām karaspēka
daļām, kur atsevišķi virsnieki atļaujas rotas priekšā
lamāties par sociāldemokrātiskiem karavīriem. Es
tagad jautāšu ministra kungam, kādu iespaidu tas
atstāj uz karavīru, kurš pēc pārliecības ir sociālde-
mokrāts un nācis izpildīt savu tēvijas pienākumu un
visu, ko viņam kareiviskā disciplīna raksta priekšā,
ievēro, ka tagad viņam mierīgi jānoklausās ierindā,
ka viņa tiešais priekšnieksnoliek viņa politiskos drau-
gus un politiskos vadītājus? Par nožēlošanu lietas
nogājušas pat tik tālu, ka ir tikuši aizkārti pat Saei-
mas deputāti. Esjums pievedīšu, gadījumu,,piemēram,
no 12.Bauskas kājnieku pulka,kur tādas lietas notiku-
šas. Ari šeit Rīgas garnizonā, 6. Rīgas kājnieku pul-
kā, pie svinīgā solījuma nodošanas uzrunā tikuši lie-
toti nepārprotami uzbrukumi sociāldemokrātiem. Es
tagad jums jautāšu, ar kādu gara stāvokli Rīgas
strādnieki-jaunieši nodeva šinī 6. kājnieku pulkā svi-
nīgo solījumu, kad pie tā nodošanas viņu politiskai
partijai tika mesti virsū apvainojumi. Ja mēs gribam
patiešām, lai mūsu armijā un mūsu kara resorā rodas
iecietība, rodas pienācīga disciplīna un savstarpēja
saskaņa, taddeputātu kungi, kara ministrijai jāgādā
par šo parādību pilnīgu izbeigšanu.

Tālāk man_ jāpakavējas pie tāda notikuma, kuru
ari nekāda gadījumā ne tik viert nevar atzīt par pie-
laižamu, bet par kuru patiesībā ir pat grūti iedomā-
ties, ka tas var notikt. Mūsu karaspēka daļās siste-
mātiski karavīriem tiek uzplēstas viņu vēstules. Man,
ministra kungs, ir jāsaka, ka tas ir noziegums.
Jus varat jautitikatram juristam un viņš to pasacīs,
jomumsLatvijā pastāv korespondences neaizskara-
mība un nekādi izņēmumi nav taisīti attiecībā uz ka-
ravīriem. Tas ir noziegums, ja kareivju vēstules tiek
uzplēstas. Ministra kungs pats zinās, ka tas notiek
gandrīz ikvienā jcaraspēka daļā. Ari kareivji to zin.
Jus varat parunāt ar kuru katru kareivi un tie jums
pateiks: «Jā, mūsu vēstules tiek cenzētas." Kas tad
mums īstenībā ir? Vai attiecībā pret mūsu karavī-
riem ir atceltas tās politiskās brīvības, kas pastāv
priekš pārējiem pilsoņiem, vai nē? Saeima šīs brī-
vības un tiesības kareivjiem nav atņēmusi, tāpēc ari
priekšniecībai nav tiesības kareivjiem tās laupīt. No
šīsvietas, ministra kungs, es esmu spiests atkārtot to,
ko_ esmu sacījis jau personīgās sarunās, ka jaari turp-
māk mūsu rīcībā nāks pierādījumi, ka tas noticis, mēs
griezīsimies ari pie prokurora, pie kura tagad ir sācis
griezties ari kara resors! (H. Ķaupiņš no vietas:
«Pareizi darīts!") Ja tekādi deputāti no, tā saucamās,
zvejnieku frakcijas, kuri nekad armijā nav bijuši, sme-
ias, kas nu partiem! Tie jau vairāk staigā pa dī-
kiem, kamēr ielust iekša!

Visas šīs parādības, deputātu kungi, izpaužas
vel vienā nozīmē-, tanī nozīmē, ka kara resors jo
projām atbalsta vairākas labā spārna militārās or-
ganizācijas, t. i., «Tēvijas Sargu". «Vanagus", un
Latvijas aizsardzības biedrības militāro grupu, Ja
atbalsta šīs militārās organizācijas, tad šai atbalstī-
šanai jānotiek ari attiecībā uz citām militārām or-
ganizācijām, bez to politiskās nokrāsas izšķiršanas.
To mes līdz šim tomēr vēl neesam redzējuši. At-
tiecībā uz kreiso pusi, uz «Strādnieku Sports un
Sargs" militāro sekciju, mēs esam redzējuši taisni
pretējo ^ taisni negatīvo izturēšanos, kamēr labās
militāras organizācijas atbalsta. Es jautāšu, ar kā-
dam tiesībām šīm organizācijām joprojām izsniedz ie-
ročus. Ta «Tēvijas Sargam" izsniegtas 564 šaute-
nes bez maksas pilnīgi uzmājām. Bieži nākas pār-
runāt gadījumus, ka viena vai otrā vietā notikušas
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laupīšanas. Par nožēlošanu, nav iespējams izvest
kontroli par šīm 564 šautenēm, kas izdotas uz mā-jam, uz rokas, tikai uz «Tēvijas Sarga" galvojumusis organizācijas biedriem. Taču konstatēts, kaspridzinātājs Zanders ir bijis «Tēvijas Sarga" biedrsun aru dabūjis šauteni no «Tēvijas Sarga". Kādsuzbrucējs «Strādnieku Sports un Sargs" biedra
Kleīnberga beru gadījumā, kurš mēģinājis traucētgaj-ienu un pat apgānīt zārku, ir «Tēvijas Sarga"biedrs, kurš Jo nekaunējies izdarīt pilnā «Tēvijasbarga formā. Viņu sauc Reņģīti. Vārdu sakot,tādas lietas ir notikušas. Pec manas un manas frak-cijas pārliecības, šī politika ir gluži nepareiza. Mēsnedrīkstam piekopt tādu izturēšanos, ka kara re-sors veicina un atbalsta visādas labā spārna mili-
tāras organizācijas, bet gluži pretēji izturas pret krei-sa spārna organizācijām, tanī pašā laikā neīzvedot
nekādu efektīvāku kontroli šinīs labā spārna mili-
tāras organizācijas. Turpretim strādnieku militārāorganizācija «Strādnieku Sports un Sargs" šādakon-trole ir tikusi izvesta, bet par pārējo organizāciju
kontroli kara resors nav nemaz domājis, lai gan šoorganizāciju statūtos kara resoram ir piešķirtas ļoti
plašas tiesības, Es gribu jautāt, vai tas saskan ar
patiesību, ja tas saka, ka viņš atbalsta «TēvijasSargu", «Vanagus" un «Aizsardzības biedrības mi-litāro grupu",_ tapec, ka tas neņemot nekādu aktīvudalību politika.. Tas katru reizi tiek pastrīpots no
kara resora puses. Jājautā, kā tas saskan ar to,ja šīs organizācijas ļr apsveikušas nacionālistu klu-.
bu kāda tur kongresa vai sarīkojumā. Mums visiem
ir zināms, ka šinī nacionālistu klubā salasās visādi
avantūristi, kriminālnoziedznieki, slepkavas un daž-
reizpat komunisti un tagad gribētos jautāt, vai tad
tiešam kara resors uzskata par pareizu un pielai-
žamu to, ka «Tēvijas Sargs" un «Vanagi", kā ari
«Aizsardzības biedrības militāra grupa" apsveic na-
cionālistu klubu. Man šķiet, ka katram ir skaidrs,
ka nevar but runa par to, ka šīs organizācijas stāvē-
tu ārpus politikas. Šādi apsveikumi no šo organi-
zāciju puses nacionālistu klubam bijuši ne vienreiz
vien, bet vairākkārt. Nekad un nekur šīs organizā-
cijas nav teikušas, ka viņas būtu norobežojušās no
nacionālistu kluba, bet pierādījušas taisni pretējo.
Tapec mums jāsaka, ka tāda rīcība ir nepareiza.
Paceļas tagad jautājums, ar kādām tiesībām atļauts
darboties musu augstākiem virsniekiem, pat štāba
augstākiem virsniekiem, šinīs organizācijās. Ņemsim
tikai kapteini Rempi, Rozenšteinu, Kociņu, Ramatu
u. t. t. Par to vēļ varētu būt runa, ja patiešām šīs
organizācijas stāvētu ārpus politikas, ja nebūtu ne-
kādu sakaru ar tādu organizāciju, kā piemēram na-
cionālistu klubu, kurā izpaužas huligānisms. Bet
tas nav darīts un tamdēļ, lai netiktu sacīts no šīs
vietas, ka mes apkarojam privātās organizācijas,
kuras izved militāru apmācību. Mēs nebūt neesam
tam pretim, mēs par tām stāvam, lai mūsu tauta
tiktu apmācīta kara gadījumam par bruņotu tautu,
un mes, kas vēlamies, lai mūsu armijas apmācība
pastāvētu turpmāk uz tautas milicijas principiem,
mes vienmer_ esam par to, lai visu mūsu iedzīvotāju
privāta apmācība tiktu izvesta, bet šeit tas netiek
darīts. Šeit līdzas kara apmācībai tiek zināma po-
litiska darbība izvesta un reizē ar to neiecietība pret
kreiso spārnu un viņas organizāciju «Strādnieku
Sports un Sargs"._ Še tiek ieturēta nekorekta iz-
turēšanas pret pedejo un tāpēc mums ir pilnīgas tie-
sības prasīt, lai tas pats tiktu ieturēts ari uz labā
spārna militāram organizacijāļmi, kas patlaban iz-
vests attiecība uz_ kreisā spārna militārām organi-
zācijām, jo šīs laba spārna militārās organizācijasno
kreisa spārna militāras apmācības sekcijas ne ar ko
neatšķiras.

Tālāk jāgriež vērība uz to, ka dažos garnizonos,
\ es taisni uzsveru, dažos garnizonos, jo pa lielākai

daļai garnizonos disciplīna un kārtība ir izvesta un '
nekārtības novērstas, bet tomēr dažos garnizonos
tas nav noticis un tāpēc ir vēl daudz ko vēlēties.
Nelūkojoties pat uz to,_ka par šiem gadījumiem kara
lietu komisija, ka pašakomisija, tā caur komisijas
pārstāvjiem, viņas godājamo priekšsēdētāju un ari
armijas komandieri un pat kara resoram ir ticis vai-
rāk reizes par to stāstīts, notikusi jo plaša informā-
cija un attiecīgas s_arunās pat solījumi doti u. t. t,
u. t. t« bet par nožēlošanu jāziņopar Rēzeknes gar-
nizonu, ka līdz šai pat dienai tur kārtība nav ievesta.
Rēzeknes garnizona priekšnieks, Sepko nav parūpē-
jies, vai nav varējis parūpēties, lai tur tiktu kārtība
ievesta: Piemēram, tikai_dažas dienas atpakaļ noti-
kušas pilsētas domes velēšanās notikušas lietas, kur
šī garnizona kareivji plēsuši nost vēlēšanu uzsau-
kumus un pret tiem nav nekādi soļi tikuši sperti.
Neskatoties uz to, ka par visu to garnizona priekš-
niekam ir vairākkārt ziņots kā no vietējiem iedzī-
votajiem, tā no Saeimas deputātiem Rudža, Būmei-
stera un citiem un pat pilsoniskiem deputātiem, bet
tas nav ticis ievērots. Vel vairāk nekā apvainojums
priekš mums ir, ka viens seržants Kalniņš, kas vai-
rāk reizes ticis apvainots dažādās nekārtībās, no
priekšniecības ticis sodīts, tas pēc tam paaugstināts
par virsseržanta vietas izpildītāju. Armijas koman-
dierim ta lieta ir pazīstama. Man jāsaka, ka tā nav
korekta izturēšanas. Komisijā kreisais spārns iztu-
rējās ļoti korekti un necēla to lietu atklātībai priekšā,
lai gan ta lieta bij brēcoša.

Vēl varētu celt iebildumus par to, ka mūsu kara
resora vadība daudzkārt izpaužas tāds blakus ie-
spaids. Mums tagad ir vairāki štābi, ir vairākas
atbildīgas personas, pat vairāk štābu, pēc sociālde-
mokrātu ieskata, nekā mūsu mazā Latvijā to var
nest. Mums ir galvenā štāba priekšnieks, armijas
komandiers, viņa _štaba _ priekšnieks, kara ministrs,
bet mes tanī paša laika manām, ka līdzās tiem ir
privāts iespaids kara resorā. Es nezinu, kā to pri-
vāto iespaidu kvalificēt un apzīmēt. Bet, kā es jau
teicu, visi tie kungiRempes, Kociņi, Žagari u. t. t.,
tie taču kara resora visu laiku taisa savu politiku.
Un šeit pie kara ministrijas budžeta pārspriešanas,
bez_ ka vairāk par to lietu ko sacītu, vismaz mūsu
velēšanas ir, lai ģenerālis Kalniņš, jaunais ministra
kungs, šo pec skaita trešo štābu likvidētu un ka visi
tie Rempes un citi kungi, kā viņus nu sauc, lai tie
brauc uz savam privātām organizācijām! Lai viņu
nevēlamais iespaids armijā reiz par visām: lietām
izbeigtos. Taču atbildību nes atbildīgas personas un
jāgaida, lai neatbildīgas personas tiktu nobīdītas pie
malas, noliktas tur, kur viņām jābūt. Tagad parā-
dība ir ta

^ ka viņi bažas tur, kur viņiem nav ne-
kādas darīšanas, nedz saprašanas.

Deputātu kungi, šī politiskā puse sociāldemo-
krātu frakcijai ir no liela svara. Mēs sagaidām, ka
jaunais kara ministra kungs sevišķi tāpēc, ka viņš
nak no centra,- jo ka neka demokrātiskais centrs
vienmēr pastrīpo, ka viņš ir demokrātisks, — mēs
domājam, ka ģenerālsKalniņš reprezentēs savu po-
litisko novirzienu, mes tapec prasām, lai šinī ziņā tāspolitiskas parādības, kuras ir nevēlamas un kuras
ir nevēlamas no valsts viedokļa, ne tikai no vienas
partijas viedokļa un kuras te netiek celtas tāpēc
priekša, lai taisītu politisku uzbrukumu kara reso-
ram, lai tas novērstu. Ja kara resors patiešāmgrib
rūpēties par musu armijas dzīvo spēku, lai viņā būtu
ta kareiv"ska_ vienprātība un disciplīna, kādā vaja-
dzīga, tad mes ceram, mes prasām, lai kara mi-
nistrs šinī ziņa ar visu noteiktību rīkotos.
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Lai atļauts pāris vārdos pakavēties pie dažiem
techniskiem jautājumiem, kuri ari musu frakcijai lie-
lā mērā uzkrīt. Mēs esam vairākkārt no šīs vietas
runājuši par daudziem štābiem musu armija. Mums
katru reizi atbildēts, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir
visās zemēs. Mēs tomēr velreiz_ gribam aizrādīt,
ka tas nav saimnieciski, nav piemērots musu mazai
armijai un mazai zemei: armijas komandiera štābs,
galvenais štābs un vesela rinda atsevišķu daļu pār-
valžu, kas padotas tieši kara ministrim. Mes esam
nonākuši armijas izdevumu ziņa treša vieta pasaule.
Tāpēc jādomā par štābu apvienošanu. Tādas domas
paceltas pat karavīru un pilsoniskas aprindas, Man
šķiet, ka ari kara resoram butu laiks _pie_ šī jautāju-
ma pakavēties, jo agri vai veļu pie tā bus jānonāk.
Tā tā lieta turpmāk nevar iet. Musu kara resors
izveidojams lietderīgi.

Gribu pakavēties vēl pie kara mācības iestā-
dēm. Jāsaka, ka karavīru aprindās sajūtams, kā ļoti
nevēlams tas, ka mūsu kara mācības iestādes pie-
griež galveno vērību teorijai. Vai tā ir karaskola,
vai tie ir vieni vai otri virsniekuskursi, visos šinīs
kursos lielais vairums no apmācībām tiek izvests
teorijā. 7, 8 un pat vairāk mēneši tiek veltīti teo-
rijai, bet praksei piegriež ļoti maz vērības. Tā ka
lauku apmācība netiek izvesta pienācīga apmēra un
tā kā kara apmācība netiek pilnīgi izvesta, ka tas
notiek ārzemēs, tad šie virsnieki, kas ir kursu bei-
guši, nevar vienu otru pienākumu, kādi kara vaja-
dzīgi, izpildīt. Pa daļai tas saistās ar to, ka musu
kara apmācības iestādēs lielu daļu lekciju skaitu pie-
šķir kara resora atbildīgiem virsniekiem, kuri jau
tā ir ļoti nodarbināti ar citiem darbiem un tad no-
tiek tas, ka šie armijas augstākie virsnieki ir jau ta
apkrauti darbiem un viņiem te vēl lekcijas jāpa-
sniedz, tā kā šīm lekcijām netiek piegriezta vaja-
dzīgā vērība. Vēl jāsaka par virsnieku kursiem,ar '
viņu tagadējo priekšnieku Miglavu, ka, ja gribēs iz-
vest anketu starp virsnieku kursu apmeklētajiem,
tad neatradīsies priekš tā vairums, jo irvesela rinda
dažādu trūkumu, kuri nekādā gadījuma nav attais-
nojami. Tāpat nav attaisnojama ta paradība,_ ka
rudenī starp lektoriem pašiem' notiek liela rīvēša-
nās, kuram vairāk lekcijas piešķirs un tad nu pulk-
vedis Miglavs cenšas izšķirt, cik tad katram tas
lekcijas būs. Tad vēl mēs velētos, lai ministra kungs
sāktu griezt vērību ari uz finansielo pusi, jo ir ga-
dījums, ka viens no virsnieku kursu lektoriem sa-
ņēmis 2000 latu mēnesī par lekcijām. Es domāju,
ja var sastrādāt 2000 latu mēnesī lekcijas, tad man
šķiet, ka no tām lekcijām nekā nav un ka tad tas
lektors ir pārāk «spējīgs". Kara ministra kungam
vajadzētu piegriezt vērību ari šiem atalgojumiem.
Man šķiet, ka tā nevar. Tagad ir tā parādība, ka pec
I. kategorijas tiek atalgoti tie lektori, kuri uz to tiek
nozīmēti, bet nevis pēc izglītības, nevis tie lektori,
kuriem būtu augstākā kara izglītība. Ir vairāk
lektoru, kuriem nav augstākās kara izglītības — mi-
nistra kungs, varbūt, ir informēts par to — un kuri
saņem atalgojumu pēc I. kategorijas'. _ Tas izsauc
rūgtumu pārējos lektoros un bez šaubām, nav pa-
reizi, jo tas augstais amats, kāds tiek ieņemts viena
otrā gadījumā no lektora, tas šinī gadījuma priekš
lektora nav izšķirošais. Te no svara ir izglītības
moments. Par nožēlošanu mums ir ģenerālštāba
akadēmiju beiguši lektori, kuri saņem atalgojumu
pēc III. kategorijas. Ta tad te ir dažas_ nepareizī-
bas, kuras ministra kungam butu jānovērš. Tāpat
būtu jānovērš ari tas, ka par lektoriem uzstājas un
saņem lielas lekciju naudas_ personas, kuras jau bez
tam ari saņem diezgan prāvu pensiju ka karavīri.
Tas atkal pie mūsu nenormāliem saimnieciskiem ap-
stākļiem nav vēlams. Nav tā, ka bez tām personām

nevarētu tieši iztikt, vai nevarētu citādāki tās lietas
ar šīm lekcijām nokārtot. Visas tās ir parādības,
kuras, varbūt, uz pirmā acu uzmetiena liekas nese-
višķi svarīgas, betkuras ir atzīstamas par svarīgām,
ja mēs gribam, lai no mūsu kara apmācības iestā-
dēm iznāktu patiešām apmācīti un spējīgi vadoņi
armiju militārā ziņā, tad ir nepieciešams, taisni šis-
nekārtības vai trūkumus novērst. _ Tad, bez _šau-
bām, mērķis tiks sasniegts. Pretējā gadījuma lai
nenotiktu tā, ka vienā otrā g_adījuma, kara ap-
stākļiem iestājoties, ar visām tām daudzām lekci-
jām virsnieks nezin, ko vienā otrā praktiska gadīju-
mā darīt.

Lai būtu atļauts vēl tālāk tikai nedaudz vārdos
aizrādīt, ka sociāldemokrātu frakcija jo projām ir
pie tās pārliecības, ka mūsu armijas lielie izdevumi,
kādi tiek prasīti, stiprā mērā izskaidrojami ar pārak
lielo un garo kara dienesta laiku. Protams, mes
esam spiesti ik gadus no šī kara dienesta laika_ at-
kāpties. Mēs jau karavīrus visā visuma 18 mēne-
šus nepaturam apmācībā. Vairumā mes tos turam
15 mēnešus. Tādēļ pienācis laiks patiešām sama-
zināt kara dienesta laiku līdz tai iespējai, kāda ir
mūsu zemes saimniecībai. Te jau katru reizi tiek
sacīts, ka sociāldemokrāti uzstājoties par 6 mēne-
šiem, tas esot mūsu armijas izputināšana un tamlī-
dzīgi. Nē,' kungi, samazināt armiju līdz tādiem ap-
mēriem, kā to var panest mūsu zemes saimniecība,.
samazināt kara dienesta laiku kaut līdz 14 mēne-

' šiem, ari tas būs liels solis uz priekšu un katra ziņa
izteiks to, kas jau tagad ir. Nevajaga turēt patē-
tiskas runas, kādas tagad tiek runātas, aizstāvot il-
gāku kara dienesta laiku, kā piemēram, tos_ pašus
18 mēnešus. Mūsu frakcija neprasa samazināt kara
dienesta laiku uz 6 mēnešiem, neprasa pie acumir-
klīgiem apstākļiem kaut ko tādu, kas patiešām uz
reizi nebūtu iespējams. Zināma samazināšana ir
tomēr nepieciešama, ir iespējama un vajadzīga jau
tagad, jo pretējā gadījumā mēs ar savu armiju va-
ram nonākt Polijas apstākļos. Tur parādās asas
saimnieciskas krizes, no kurām Polija nevar tikt
ārā. Pati Polijas pilsonība, pat ārzemju speciālisti
atzīst, ka galvenie krizes iemesli meklējami pārāk
lielos armijas izdevumos un pārāk lielos armijas
štatos.

Vēl tālāk man jāaizkustina kāds techniskas da-
bas jautājums. Tas ir jautājums par mūsu armijas
komplektēšanu. Kad šinīaugstā namāapsprieda_klausības likumu, tad jau toreiz kreisais spārns
uzstājās pret tagadējo politisko armijas komplektē-
šanas sistēmu, kur kareivjus sūta no vieniem' ap-
gabaliem uz otriem un kur karaspēka vienības ne-
sastāda no katra apgabala iedzīvotājiem. Latgalie-
šus sūta uz Liepāju, liepājniekus uz Latgali u. t. t.
Toreiz mēs pievedām veselu rindu argumentu. Šie
argumenti ir spēkā vēl šodien. Galvenais ir tas, ka
mūsu zemes kaujas spējas pastāv _ visātrākās mobi-
lizācijas iespējamības. Bet pie musu nelielas dzelz-
ceļu kustības un pie mūsu zemes nelieliem apmēriem,
pastāvot tagadējai armijas komplektēšanas sistēmai,
mēs savu mobilizāciju ārkārtīgi aizkavējam, Pār-
sūtot kareivjus no citiem Latvijas apga,baliem_ uz
Latgali un no Latgales atkal uz citurieni, tāda kārta
aizņemot visus dzelzceļus, mēs ārkārtīgi traucēsim
mobilizācijas ātru izvešanu. Es gribētu sacīt, ka ar-
mijas komandiers ģenerālis Radziņš, toreiz būdams
kā speciālists kara lietu komisijā, aizstāvēja to uz-
skatu, kuru aizstāv sociāldemokrāti un toreiz, pie-
ņemot kara klausības likumu, tika izteikts pārejas
formulas veidā lēmums, kurš, protams, kara_ reso-
ram ari jārespektē, ka vēlākais 5 gadu laika kara
resoram tagadējais armijas sastādīšanas veids jā-
atceļ un jāpāriet uz teritoriālo armijas komplektē-
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sanas sistēmu, kur pulki pec teritoriālās sistēmas
būtu saistīti pie apgabaliem un kuru pulku sastāvs
nāktu no šo apgabalu iesaucamiem. Es negribu pie
šī jautājuma vel iļgaki pakavēties, gribēju, tikai no
šīs vietas atgādināt, ka acumirklī ir pienācis laiksgriezt vērību uz šo teritoriālo komplektēšanās sistē-
mu, lai ta tiktu rejz pārņemta un izvesta, jo to prasa
musu saimnieciskas intereses un ir ari pēdējais laiks,
lai pie ta ķertos.

Tad vispēdīgi, deputātu kungi, ir nepieciešami
novērst to, ka musu apmācībā dažkārt netiek ietu-
rēja vajadzīga, šoreiz nevis politiskas dabas,, bet vis-
pārēja elementāra un cilvēcīgā takta sajūta pret
kareivjiem._ Es gribētu sacīt, ka armijā pa lielākai
daļai tas ta nav. Pa lielākai daļai attiecības starp
virsniekiem un_ kareivjiem ir bijušas apmierinošas.
Bet pēdējos mēnešos nākuši priekšā daudz tādi ga-
dījumi, ^ kur notikušas tādas lietas, ka ierindas
priekša virsnieks uztraukumā pret vienu vai otru
karavīru ņemas to publiski lamāt ar dažādiem lamu
vārdiem, pat pilnīgi necenzējamiem lamu vārdiem.
Tāds gadījums konstatēts piemēram 8. Daugavpils
kajnieķu_ pulkā, un ari šī pulka 3. rotā. Protams,
šadi_ gadījumi nenāk par labu armijas disciplīnai un
atstāj vissliktāko iespaidu uz kareivjiem. Atgriezu-
šies mājās, tie stāsta saviem tuviniekiem par to, tie
dabū sliktu iespaidu par armiju un tikai tāpēc, ka
viens vai otrs virsnieks izturas netaktiski. Tādā
kārtā kareivjiem dienests izliekas kā kaut kas smags
un apkaunojošs. Tādu iespaidu mēs uz saviem ka-
ravīriem nedrīkstam atstāt, mūsu armijai jābūt tā
iekārtotai un apmācības gaitai tā izvestai, ka kara-
vīri, atgriezušies mājās, atgriežas ar vislabākām at-
miņām und vislabākām sajūtām par armiju. Bet
tāda izturēšanās šīs sajūtas ruinē, un te ir vainīgi
tikai atsevišķi virsnieki. Mēs ceram, ka ministra
kungs šinī ziņā ari tās nedaudzās nekārtības, kas ti-
kušas novērotas, novērsīs. Sociāldemokrātiskā
frakcija prasa noteikti to novēršanu, jo taisni tie
gadījumi, kuri tikuši novēroti, tie vērsušies pret dar-
ba cilvēkiem, kur viens vai otrs priekšnieks, kas
pēc savas dabas un rakstura uz šīm nebūšanām vai-
rāk piemērots, tā vai citādi šīs tieksmes atidāti iz-
paudis, Godātie deputātu kungi! Tās ir vispārī-
gās piezīmes, kuras no politiskā viedokļa un no da-
žiem techniskiem viedokļiem mēs no savas frakcijas
puses bijām spiesti taisīt, blakus tiem jau izteiktiem
saimnieciskās dabas iebildumiem un kritikai. Mēs
to darījām- tāpēc, ka uzskatījām to par savu pienā-
kumu, jo tās parādības ir jānovērš. Tas ir paša
kara resora interesēs. Jāsaka, ka tas mūsu armijai
nāks par labu un mēs ceram, ka turpmākā darbībā
šīs mūsu prasības tiks izvestas dzīvē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vēl vārdu lūdz deputāts
Mīlbergs. Vārds deputātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Lai atļauts, godājamie deputātu kungi, ari
man pie kara resora budžeta taisīt dažas piezīmes.
Piezīmes tāpēc, ka neraugoties uz manu priekšru-
nātāju cenšanos būt lietišķiem un objektīviem, tomēr
viņi pielaida vairākas nepareizības. Lejiņa kungs
aizrādīja uz dažām it kā nelikumībām, kuras fak-
tiski tādas nemaz nav, un klausītājiem, tāpat rīt-
dienas laikrakstu lasītājiem var rasties pavisam ap-
lams slēdziens par armiju un par tās vadību. Pie-
mēram, Lejiņš aizrādīja, ka ierēdņi un virsnieki sa-
ņemot tikdaudz malkas, ka nezinot, kur to likt un
esot pat spiesti sistemātiski pārdot. Tas nav taisnī-
ba. Lejiņa kungs pats, kā kara lietu komisijas, lo-
ceklis zin, ka virsniekiem dažādās amata pakāpēs
ir noteikta malkas norma un par šo normu neviens

vairāk nedabū. Ja virsnieks prot ietaupīt, jādzīvo
mazākās telpās nekā viņam paredzēts, tad pārpali-
kums var rasties, bet nelikumība tur nevar nekāda ?
būt. Lejiņa kungs, tāpat ari Kalniņa kungs aizrādīja,
ka armija darot it kā neproduktivu darbu. īstenībā
par armiju, kā neproduktivu iestādi mēs nevaram
runāt vienkārši tāpēc vien, ka armija faktiski ir
skola. Pat Šveicē, uz kuru mūsu kreisais spārns pa-
rasti mēdz atsaukties un uzstāda Šveici' mums kā
priekšzīmi — aizrādīdams, ka ari mums būtu jātu-
vojas Šveicē esošam milicijas principam armijas
iekārtā —, pat tur armiju uzskata kā skolu, kā iz-
glītības iestādījumu, ne tikai militāru zināšanu ie-
gūšanai, bet ari dažādu technisku zināšanu papildi-
nāšanai. Tagadējais kara dienesta laiks tiešām ir
tik īss, ka jāizlieto vislielākā piespiešanās, lai pa-
redzēto programu varētu iziet. Daudzi jaunekļi, ku-
ri pabeiguši kara dienestu techniskas daļās, paspē-
juši armijā iegūt pietiekošu izglītību, ar kuru vēlāk
ieņem zināmas vietas kā montieri, atslēdznieki,
elektrotechniķi, šoferi, tādā kārtā atnesot sev un
sabiedrībai daudz labuma. Atgriezīsimiesari pie jau-
tājuma par kara dienesta ilgumu. Gandrīz vienmēr,
kad sociāldemokrātu runātāji pieskaras armijai, vi-
ņiem kā dadzis acīs ir mūsu kara dienesta ilgums.
Aizrāda, ka kara klausības likums paredz 18 mēne-
šus. Faktiski ir tikai 15 mēneši, jo līdzekļu trūkuma
dēļ esam spiesti katru gadu vienu daļu kareivju at-
laist mājās pirms kara dienesta beigšanās. Tur nav
vainīgs kara resors. Vai tas atstāj labu iespaidu,
vai apmācība tiek izvesta pilnīgi? Kas bijuši armi-
jā, zin, kādu sajukumu tas rada pulkos, kad viena
daļa iet mājās līdzekļu trūkuma dēļ, bet citi spiesti
palikt. Priekšrunātāji aizrādīja ari uz lielo armijas
budžetu, aizrādīja tāpēc, ka gandrīz veselu trešo da-
ļu no budžeta aprijot armija. Jau agrāk man nācās
aizrādīt, ka šeitrunāt par budžeta lielumu nevar, jo
mums ir citāds sadalījums. Piemēram, ņemsim
jaunkareivju iesaukšanu, pārvadāšanu. Pie mums
to izdara uz kara resora rēķina, bet Norvēģijā, Dā-
nijā un, ja nemaldos, ari Zviedrijā, to izdara no iekš-
lietu resora budžeta sumām. Tāpat karaspēka pār-
vadāšana manevru gadījumos daudzās valstīs uz- .
ņemta satiksmes resora budžetā. Mums viss tas
gulstas uz kara resora sumām. Mākslīgā ceļā bu-
džets pataisīts tik liels, ka mums liekas, ka kara
resors apēdīs visu Latviju. Tāpēc, atbildot ie-
priekšējiem runātājiem, man jāaizrāda, ka viņu uz-
brukumi drīzāk uzņemami kā formālas dabas iebil-
dumi, jo nāk* no opozīcijas. īstenībā visam garajam
faktu savirknējumam nav nozīmes. Ja kāda nozie-
dzība tomēr ir, tad tā ietilpst valsts kontroles kom-
petencē. Ja kāds dara noziedzību, lai kontrole sauc
pie atbildības. Nolasot garu garos izvilkumus no
valsts kontroles rakstiem, nenoklausoties pretējās
puses paskaidrojumus, man liekas, ka ar to Saeimas
laiks vismaz 2 stundas kavēts veltīgi. Tika aizrā-
dīts, ka, kara resors sekmē pilsoniskās biedrības,
bet no otras puses kavē «Strādnieku Sports un
Sargs". Tas nesaietas ar patiesību. Vispirms jāat-
zīmē, ka'pilsoniskās organizācijas: «Vanagi", «Tē-
vijas Sargs" un «Aizsardzības biedrība" atrodas vis-
ciešākā kara resora kontrolē. Ari šobiedrību valdes
apstiprina kara ministrs; kara ministrs noteic pat mi-
litāras apmācības plānus, kas nie «Strādnieku Sports
un Sargs" diemžēl nav. Šīs trīs organizācijas, ku-
ras es pieminēju, nav politiskas organizācijas; ne-
viens nevar pierādīt, ka viņas piederētu pie kādas
politiskas partijas. Turpretim «Strādnieku Sports
un Sargs" ir vienas partijas politiskais ierocis. Pat
no šī katedra nesen atpakaļ Cielēns, dūri uz galda
sisdams, apgalvoja: «Nākat tik! Mums tagad ir
spēks, tad redzēsat, ka mēs jūsu degunus iezilinā-
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sim!" (Sauciens pa kreisi: «Kur bija tā teikts?")
Paskatāties stenogramas. Tā tad ne tik daudz lai
uzbrūk,_bet lai meklē ari savas kļūdas, Lai vairāk
iedzjļinājas karaspēka iekšējā darbībā; lai redz, ka
tiešam tiek strādāts liels un grūts darbs, Mēs vēl
atrodamies tapšanas un veidošanas stadijā. Tāpēc
ari izskaidrojams mūsu kara resora budžeta lielums.
Kad pāriesim normālos apstākļos, kad atradīsim ce-
ļus, kāda veidā izvest jaunatnes apmācību ārpus ar-
mijas, kā _ tas paredzēts kara klausības likumā un
faktiski vēl netiek izvests, kad varēsim aizpildīt to
robu, kas ceļas ilo kara klausības laika saīsināšanas,
tad mes būsim pirmie, kas balsos par kara klausī-
bas Jaika saīsināšanu. Zināmos apstākļos tas būs
iespējams, bet ne tagad. Visbeidzot gribu apstāties
pie armijas komplektēšanas kritikas. Bruno Kalniņš
aizrādīja, ka vajagot pāriet uz teritoriālo sistēmu.
Protams, teorijā tas ir ļoti jauki, bet kamēr Latgale
atrodas vel pilnīgi īpatnējos apstākļos, kamēr tur
ir pavisam citādi ļaudis, citādi virzieni, citādas strā-
vas

^
kamēr mums vēl jānolīdzina tā plaisa, kura ra-

duses ilgajos 210 gados, kamēr Latgale bija šķirta
no pārejas Latvijas, tikmēr nevar būt runa par ar-
mijas komplektēšanas teritoriālās iekārtas ievešanu.
Kad kulturela un saimnieciskā ziņā būsim nolīdzinā-
juši visas mūsu provinces, tad mierīgu sirdi varē-
sim pāriet _uz šo sistēmu. Acumirklī tai nevar būt
vietas. Musu frakcija visā visumā balsos par kara
resora budžetu un ir pilnīgā pārliecībā, ka ari pā-
rejas pilsoniskās frakcijas vienprātīgi darīs to
pašu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Man jāaizrāda
uz dažam nevēlamām parādībām kara resorā attie-
cībā uz kara darbnīcu strādniekiem. Tā intendan-
turas mantu darbnīcu strādnieki apdrošināti Rīgas
kopējā slimo kasē, bet medicīniskā palīdzība palikusi
kara resora rokās. No strādniekiem ienākušas dau-
dzas sūdzības, ka šī ārstēšana viņiem esot ārkārtīgi
nevēlama. Ārsts ierodoties tikai reizi nedēļā, bez
tam strādniekiem tālu jāiet, kamēr ārstu sasniedz.
Izsaukt ārstu varot tikai ārkārtējos grūtos saslimša-
nas gadījumos. Zobus ārstēt jāiet uz kara slimnīcu.
Tā kā darbi galvenam kārtām ir izdoti uz akorda,
tad šiem strādniekiem ir ļoti daudz jāpazaudē no
savas dienas algas, kas ir ārkārtīgi nevēlami. Tā-
pēc strādnieku un strādnieču dibināta prasība ir, lai
šī ārstēšana tiktu nodota tai pašai Rīgas kopējai sli-
mo kasei, kurā šie strādnieki un strādnieces apdro-
šināti. Darba apstākļi intendanturas mantu darbnīcā
esot ārkārtīgi grūti. Darbi esot normēti, normas no-
liktas tik zemas, ka nav iespējams izpelnīt kārtīgu
algu. Tur strādnieku un strādnieču prasība būtu at-
celt prēmiju sistēmu, kas tagad ievesta, jo pie ta-
gadējās iekārtas viņiem ir ārkārtīgi grūti izpelnīt
savu dienas algu. Pārceļot darbnīcas uz Pārdau-
gavu, strādnieki ne aiz savas vainas bijuši spiesti
pārtraukt darbukādas 4 dienas. Tas viņiem iepriekš
nav bijis ziņots un tādā kārtā par šīm 4 dienām viņi
nav saņēmuši algu un palikuši bez atalgojuma. Man
šķiet, ka ari kara resoram vajadzētu rīkoties pēc
mūsu likumiem un nekādā ziņā nelikt strādniekiem
nevainīgi ciest. Ja darbs nav laikā uzteikts un ja
cēlušies zināmi šķēršļi aiz administrācijas vainas,
tad to vajadzētu atlīdzināt. Attiecībā uz atalgoju-
mu norādīts, ka viņi nesaņem visu to, kas viņiem
pienākas. Strādnieku un strādnieču prasība būtu,
lai viņiem izmaksātu algu ari par 13. mēneša pirmo
pusi, tāpat kā visiem citiem valsts darbiniekiem un
strādniekiem, jo viņus nevar nostādīt sliktākā stā-
voklī. Bez tam norādīts, ka dažās vietās drēbnie-
ku darbnīcās darba apstākļi ne tik vien ir slikti, bet

ari higiēniska ziņa atliek vēl daudz ko vēlēties, Ce-
rēsim, ka kara ministra kungs spers soļus, lai turp-
māk šos trūkumus novērstu. Drēbnieku darbnīcās
arvien vel piekopj radu būšanu. Strādnieku iz-
meklē

^ pieņem darbā un patur nevis pēc lietderī-
bas, pec amata prašanas, bet pēc pazīšanās un la-
biem sakariem. Loti bieži varot sastapt parādību,
ka tur sēžot blakusdivi līdz trīs rada gabali. Ari
to vajadzētu ņemt vēra un novērst šo nevēlamo pa-
rādību.

No arodbiedrības uzdots aizrādīt uz vienu ļoti
nevēlamu parādību armijas drukātavā. Pret to, ka
armijai ir sava drukātavā, nekas nebūtu ko iebilst, jo
var but tādi drukas darbi, kurus nevar nodot pri-
vātiem uzņēmumiem aiz zināmiem iemesliem, bet ja
šimdrukātavā pieņem privātus darbus un sāk kon-
kurēt ar privātām firmām, strādājot par lētāku cenu,
tad tas nav vairs saprotams, tas ir pat nepielaižams.
Kareivjus taču iesauc armijā, lai viņus apmācītu ka-
ra mākslā un tie burtliči, kuri strādā drukātavā,
tie jau savu aroda darbu zin un tāpēc ari viņus va-
jaga sagatavot citām kara vajadzībām, jo kara ga-
dījumā nebūs viņiem taču pie drukas darbiem vien

"jāstrādā,_ viņiem būs jāstājas ari karaspēka rindās,
lai aizstāvētu valsts intereses ar ieročiem rokās.
Ja viņiem liek strādāt privātu darbu, nesaņemot ne-
kādu atalgojumu par to un tādā kārtā palīdz nosist
darba algas privātā darbā strādājošiem' burtličiem,
tad tas ir nepielaižami. Cejēsim, ka kara ministra
kungs šo nebūšanu novērsīs. Vēl reiz pastrīpoju,
ka drukātavā ir vajadzīga priekš tiešiem kara reso-
ra darbiem, bet nekādā ziņā tai nav brīv strādāt
privatdarbus, kur kara dienestā iesauktiem jau-
nekļiem liek strādāt bez maksas pie privātiem kon-
kurences darbiem, tādā kārtā pārvēršot šo armijas
drukatavu par konkurences objektu, kas ienes lielu
nesaskaņu starp drukatavu burtličiem, ja viņu ko-
lēģi, iesaukti kara dienestā, uzstājas kā konku-
renti, ka algu nesitēji. No intendanturas bez kādas
vajadzības tika izsviests lielāks bars sieviešu, tur
bija daudzas strādnieces-mātes ar vairākiem bēr-
niem, kuras strādāja labības noliktavās. Nezin ku-
riem kungiem biļ ienācis prātā, ka viņas apmainā-
mas pret jaunākām, tās tika izsviestas laukā bez
žēlastības un tika pieņemtas jaunavas,. Es nezinu,
vai uz to bija kādi dibināti motivi. Šāda rīcība pil-
nīgi nepielaižama, ja tiek pieņemtas darbā ģimenes
matēs un vēlāk bez vajadzības tiek izsviestas uz
ielas, lai viņu ģimenes iet bojā un lai viņu vietās
pieņemtu jaunavas. Tās bija tās pazīmes, kuras no
strādnieku arodbiedrībām un no strādniecības man
bija uzdots izteikt pie kara ministrijas budžeta. Bez
tam vēl pāris vārdos norādīšu uz zirgu iepirkšanu,
ka uz to vajadzētu griezt lielāku vērību. Zirgu pie-
ņemšanas punktos komisijas locekļi izbrāķē gandrīz
visus atvestos zirgus un pasaka: «Ejat mājās, jūsu
zirgi nav pieņemami." Es nedomāju, ka pie zirgu
pieņemšanas nav jāpielieto tāda pat mēraukla, kā
savā laikā pie armijas speķa, kur tas bija noteikts
uz milimetriem biezumā. Mūsu lauku puiši, auguši
un pieraduši pie mūsu zemē audzēta speķa un tā-
pēc Amerikas ievedumi var izpalikt un ir izpalikusi.
Zirgu pieņemšanā nevaram tādu milimetru šablonu

. pielietot, caur to cieš mūsu lauksaimniecība, valūta
un budžets. Kara gadījumā mums būs jāmobilizē
savi lauku un pilsētu zirgi un neviens nebrauks vi-
ņus citās zemēs meklēt. Šķiet, ka te nepieciešama
lielāka nopietnība, vēl vairāk, kur mums ir savas
zirgu audzētavas un kur ministru prezidents ir šīs
biedrības priekšnieks. Tagad audzētavām maz no-
zīmes un mums lieki atbalstīt un veicināt šīs zirgu
audzinātavas, ja pat no katras kaut vienu zirgu ne-
varam dabūt armijas vajadzībām. Es ceru, ka visas
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šīs nebūšanas un kļudas_ turpmāk novērsīs un nā-koša gada mums pie viņam vairs nebūs jāatgriežas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens

vairāk nav pieteicies. Vai referents vēlas vārdu?
Vārds referentam Augustam Kalniņam.

Referents A. Kalniņš: Debatēs par kara mini-
strijas budžetu iezaguses maza kļūda. Te tika aiz-
rādīts, ka musu budžeta kara ministrijas izdevumi
iztaisa gandrīz 28% no visiem mūsu valsts izdevu-
miein._ Sis skaitlis ir pareizs, bet neaizrādot uz to,
ka musu budžets ir liela mērā netto budžets, mēs,
nedabūjam pareizu ainu. Ar 1924./25. gada budžetumes sakām pariet uz netto budžetu. Tagad netto
budžets mums ir satiksmes ministrijai, mežu depar-
tamentam, linu un spirtu monopoliem un tie ir visi
tādi iestādījumi, kuru budžeti sniedzas ļoti lielās su-
mas. Ta ka no šiem budžetiem ir ienesta tikai
skaidra peļņa musu vispārējā budžetā, tad sapro-
tams, ka musu budžets ar katru gadu samazinās,
ar katru gadu mes vairāk un vairāk pārejam uz
netto budžetu un tapec ir saprotams, ka pēdējos ga-
dos kara ministrijas budžets procentuāli it kā stipri
augta Ja mums šogad nebūtu netto budžeta no-
sauktās budžeta daļās, tad mūsu vispārējais bu-
džets iztaisītu šogad 220—230.000.000 latu
165.000.000 latu vieta. Ja mes pārvedam 28% no

netto budžeta uz šī gada varbūtējo brutto budžetu,
kāds viņš mums bij līdz 1923.124. saimniecības ga-
dam, tad 287o_ vieta_ attiecīgi uz kara ministrijas iz-
devumiem mes dabūjam apmēram 20%. Un ja tad
mes skatāmies, kādu vietu ieņem mūsu kara lietu
budžets Eiropas valstu budžetu starpā, tad droši vien
tas no trešās vietas kristu stipri lejā. Uz to es skai-
tīju par vajadzīgu aizrādīt pirms balsošanas par ka-
ra ministrijas sumām.

Priekšsēdētājs.P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
kārtējo izdevumu XIV. daļa. Lūdzu pacelties tos,
kas butu pret šīs daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu par šīs daļas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par XIV.
daļu nodotas 48 balsis, pret — 28, atturas 3. Šī
daļa pieņemta. Kārtējo izdevumu kopsumā tiks no-
balsota pec tam, kad budžeta komisijā viņa būs no-
skaidrota galīgi.

Mēs pārejam uz ārkārtējiem izdevumiem. V.
daļa. Ārlietu ministrija.
(Tek.
Nr, Ls

B. Ārkārtējie izdevumi.

V. Ārlietu ministrija,
a. Centrālā iestāde.

439V.5 § 99. Dažādi izdevumi.
1 Izdevumi bez norēķinā-

šanās ....... 120.000
2 Izdevumi sakara ar liel-

gruntnieku sūdzību
Tautu Savienībā agrar-
reformas lietā . ' . . 25.000 . 145.000

c. Latvijas-Igaunijas robe-
žas komisija.

440 V. 5 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 4.773
2 Piemaksas 1.224 5.997

441 § 2. Pārvaldes izde-
vumi.

1 Kanclejas izdevumi . . 200
2 Ceļa izdevumi .... 4.000 4.200

442 § 3. Saimniecības iz-
devumi.

4 Tekošais remonts . . 60
443 V.83 § 99. Robežas izbūve.

1 Atsavināšanas joslas
atzīmēšana un vērtī-
bas noteikšana . . . 1,000
Kopā Latvijas-Igauni-

jas robežas komisijai . 11.257

Tek.
Nr- Ls

d. Latvijas - Lietuvas ro-
bežas komisija.

444 V. 5 § 1. Atalgojumi.
1 Algas 13.562
3 Par virsdarbiem . . . 192 13.754

445 § 2. Pārvaldes izde-
viimi.

1 Kanclejas izdevumi . . 310
2 Ceļa izdevumi . . . . 4.410 4.720

446 V.83 § 99. Robežas izbūve. 8.547 ?
Kopā Latvijas-Lietuvas

robežas komisijai . 27.02]
Kopā par V. dalu . . 183.278)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ār-kārtējo izdevumu V. daļa. Ludzu pacelties tos, kas
butu pret šīs daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs
daļas pieņemšanu. Par šo daļu nodotas 43 balsis,pret nav neviena, atturējušies 27. Šī daļa pieņemta."VI. daļa. Tieslietu ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

VI. Tieslietu ministrija.
h. Cietumi.

447 V. 19 § 77.. Eku jaunbūves.
1 2 sargu torņu celšana

Rīgas centrālcietumā . 3.000
Kopā par VI. dalu . . 3.000)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk'VI.
daļa. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lū-
dzu pacelties, kas ir par šīs daļas pieņemšanu. Par
šo daļu nodotas 45 balsis, pret — 1, atturējušies 31.
Sī daļa pieņemta. VII. daļa. Iekšlietu ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

VII. Iekšlietu ministrija,
a. Administrativais depar-

taments.
Robežpolicija.

448 V.ll § 77. Eku jaunbūves.
1 Posteņu nometņu izbūve 135 000

449 § 81. Dažādas jaun-
būves.

1 Telefona linijas jaunbū-
ve pierobežas joslā . 7.500

450 V. 83 § 99. Robežas izbūve.
1 Latvijas-SSSR robežas

izbūves remonta darbi 10.980
Kopā administratīvam

departamentam . . 153.4S0
Kopa par VII. dalu . 153.480)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk VII.
daļa.Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos,kas ir par šīs daļas pieņemšanu. Pār
šo daļu nodotas 47 balsis, pret — neviens, atturēju-
šies 32. Šī daļa pieņemta. VIII. daļa. Izglītības
ministrija.
(Tek.
Nr.

VIII. Izglītības ministrja.

c. Pamatskolas.
451 V. 25 § 77. Eku jaunbūves.

1 Ilūkstes pamatskolai . 100.000
2 Zilupes pamatskolai . 100.000
3 Viestura pamatskolai . 3.000
4 Vecslobodas pamatsko-

lai 100.000 303.000
d. Vidusskolas.

452 V. 23 § 77. Eku jaunbūves.
1 Rēzeknes un Ludzas vi-

dusskolām . . . . . 600.000
2 Tukuma vidusskolai . 4.396
3 Jelgavas II. vidusskolai - 3.600 607.996
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Tek.
Nr. Ls

g. Latvijas universitāte.
453, V.22 § 3. Saimniecības iz-

devumi.
7 Atlīdzība (avanss) Rj-

gas pilsētai par pilse-
sētas slimnīcas lieto-
šanu i«y»p_
Kopā par VIII. daļu . 1.010.996)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk VIII.
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret šīs daļas
pieņemšanu. Kas atturas? Nav. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par šis daļas pieņemšanu. Par šo
daļu nodotas 46 balsis, pret — 1, atturējušies 31.
Šī daļa pieņemta. IX. daļa. Finansu ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

IX. Finansu ministrija,
a. Kredita departaments.

454 § 18. Pabalsti sabie-
driskām un_pri-
vātām skolām.

V. 23 1 Vidusskolām u. c. . . . 70.000
2 Kuldīgas vācu vidussko-

lai • • _ 2.500
3 Ventspils vācu vidus-

skolai 2.500
V. 24 4 Olava fonda komerc-

skolai 50.000
5 II. Rīgas amatnieku

skolai . . . . . . . 40.000
6 Liepājas pilsētas māk-

slas amatniecības sko-
lai .. . 4.000

7 Aglones realģimnazijai . 15.000
8 Zīdu izglītības pārval-

dei amatniecības sko-
lām Rīgā, Daugavpilī
un Liepājā 18.700

9 Vācu izglītības pārval-
dei amatniecības sko-
lām Rīgā, Daugavpilī
un Liepājā 18.700 221.400

455 V. 28 § 19. Izglītības pabal-
sti pašvaldībām.

1 Skolu ēku jaunbūvēm
un kapitāliem remon-
tiem _ .. 500.000

2 Rīgas pilsētas Jaunatnes
pētīšanas institūtam . 8.600 508.600

456 V. 28 § 20. Izglītības pabal-
sti organizāci-
jām.

1 Ārpusskolas izglītība_s
pabalsti organizācijām 41.000

2 Dailes teātrim .... 70.000
3 Ceļojošam teātrim . . 15.000
4 Provinces teātriem . . 80.000
5 Latgales teātra mākslas

studijai _ . 5.000
6 Latgales teātrim Rē-

zeknē 30.000
7 Vācu izglītības pārval-

dei vācu teātra vaja-
dzībām 30.000

8 Krievu izglītības pārval-
dei krievu teātra vaja-
dzībām 30.000

9 Zīdu izglītības pārval-
dei žīdu teātra vaja-
dzībām 30.000

i 10 Liepājas operai .... 60.000
11 Rīgas simfoniskam or-

ķestrim 20.000 411.000
457 V.32 § 25. Sabiedriski dar-

bi. . 900.000

458 V.34 § 35. Sociāli pabalsti
pašvaldībām un
organizācijām.

1 Pašvaldībām izpostītos
apgabalos deficīta seg-
šanai 150.000

2 Pašvaldībām aizņēmu-
mu segšanai.... 1.000.000

Tek.
Nr. Ls

3 Dažādam organizācijām 68.000
4 Pašvaldībām trūcīgo

skolas vecuma bērnu
pabalstīšanai .... 50.000

5 Pašvaldībām deficita
segšanai 150.000 1.418.000

459 V. 64 § 67. Aizdevumi.
1 Aizdevumi pašvaldībām

pašvaldību ēku celša-
nai ' . . 250.000

2 Aizdevumi pašvaldībām
skolu ēku celšanai . . 250.000

3 Aizdevumi pašvaldībām
spēka staciju izbūvei . 200.000 700.000

460 V.64 § 68. Pārējie aizde-
vumi.

1 Lauku būvniecībai (caur
zemes banku) . . . 10.000.000

2 Lauku rūpniecībai (caur
zemes banku) . . . 250.000

3 Koppienotavām un pien-
saimniecībai (caur ze-
mes banku) .... 2.000.000

4 Meliorācijai, lauksaim-
niecības un zvejniecī-
bas inventāra iegādā-
šanai (caur zemes
banku) 1.200.000

5 Sīkzemniekiem un bez-
zemniekiem zemju
pirkšanai ._ . . . . 1.000.000

6 Policijas ierēdņiem zir-
gu iegādāšanai diene-
sta vajadzībām . . . 10.000 14.460.000

461 V.65 § 69. Pamatkapitāli
valsts uzņēmu-
miem.

1 Kemeru sēravotiem
(piel. Nr. 30) ... . 375.8:75

2 Baldones sēravotiem
(piel. Nr. 31) ... . 10.000

3 Universitātes Ramavas
fermai (piel. Nr. 13) . 30.000

4 Universitātes Vecauces
fermai (piel. Nr. 12) . 21.000

5 Juglas elektrības uzņē-
mumam 98.600

6 Liepājas kara ostas
darbnīcām 70.000

7 Hipotēku bankai . . . 1.000.000
8 Telegrāfa aģentūrai . . 30.000
9 Nacionālai operai . . . 25.000

10 Nacionālam teātrim . . 15.000 1.6/0.475

462 V. 66 § 71. Rīcības kapitāli
valsts iestādēm.

1 Valsts vidusskolām . . 4.000
2 Valsts arodskolām . . 7.000
3 Izglītības min. VI. vis-

pārējo dziesmu svētku
sarīkošanai .... 200.000

4 Šoseju un zemes ceļu
valdei 46.000

5 Dzelzceļu virsvaldei. . 1.000.000
6 Pasta un telegrāfa virs-

valdei 500.000
7 Muitas departamentam. 20.000
8 Universitātes saimnie-

cības padomei Kleisti-
nu muižas serumu sta-
cijai (piel. Nr. 15) . . 1.000 1.778.000

463 V.67 § 73. Vērtspapīri.
1 Zemes bankai ķīlu zīm-

ju uzpirkšanai . . . 1.000.000
2 Hipotēku bankai ķīlu

zīmju uzpirkšanai . . 2.300.000 3.300.000
464 V.68 § 75. Ēkas un zemes

valsts iestāžu
vajadzībām. 872,000

465 § 92. Dažādi pabalsti.
V. 48 1 Zemes bankai aizdevu-

mu dzēšanai nelaimes
gadījumos . . . . . 1.000

V. 48 2 Paviljona celšanai Re-
veles izstādē .... 20.000

V. 48 3 Kara izpostītām saim-
niecībām ēku celšanai. 300.000
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Tek.
Nr- Ls

4 Jaunsaimniecībām uz
nekultivētām zemēm
eku celšanai .... 300.000

V. 72 5 Ev.-lut. baznīcai . . . 120.000
6 Katoļu baznīcai . . . 50.000
7 Pareizticīgo sinodei . . 22.500
8 Vecticībnieku . lūgšanas

.namam 10.000
9 Zīdu lūgšanas namam

un sinagog 10.000
V. 71 10 Tautas namu biedrībai

tautas namu celšanai . 150.500 983.500
Kopā kredita depart. . 27.227.975

d. Muitas departaments.
466 V.59 § 77. Eku jaunbūves.

1 Daugavpils muita (Zem-
gale) 80.000

2 Reņģes muita .... 5.250 85.250
Kopā muitas depart. . 85.250

e. Rūpniecības departa-
ments.

467 V.49 § 80. Jaunļ tilti un ka-
pitālas tiltu pār-
būves.

2 Tiltu kapitālās pārbūves 150.000
f. Jūrniecības departaments.

468 V.53 § 4. Inventāra jaun-
iegādāšana.

6 Satiksmes līdzekļi . . 25.000
469 § 78. Ostu izbūve.

1 Noliktavu būve . . . 700.000
2 Viļņlaužu, dambju, molu

un krastmalu atjauno-
šana 902.200

3 Ostu labierīcība . . . 222.815
4 Zvejnieku ostu izbūve. 131.077
5 Kuģniecības nodrošinā-

šanas ierīces . . . 118.000. 2.074.092
470 V. 85 § 99. Dažādi izdevumi,

1 Plūdu novēršana pava-
sarī

^
70.000_

Kopā jūrniecības de-
partamentam . . . 2.169.092

Kopā par IX, daļu . . 29.632.317)

Pie šīs daļas vārdu vēlas deputāts Bastjānis.
Vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Mēs esam samazinājuši budžetu uz ministru
kabineta, Valsts Prezidenta un Saeimas deputātu
algu rēķina par lielākām sumām, bet mums ir pali-
kušas dažas vajadzības neapmierinātas un nu būtu
iespējams mums pie šīs daļas kaut mazumā tos ro-
bus pildīt, kuri pie budžeta piņemšanas bija palikuši.
Viens tāds robs mums ir trūcīgu skolnieku pabalstī-
šana, caur pašvaldībām. Agrākos gadus šīm va-
jadzībām bija uzņemtas lielākas sumas, bet šogad
budžeta komisija neatrada līdzekļus un tāpēc šai
vajadzībai ir atzīmēti tikai 50.000 latu. Tā kā šī va-
jadzība irļoti plaša ne tikai Rīgā, bet ari pārējās
pašvaldībās un viena liela skolēnu daļa palika ārpus
skolas tikai tā iemesla dēļ, ka viņu vecākiem nav
iespējams savus bērnus sūtīt skolās līdzekļu trūku-
ma deļ, tad ir vajadzīgs, lai valsts nāk paligā. Lieku
priekšā paaugstiuātattiecīgu sumu pašvaldībām trū-
cīgo skolas vecumā esošo bērnu pabalstīšanai par
100.000 latiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks, runā krieviski)
(Runas atreferējums nav iesniegts.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Aug-
stais nams! Man savas frakcijas vārdā jāiesniedz
pārlabojums un pārejas formula pie finansu ministri-
jas ārkārtējā budžeta. Pārlabojums attiektos uz
redakcijas grozīšanu kredita departamenta sumās,

kur paredzēta suma tautas namu celšanai. Tur pa-
redzēta suma atvēlēta, tikai vienai biedrībai un tā
biedrība saucas ,.Tautas namu biedrība". Es liktu
priekša izteikt «Tautas namu celšanai", lai dabūtu
ari citas biedrības, kas ceļ tautas namus. Pārejas
formula attiecas uz linu monopola peļņu. Es liktu
priekša

^
lai linu monopola netto peļņa valstij par la-

bu nebūtu lielāka par 7% no iepirkšanas cenām.
Priekšsēdētājis P. Kalniņš: Vārds deputātam

Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): _ Augsti cienījamie

deputātu kungi!_ Kad mēs apskatām mūsu iznākušo
literatūru par musu tautas jaunāko laiku vēsturi, tad
mes redzam, ka_ mēs pat nenodarbojamiesar attiecī-
gu materiālu vākšanu, apstrādāšanu un viņu publi-
cēšanu, par to materiālu vākšanu un apstrādāšanu,
kuri attēlo musu tautas pēdējo gadu desmitu brīvī-
bas cīņas un neatkarības cīņu laikmetu. Mūsu frak-
cija doma, ka šinī ziņā būtu vairāk kas jādara. Bet
bez valsts pretimnākšanas un atbalsta nav iespē-
jams šo lielo_darbu veikt. Vajadzētu krāt, apstrā-
dāt un publicēt materiālus, par 1905. gada kustības
gaitu un tāpat ari par mūsu atbrīvošanas karu un
strēlnieku laikmetu, par kuru materiāli nemaz ne-
tiek vakti, nedz apstrādāti, nedz publicēti. Tāpēc
sociāldemokrātu frakcija liek priekšā pieņemt 6000
latus 1905. gada cīņu faktisko materiālu vākšanai un
apstrādāšanai, ka ari mūsu brīvības karu un strēl-
nieku laikmeta kara materiālu savākšanai un apstrā-
dāšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

Arveds Bergs (nacionālā apvienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Šī nodaļa modinājusi ļoti
stipru interesi un tiešam viņa to ari pelna no gluži
personīga un ari cita redzes stāvokļa, jo šinī nodaļā
ir pabalsti, kurus var dalīt undabūt, kas ir patīka-
ma lieta. Tapec ari pieteikusēs vesela rinda runā-
tāju, kuriem ir šāda vai tāda vēlēšanās uz sirds.
Es pa šoceļu tālāk iet negribu un to neturpināšu.
Gluži otrādi, es gribu visiem šiem iesniedzējiem nākt
pretim, jo prasot jaunus pabalstus mēs ar budžetu
nonāksim kolizija un nevarēsim to saskaņot. Aiz
šiem iemesliem daži pabalsti būtu strīpojami no tās
garas rindas, kāda te_ uskaitīta. Ir tādi pabalsti,
kuri pec manam domām no valsts līdzekļiem ne-
būtu "jāmaksā. Ar vienu vārdu sakot, tie ir tie pa-
balsti, kas nak par labu tieši kādai politiskai vai
citai organizācijai, kas gandrīz vienīgi nodarbojas
ar politiku. Tāds pabalsts ir 20'. pantā, kur tautas
augstskolai paredzēti 5000 lati. Un šinī ziņā varu
atsaukties uz paša kreisa spārna literatūru, kas šo
tautas augstskolu savā laikā nokritizēja uz to stin-
grāko un_ apradīj*a, ka ta nodarbojoties ar aģitāciju,
kas iet vel kreisak par kreisiem sociāldemokrātiem.
Sadai aģitācijas iestādei nepavisam nebūtu ietei-
cams dot vel 5000 latu. Tapec lieku priekšā šo su-
mu strīpot. 6. panta atvēlēti organizācijai „Strād-
nieku Sports un Sargs" 5000 lati. Par to lieki ru-
nāt, jo mums visiem zināms, ka ..Strādnieku Sports
un Sargs" ir politiska organizācija, pareizāki sakot,
politiskas partijas piedēklis. Lai pabalsta šo orga-
nizāciju attiecīga partija, kurai līdzekļu netrūkst —
ta ir viņas darīšana, bet nav nekāda iemesla dot
pabalstus politiskai organizācijai no vispārējiem
valsts līdzekļiem. Beidzot Rīgas simfoniskam or-
ķestrim' projektēts dot 20.000 latus. Man nav nekas
pret šo simfonisko orķestri, bet ari viņš ir politiska
organizācija. (H. Kaupiņš no vietas: „Oho!") Ja
gan, Kaupiņa kungs. Jusupašu kongresā, uzskaitotjūsu organizācijas, ir minēts ari simfoniskais or-
ķestrs, kas stāv jūsupartijās rīcība. Man liekas, es
daru pareizi, pieņemdams, ka ..Sociāldemokrāts"
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pareizi atreferē to, kas notiek jūsu kongresā.
(V. Bastjānis no vietas: „Bet vai šis orķestris ir labs,
vai slikts?") Mūzikas lietpratējs neesmu, tapec at-
ļaujat teikt, ka es to nezinu. Nebūt negribu šim or-
ķestrim' šo naudu noņemt. (A. Veckalns no vietas:
„Labāk paklausīties,kā Lauva ar leijerkasti spēle]")
Labāk gan, nekā dzirdēt jūsu kliegšanu. Tomēr butu
labāk, ja šis orķestris spēlētu tur, kur tas visvai-
rāk vajadzīgs. Mums, piemēram, zināms, kaRīgas
Jūrmalas pilsētas pašvaldība aiz visiem zināmiem
iemesliem nevar vairs sarīkot simfoniskos koncer-
tus. Protams, teiks, ka tos sarīko peldu viesiem,
kas ir bagāti buržuji, kas paši var samaksāt ieejas
cenu. Tā tas gluži nav, jo pa svētkiem vai svēt-
dienām uz jūrmalu izbrauc ari ļoti plašas neman-
tīgo aprindas. Ari tām būtu vēlams noklausīties la-
bus koncertus. Simfoniskam orķestrim, Rīgas pil-
sēta ari maksā lielus pabalstus, tā tad tas ir nodro-
šināts, pie kam viņam ir ari vēl ienākumi no tām ko-
lektēm, kuras tas sarīko katru reiz[ pie Vērmaņa
dārza vārtiem. Rīgas jūrmalas pilsētai ir no svara
orķestrs tanī ziņā, ka katrā kūrortā jeb peldu vie-
tā, kuru grib nostādīt pieklājīgā augstumā, ir vaja-
dzīgs savs simfonisks orķestrs. Musu kūrorti ir jā-
izkopj, tāpēc ka viņi pievelk mums ļoti daudz valū-
tas, jo ierodas daudzi ārzemnieki. Bet tie neiera-
dīsies,, ja peldu vieta nebūs nostādīta tā, kā tas va-
jadzīgs. Pie labas peldu vietas pieder ari labs kon-
certs, kuru atpūtas brīdī var paklausīties, _ Nevar
teikt, ka šie koncerti nāktu par labu tikai kādai at-
sevišķai šķirai. Nav teikts ari, ka šo sumu ņem nost
Rīgas simfoniskam orķestrim. Var ari viņš salīgt
ar Rīgas Jūrmalas pilsētu un tad viņš to sumu sa-
ņems. Pēc manām, domām pareizāki butu, ja šo su-
mu nodotu nevis orķestrim, kurš par to nauduvar
spēlēt un var ari nespēlēt, bet nodot tai iestādei,
kura pirmā kārtā ir ieinteresēta, lai tie koncerti no-
tiktu un, otrkārt, grib savu peldu vietu nostādīt pie-
nācīgā augstumā.

Beidzot man ir priekšlikums pie 25. paragrāfa
— sabiedriskie darbi — 900.000 lati. Man liekas,
ka tas ir izdevums, kas ne tikai nav vajadzīgs, bet
ir tikai kaitīgs, Jo vairākjmēs sabiedriski'em dar-
biem atvēlēsim, — mes zinām, ka sabiedriskos dar-
bus sarīko bezdarbnieku nodarbināšanai — jo vai-
rāk atrausim tos no tā darba, kurš ir visvairāk va-
jadzīgs, t. i., atrausim cilvēkus _ no laukiem, kur
darba ir pilnas rokas. Tie saplūdis pilsēta, jo bus
sumas, kuras ar vieglu roku varēs iz_dalīt._ Šīs su-
mas ir ne tikai pieciešamas, bet katra ziņa nevēla-
mas mūsu budžetā. Tie būtu tie priekšlikumi, ku-
rus es pagodinos iesniegt un par kuriem lūdzu no-
balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaupiņam.

H. Kaupiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Te nupat Berga kungs uzstājas pret vienu budžeta
asignējumu, pret Rīgas simfonisko orķestriiin uz-
stājās pret to tāpēc,ka šis orķestris esot it ka sociāl-
demokrātu partijas iestāde, kas, protams, ir pilnīgi
aplami. Ja airi mūsu partijas kongresa par to ir zi-
ņots un mūsu prese par to rakstīts, ka Rīgas simfo-
niskais orķestrs nodibināts no musu partijas darbi-
niekiem, tad tas tomēr nenozīme to, ka šis orķestrs
ir mūsu partijas iestāde. Ja mūsu partijas darbinieki
to lielo darbu ir veikuši, tad šķiet, ka tas nevar but
par iemeslu tam, lai to lielo darbu neatbalstītu valstis,
Rīgas simfoniskais orķestrs ir tautas iestāde, kura
pulcē ap sevi plašas tautas masas, plašākas neka Na-
cionālā opera un Nacionālais teatrs kopa. Skaistāko
mūzikas mākslā — simfonisko muziķu, pateicoties
Rīgas simfoniskam

^
orķestrim, ir iespējams noklausī-

ties plašām aprindām. To jus redzat tepat Rīgā un

citur, ka par vienu santimu visiem iespējams noklau-
sīties simfonisko muziķu. Jūs nevarat nezināt, ka šis
oirķestrs ļoti bieži uzstājas Vērmaņa dārzā un citos
Rīgas dārzos, kur to apmeklē ari iebraucēji Rīgā, un
tūkstošiem vietējo iedzīvotāju, ka šis orķestrs uzstā-
jas provincē, kur to tāpat noklausās plašas masas.
Šķiet, ka tāpēc nevarētu šo iestādi atstāt, neievērotu
un viņai pabalstu liegt. Ja šeit pieprasa pabalstus
priekš Jūrmalas simfoniskā orķestra, priekš tās vie-
tas, kur dzīvo bagātnieki, tad liekas, nav taisnīgi
ņemt šo sumu no Rīgas simfoniskam orķestrim atvē-
lētās sumas. Man nav nekas pretim, ja ari Jūrmalas
simfoniskamorķestrim atvēl līdzekļus, bet tāpēc jau
nav jānoņem nauda šim orķestrim, visplašāko aprin-
du mākslas iestādei.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Krievam.

P. Krievs (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Jums visiem zināms, kādi postījumi
izdarīti Ventspilī kara laikā, kādā_ stāvoklī atstāta
Ventspils pēc kara laika izbeigšanas un kādi uzde-
vumi Ventspilij ir uzvelti._ Jums ari, nav nezināms,
ka tanī laikā, kad Rīga pārtrauca kuģošanu, Vents-
pilī kuģi stāv trīs līdz četri rindas un nevar brīvi pie-
braukt. Savā laikā valdība bij asignējusi Ventspilij
zināmas sumas, bij izrādījusi zinamu_ pretim nakša-
šanu, bet budžeta komisija bijusi citādas domas, un
20.000 latus no tās_ sumas, ko valdība bij paredzējusi,
nostrīpojusi. Tādēļ es lieku priekša šo sumu, ko val-
dība bij strīpojusi, atjaunot un pavairot Ventspils ostai
sumu par 20.000 latiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlās? Vārds referentam.

Referents A. Kaimiņš: Es ienesu priekšlikumu
budžetā izdarīt redakcionālas dabas pārlabojumu,
kurš pēc būtības neko negroza. Valsts budžeta
1926./27. saimniecības gadam ,81. lapas puse tekoša
numurā 454, pirms pantu apzīmējumiem likt:

1) pirms 7. panta „V. 23." .
2) pirms 8. panta „V. 24."
Attiecībā uz šiem iesniegumiem, kuri ienākušino

deputātu kungiem, es atsauksmi nevaru dot, tapec
ka tie nav apspriesti budžeta komisija. Lieku priek-
šā nodot tos budžeta komisijai deļ apspriešanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie IX. daļas ienā-
kuši pavisam 14 pārlabojumi. Divi no deputāta
Opvncana. Pirmais skan:

„Valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam ārkārtē-
jos izdevumos pie finansu ministrijas atvēlētam sumam tek.
Nr. 460. v. 64, § 68, p. 5, pēc vārdiem ..sīkzemniekiem un bez-
zemniekiem" iespraust vārdus „kā koroboreto, ta ari nekoro-
borēto."

Otrs Opyncana priekšlikums:
„Tek Nr. 479. § 79, 1. un 2. punktā uzņemtLs120.0OO.tanī pat daļā tek. Nr. 465, v. 71, p. 10 Ls 50.000; tanī pat daļa

tek. Nr. 470, v. 85, p. 1 Ls 32.000; tanī pat daļā tek. Nr. 456,
v. 28, p. 10 Ls 10.000.—; ņemot šīs sumas no tek. Nr. 465,
v. 72, 5., 6., 7., 8. un 9. p. p."

Tad ir priekšlikums no Kellera:
..Ārkārtējo izdevumu Iedaļā § 18 kārt, Nr. 454 strīpot

vārdus „Daugavpilī un Liepāja"."

No deputāta Bastjāņa priekšlikums:
„Kārt. Nr. 458, p. 4 pašvaldībām trūcīgo skolas vecuma

bērnu pabalstīšanai pavairot par Ls 100.000.—, ņemot šos
līdzekļus no sumām, kuras atsvabinājušas ar Saeimas, mini-
stru kabineta un Valsts Prezidenta kārtējo izdevumu, budžeta
samazināšanu."

Tad ir priekšlikums, no Jēzupa Trasuna:
„Tek. Nr. 465. § 92 (dažādi pabalsti) ievest jaunu 10.

pantu sekošā redakcijā: Latgales kultūras biedrībai ,.Latga-
les Tautas Pils" Ls 70.000.—, ņemot šo sumu no IX. dalās
tek. Nr. 464, § 75.



977 Latvijas Republikas II. Saeimas III. sesijas 25. sēde 1926. g a d a 3. j u n i j ā. 978

Tad ir priekšlikums no Kallistratova:
„IX.dalā tek. Nr. 454, § 18 papildināt ar sekošo: „Krievuskolu amatniecības klasēm Ls 36.000", ņemot šo sumu no

ministru kabineta un Saeimas algu ietaupījumiem."
Tad ir priekšlikums no deputāta Dzeņa:
„Tek. Nr. 465, § 92, vietā 71, pants 10 strīpot teksta

pirmo daļu „ Iautas namu biedrībai", atstājot posteni sekošā
redakcija „Tautas namu celšanai".

Tad ir priekšlikums no Cielēna:
„Tek. Nr. 456 papildināt ar 12. pantu: 12. Latvijas vēstu-

res pētīšanas biedrībai 1905. gada kustības vēsturisko mate-riālu vākšanai un publicēšanai ^ Ls 6.000.—, 13. Kara mini-
strijai vēsturisko materiālu vākšanai un publicēšanai par
strēlnieku un atsvabināšanas cīņām Ls 6000.—. Šīs sumas
ņemt no ministru kabineta un Saeimas algu ietaupījumiem."

Tad priekšlikums no deputāta Dēķena:
..Strīpot tek. Nr. 465, 72, 5, Ev.-lut. baznīcai 120.000 Ls.

6. katoļu baznīcai
^

50.000 Ls, 7. pareizticīgo zinodei 22.500 Ls,
8. vecticībnieku lūgšanas namam 10.000 Ls, 9. žīdu lūgšanas
namam 10.000 Ls, pārnesot 212.500 Ls uz IX. daļu, tek. Nr.
465, v. 48, p. 4, .Jaunsaimniecībām uz nekultivētām zemēm
eku celšanai"."

Tad ir priekšlikums no deputāta Krieva:
„§ 78, 2. pantā palielināt par Ls 20.000. Ventspils molu

un krastmalu atjaunošanai." ?

Beidzot 4 priekšlikumi ir no deputāta Berga,
pirmais:

,.Arkārtējo izdevumu IX. daļā tek. Nr. 456, v. 28, § 20.
p. 1 no kopsumas strīpot „Tautas augstkolai Ls 5000."

Otrais ir:
„Tek. Nr. 456, v. 28, § 20, p. 1 no kopsumas ,.Strād-

nieku Sportam un Sargam" Ls 5000 — strīpot."
Tad trešais priekšlikums:
„Tek. Nr. 456, v. 28, § 20, p. 11 strīpot vārdus „Rīgas

simfoniskam orķestrim" un to vietā likt vārdus „Rīgas Jūr-
malas pilsētai simfonisku koncertu sarīkošanai"."

Beidzot ceturtais priekšlikums:
„Tek. Nr. 457, v. 32, § 32 strīpot ,.sabiedriskie darbi"

Ls 900.000.—."
Par visiem šiem priekšlikumiem budžeta komisi-

jas referents atsauksmi nevarēja dot un lūdz visus
tos nodot budžeta komisijas atsauksmei. Vārds re-
ferentam.

Referents Aug. Kalniņš: Pie šī paša resora man
vel viens redakcionālas dabas priekšlikums, kurš
skan: „Valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam
83. lap. p. tek. Nr. 465, pirms 10. panta vietas ap-
zīmējumaskaitļa„71" vietā likt „28".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Bez tam ir iesniegti
no referenta divi redacionalas dabas pārlabojumi.
Viens:

„Valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam 81. lapp.,
tek. Nr. 454, pirms pantu apzīmējumiem likt: 1) pirms 7. panta
„v. 23", 2) pirms 8. panta „v. 24"."

Otrs priekšlikums:
„Valsts budžeta 1926.'27. saimniecības gadam 83. lapp.,

tek. Nr. 465, pirms 10. panta vietas apzīmējuma skaitļa „71"
vietā likt „28"."

Vispirms es likšu uz nobalsošanu šos tīri redak-
cionālas dabas pārlabojumus, kurus iesniedzis refe-
rents un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pirmo re-
ferenta iesniegto pārlabojumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Pirmais referenta pārlabojums pie-
ņemts, Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
otru referenta pārlabojumu. Tādu nav. Kas attur
ras? Nav. Ari tas pieņemts. Vai būtu iebildumi
pret to, ka visi pārējie priekšlikumi tiek nodoti bu-
džeta komisijas atsauksmei? Iebildumu nav? Tie
nodoti budžeta koimisijas atsauksmei. Mēs pārejam
uz nākošo daļu — ārkārtējo izdevumu X. daļu, zem-
kopības ministriju.

Klājumā Saeimas Stcnocrrafiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

(Tek.
Nr. Ls

X. Zemkopības ministrija,
a. Zemkopības departa-

ments.
Zemju pārvalde.

471 V.48a _ § 47. Meliorācija.
1 Ūdens regulēšana . . 500.000
3 Nekultivēto zemju kul-

tivēšanai jaunsaimnie-
cību ierīkošanai . . . 100.000 600.000

Lauksaimniecības pārvalde.
472 V. 48 § 5. Eku pamatre-

monti.
1 Latgales lauksaimniecī-

bas skolas ēka . . . 15.300
2 Kazdangas lauksaimnie-

cības skolas ēka . . 50.000
3 Valsts linkopības iz-

mēģinājumu stacijai
Mārcienā 10.000 75.300

473 § 43. Lauksaimniecī-
bas pabalsti.

9 Inventāra iegādāšanai
izpostītam saimniecī-
bām 20.000

474 § 77. Eku jaunbūves.
1 Bulduru dārzkopības

skolas eka ..... 60.000
2 Bulduru dārzkopības

skolai pirts būves no-
beigšanai ...... 1.000

3 Bulduru dārzkopības
skolai siltumnīcas bū-
ves nobeigšanai .."". " 2.000 63.000

475 V. 69 § 52. Ieguldījumi
valsts uzņēmu-
mos.

4 Valsts muižas .... 78.289
Kopā zemkopības
departamentam . . 836.589

c. Mežu departaments.
476 V. 69 § 52. Ieguldījumi _

valsts uzņēmu-
mos.

3 Valsts meži 420.000
Kopā par X. daļu . . 1.256.589)

_ Vārdu neviens nevēlās? Nobalsošanā nāk ār-Kartejo izdevumu X. daļa. Lūdzu pacelties tos, kasbutu pret šis daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs da-
ļas pieņemšanu. Par X. daļu nodota 51 balss, pretneviens, atturējušies 30. Šī daļa pieņemta. Ārkār-tējie izdevumi XI. daļa, Satiksmes ministrija.
(Tek.
NrLs

XI. Satiksmes ministrija.
477 V. 69 § 52. Ieguldījumi

valsts uzņēmu-
mos.

1 Valsts dzelzceļi (piel.
Nr. 23) 9.044.174

2 Pasts, telegrāfs un te-
lefons (piel. Nr. 24) . 2.588.320 11.632.494

a. Šoseju un zemesceļu
valde.

478 V. 52 § 77. Eku jaunbūves. 64.600
479 § 79. Jauni ceļi un ka-

pitālas ceļu .pār-
būves.

1 Jaunbūves .. ' ..' , 930.000
2 Kapitālas pārbūves . . 930.000 1.860.000

480 § 80. Jauni tilti un
kapitālas tiltu
pārbūves.

1 Jaunbūves 1.149.000
2 Kapitālie remonti un

pārbūves 850.000
3 Likvidētās ceļu un būv-

ju virsvaldes vecu rē-
ķinu

^
nokārtošanai . . Ļ000__ 2.000.000

Kopa šoseju un zemes
ceļu valdei .... 3.924.600

Kopa par XI. daļu . . 15.557.094)

31
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Vārds deputātam Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Pie satiksmes

ministrijas ārkārtējā budžeta man jāienes frakcijas
uzdevumā pārejas formula. Mēs nupat dzirdējām
no Berga kunga to laipnību, ar kādu Berga kungs grib
atņemt Rīgas strādniecībai vienīgo māksliniecisko
baudu vasarā, kurai ir liela piekrišana un pārcelt to
no Rīgas uz Ldinburgu un Majoriem, kur dzīvo vis-
bagātākā iedzīvotāju šķira, bet man ari Rīgas jūr-
malas uzdevumā jānāk ar vienu lietu, kur dzelzceļu
virsvalde līdz šim. ir veicinājusi tikai turīgo pilsoņu
ērtības, kas dzīvo Rīgas jūrmalā. Tālākiem Rīgas
jūrmalas apvidiem, Asariem un Mellužiem, nākas
pārciest lielas grūtības. Te no satiksmes resora ir
ievadīta ļoti zīmīga politika. Jau pagājušā gadā mēs
redzējām starpību nomas maksas ziņā par vasarnī-
cām', ko maksā pilsoņi jūrmalā Buļļos un Edinburga,
salīdzinot ar tām nomām,,ko maksā Asaros un Mellu-
žos. Izskaidrojas tas lielā mērā ar to politiku, kādu
piekopj satiksmes resors. Ari šogad vilcienu sarak-
stā viņš šķirojis Rīgas jūrmaludivās daļas, pirmā līdz
Dubultiem,kur iet 5 pāri vilcienu vairāk. Tanī bridi,
kad ierēdņi atbrīvojās no darba un satiksme ir vis-
lielākā, viņiem, ir laupīta iespēja tūlīt nobraukt uz at-
tālākiem punktiem

^
ja negrib velti gaidīt uz vilcienu

vai ari iet kājām tālāk no Dubultiem. Šī nenormāla
parādība izskaidrojas ar to, ka pirms 3 gadiem satik-
smes resors neuzbūvēja īstā vieta lokomotivu ap-
griešanās ietaises. No tā laika nevar no ta atkratī-
ties. Pārējais Rīgas jūrmalasapgabals ap Mellužiem
un Asariem, kas sastāda pusi no visas Rīgas jūrma-
las, nonācis tādā stāvoklī, ka īres tur ir uz pusi ma-
zākas, ari zemes un vasarnīcu vērtība mazinājās, ie-
dzīvotāji visi saplūst uz šo galu, jote ir ertaka satik-
sme un izvairās no tālākiem apvidiem. Es atrodu,
ka no komunalās_politikas viedokļa tas ir pilnīgi ne-
pareizi. Rīgas jūrmala vajadzētu pārcelt lokomoti-
tivu apgriežamo ietaisi'^uz Asariem

un
uztur

ēt
dzelz-

ceļa satiksmi pa visu jūrmalu vienlīdzīgi. Jau pagā-
jušā gadā Rīgas Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji neskai-
tāmas reizes protestēja. Ari šogad šis jautājums no-
darbinājis Rīgas pilsētas domi. Domnieku uzdevuma
esmu spiests šo lietu še aizstāvēt. Jānovērš šī_ netai-
snība, lai Rīgas pilsoņi varētu braukt talak ara no
Rīgas un atrast lētākus dzīvokļus Asaros un vel tā-
lāk, lai visi nebūtu spiesti koncentrēties Buļļos un
citās tuvākās vietās, Politika, ko līdz šim piekopa
satiksmes resors, izskaidrojama ar to kļūdu, ko tas
pielaida, uzbūvējot apgriežamo' aparātuDubultos, kur
tas nebij vajadzīgs, jo tāds jau bij Sloka, kur visas
lokomotīves, ļoti' labi_vareja apgriezt. Tas butu bijis
daudz pareizāk. Tāpēc savas frakcijas uzdevuma
iesniedzu sekošupārejas formulu: „Uzdot_satiksmes
ministrijai nokārtot pasažieru satiksmi nākama se-
zonā ar vienlīdzīgu vilcienu skaitu no Rīgas līdz Asa-
riem uz Rīgas-Tukuma līnijas".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referents veļas vardu? Ari ne-
vēlas, Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevumu XI. da-
ļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XI. daļasjpieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šīs daļas pieņemšanu. Par XI.
daļas pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret to
nav neviena balss, atturējušies 20. Šī daļa pieņemta.
Ārkārtējo izdevumu XII. daļa. Tautas labklājības
ministrija.

(XII. Tautas labklājības
ministrija.

a. Sociālās apgādības un
darba aizsardzības depar-

taments.

Tek.
Nr. Ls

481 V. 32 § 25. Sabiedriski dar-
bi.

1 Darba apgādes punktu
noorganizēšanai pie
Latgales darba inspek-
cijas 25.700

Patversmes.
482 V. 37 § 77. Eku jaunbūves.

1 Saimniecības ēkas bū-
ves pabeigšanai zīdai-
ņu patversmei Rīgā . 3.500

2 Sanatorijas izbūvei Vai-
ņodē ._ . ' 28.000

3 Klēts pārbūve par dzī-
vokļiem Vaiņodē . . 20.000 51.500

b. Veselības departaments.
Slimnīcas.

483 V.43 § 77. Eku jaunbūves.
1 Mūra pagrabs zeme

ugunsbīstamiem mate-
riāliem Strenčos . . . 3.000

2 Ledus pagraba izbūves
pabeigšanai Aleksan-
dra augstumos . . . 9.000 12.000
Kopā veselības depar-

tamentam .... 12.000
Kopā par XII. daļu . 89.200)

Pie tautas labklājības ministrijas ārkārtējiem
izdevumiem vārds deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Tautas labklā-
jības ministrijas budžetā ir paredzēts darba apgādes
punktu noorganizēšanai pie Latgales darba inspekci-
jas 25.700 latu. Jāsaka, ka tas ir darīts saskaņā ar
pagājušā gada Saeimas lēmumu,kurš uzdeva šo pun-
ktu ierīkošanu. Pret to mums nekādu iebildumu nav
un būtu tikai jāvēlas, lai tādus darba apgādes punktus
ierīkotu vairāk, kā jau es to savā iepriekšējā runā
aizrādīju. Būtu vēlams, ka šādus pat darba apgādes
punktus ierīkotu ari Vidzemē un Kurzemē, lai tie cil-
vēki, kuri no Latgales tiktu atvesti šurp uz Kurzemi
un Vidzemi, patiešām atrastu darbu un nebūtu viņiem
jāklejoapkārt bez darba. Tagad notiek tā, ka šie cil-
vēki nonāk dažādu izmantotāju rokās, kuri noslēdz ar
viņiem pilnīgi neciešamus līgumus, kas tos nodod
pilnīgi darba devēju rīcībā, neatstājot tiem itin nekā-
das tiesības. Ja mēs atvērsim šādus darba apgādes
punktus tikai Latgalē, bet neierīkosim tādus darba
apgādes punktus pie katras pagasta valdes,.kur tie lai
darbotos zem tautas labklājības ministrijas pārrau-
dzības un kontroles, tad šiemdarba apgādes punktiem
Latgalē nebūs nekāda nozīme. Otrām kārtām mums
nav jāaizmirst, ka šiem 25.700 latiem nebūs nekādas
nozīmes, ja Latgales sīkzemnieki un bezzemnieki kle-
jos apkārt bez darba, bet mūsu lauksaimniecības
centralbiedrība ievedīs strādniekus no Lietuvas, kā
tas tagad tiek praktizēts no lauksaimniecības central-
biedrības. Šīs biedrības aģenti atvilina šurp Lietu-
vas strādniekus, sasola tiem lielas algas un visādus
labumus, bet kad atbrauc šurpu, tad tie lietie solīju-
mi izrādās par meliem un šie cilvēki nonāk pilnīgi
bezizejas stāvoklī. Tagad šie cilvēki grib tikt atpa-
kaļ, bet viņi atstāti bez kādiem līdzekļiem no lauk-
saimniecības centralbiedrības un tā nu iznāk, ka visi
šie ļaudis atkal nāk uz valsts iestāžu rēķina. Ja šādu
rīcību pielaidīs un pie tam vēl izsniegs pabalstus šā-
dām organizācijām, lai tās ievestu strādniekus no ār-
zemēm, tad tai sumai 25.700 nav nekādas nozīmes.
Galu galā visa šī rīcība noved pie tā, ka paliek neie-
spējama mūsu Latvijas strādnieku apgadašanaar
darbu, ja tiek atļauts ievest strādniekus no ārzemēm.
Tāpēc es lieku priekšā augstam namam pārejas for-
mulu: „Uzdot valdībai izbeigt pabalstu izsniegšanu
lauksaimnieku organizāciju privatarn darba apgā-
dēm par apgādātiem ārzemju laukstrādniekiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _yardu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referents velētos vardu? Ne-
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velas._ Nobalsošana nāk ārkārtējo izdevumu XII. da-ļa. Ludzu pacelties tos, kas ir pret šīs daļas pieņem-
šanu. Tādu nav. Kasatturas? Ārkārtējo izdevumu
XII. daļa pieņemta ar visam balsīm,'3 atturoties.
Ārkārtējo izdevumu XIV. daļa Kara ministrija.

(Kopā par XIV. dalu 9.384.365.—.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk XIV.
daļa. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas
pieņemšanu. Tādu navLūdzu pacelties tos,
kas atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas

f

ir par šīs daļas pieņemšanu. Par XIV. daļas
pieņemšanunodotas43 balsis, pret nav neviens, attu-
ras 30. Šī daļa pieņemta. Ārkārtējo izdevumu kop-
sumā tiks nobalsota pēc tam, kad budžeta komisija
bus devusi savu atsauksmi, tāpat nobalsos galējās
valsts budžeta kredīta kopsumas skaitļus. Prezidijs
liek priekša šo sēdi slēgt un rītdienas sēdi nolikt
pīkst. 11 diena, lai dotu iespēju budžeta komisijai
veikt to darbu, kuru viņai augstais nams nupat uz-
licis._ Iebildumu nav? Rītdienas sēde pīkst. 11
diena. Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.45 vakara.)

III. sesijas 26. sed'e 1926. gada 4. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 11.05 no rīta.)

Saturs.

1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 981
2. Jautājums ārlietu ministrim:

Fr. Menders (sociāldemokrāts) . ..... 982
K. Ulmanis, ārlietu ministrs 983

3. Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam:
Augusts Kalniņš, referents 983—988
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) . . 984, 987, 990
J. Trasuns (Latgales darba partija) . 985,

987, 999
A. Klīve (zemnieku savienība) ..... 988, 997
A. Alberings, ministru prezidents 989
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 992
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) . ..... 994
A. Rudevics (sociāldemokrāts) .... 996, 999
J. Opvncans (ārpus partijām) 997
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 998
K. Bungšs (sociāldemokrāts) 1000

4. Nākošā sēde 1004

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1926V27. saimniecības gadam. Iebildumu pie
dienas kārtības nav? Dienas kārtības skaitās par
pieņemtu,

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija z i ņ o j u m i e m. Ienācis lūgums
no deputāta Mendera piešķirt viņam atvaļinājumuno
10. jūnija līdz š. g. 1. augustam. Prezidijs šo lūgumu
atbalsta. No augstā nama puses iebildumu nav? At-
vaļinājums skaitās piešķirts. Deputāts Vittenbergs
lūdz atvaļinājumu no 4. jūnija līdz š. g. 4. jūlijamce-
ļojumam uz ārzemēm. Iebildumu nav? Ari šis at-
vaļinājums skaitās par piešķirtu.

Tālāk ienācis jautājums ārlietu ministrim, parak-
stīts no deputāta Mendera, Rudevica, Bruno Kalniņa
u, c, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
__ ,.Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā ārlietu ministra kungam sekošo jau-
tājumu:

Presē ir parādījušās ziņas, it kā Polijas valdības priekš-
stāvji butu griezušies pie Latvijas vajdības ar priekšlikumu
noslēgt slepenu politisku norunu par ārlietu politikas saska-
ņošanu starp Latviju, Igauniju un Poliju.

Mes lūdzam atbildi uz sekošo:
1. Vai ir taisnība, ka Polijas priekšstāvji ir griezušies

pie Latvijas valdības ar augšminētā rakstura priekšlikumu?
2. Ja tas butu_ taisnība, kāda ir bijusi Latvijas valdības

atbilde, un vai vispār valdība atrod par vēlamu saistīt savu
arejo politiku politisku norunu ceļā ar Poliju?

Rīgā, 1926. g. 3. jūnijā.
Saeimas deputāti: Menders, A. Rudevics, Br. Kalniņš,

K. Lorencs, P. Ulpe, Bungšs, R. Du-
kurs, V. Bastjānis, A. Petrevics."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš ^ Pie jautājuma vārdu
lūdz deputāts Menders. Vārds deputātam Men-
deram.

Fr. Menders (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Sociāldemokrātiskā frakcija atra-
dusi par nepieciešamu iesniegt šo jautājumu, lai mē-
ģinātu panākt iespējamu skaidrību vienā mūsu ārlietu
politikas visai svarīgā jautājumā. Šī skaidrība, pēc
musu pārliecības, ir nepieciešama un svarīga taisni
Latvijas'interesēs._ Kā zināms, pašlaik mēs atroda-
mies sarunu stadija ar Krieviju par tā saukto garanti-
jasvai neitralitātes līgumu. Nav parādījušās Latvijas
sabiedrība, varētu to konstatēt, balsis, kuras būtu iz-
teikušas pret tādu līgumu. Taisni otrādi. Ir atzīts,
ka tāds līgums varētu ienest lielāku drošību un sta-
bilitāti Austrumeiropa. Nevelēdamies aizsteigties
priekša Latvijas valdības līguma sarunām, es varētu
apgalvot, ka sociāldemokrātiskā frakcija ar vislielā-
ko uzmanību sekos šīm sarunām un darīs visu, lai
tas labi izbeigtos un novestu pie pozitīviem rezultā-
tiem. Bet mums šķiet, ka līguma noslēgšananoritēs
gludi vienīgi tad, ja abu partneru starpā valdīs sav-
starpēja uzticība. Šo uzticību var graut, pēc mūsu
pārliecības, dažādas dibinātas vai nedibinātas bau-
mas. it kā šinī pat sarunu laikā Latvijā vairāk vai
mazāk labvēlīgi uzņein Polijas priekšlikumus, kuri
pec savas politiskās būtības nav nekas vairāk, kā
Varšavas norunas atjaunošana, kaut slepenā ceļā,
kurareiz cieta neveiksmi. Nav izslēgtā varbūtība,
ka šādasbaumas par Polijas priekšlikumu palaiž tai-
sni tie, kuriem nepatīk,ka starp Latviju un mūsu kai-
miņu lielvalsti nodibinājās ciešas, stabilas, politisKias
un saimnieciskas attiecības. Mes negribētu ticēt, ka
Latvijas valdība un, viņas cienījamais ārlietu politi-
kas vadītājs patiešām nesaprastu, cik bīstama mazai
valstiņai var but divpusīga politiska spēle: vedot sa-
runas ar lielvalsti par garantiju līgumu, tanī patlaikā
runāt par līgumu pret šo lielvalsti. Latvijas sabiedrī-
bas viena daļa visas lietas,zīmējoties uzmūsu arējām
attiecībām ar Krievijutiek pa laikam apskatītas no to
pretešķibu viedokļa, kādas pastāv starp Krievijas un
Latvijas iekšējam iekārtām. Bet nebūtu lieki ari La-
tvijas politiķiem un visām Latvijas politiskām' parti-
jām neizlaizt iz acīm, varbut, to ne visai mazo ap-
stākli, ka, runājot par Krieviju, mums ir darīšana ar
lielvalsti. Un lai ari kāda nebūtu šīs lielvalsts iekār-

3i*
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ta, viņa necietīs, ka nodibina viņas durvju priekša uz
Eiropu savienību pret viņu. Tas jāņem vēra ikku-
rai Latvijas ārējai politikai. Katrs, kas grib radīt sa-
vienību pret Krieviju, vai kas mēģina to radīt ar sle-
peniem vai atklātiem līgumiem, vai ari, kas nerada
pietiekošu skaidrību tanī ziņā, ka viņa nodomos —
atklātos vai slepenos — nav šādas savienības vai no-
runas radīšana — tas, gribot negribot, paasina stā-
vokli Austrumeiropā, kas nevar nākt par labu politi-
skam stāvoklim. Tāpēc mums šķiet, ka Latvijas in-
teresēs ir šim ziņā iespējama lielāka skaidrība. Tā-
pēc mēs griežamies pie valdibasar nule nolasīto īso
jautājumu un sagaidām atbildi vēl šīs sesijas beigas,
pie kam atbildes nedošana ari butu sava ziņa at-
bilde. Mēs negribētu domāt, ka Latvijas valdības
aprindas būtu spējīgasšobrīd noslēgt slepenu vai at-
klātu norunu pret Krieviju, kaut ari_ zem tādas ārēji
nevainīgas segas, par kuru runā minētas preses ziņas.

Bet mēs gribētu, lai vēlreiz skaidri, gaiši un no-
teikti paziņotu augstam namam' un līdz ar to visai sa-
biedrībai, ka mūsu, jums, cienījamie kungi, zināmie
uzskati par saistīšanosar Poliju, nav grozījušies. Nav
grozījušies ari pie tagadējas Polijas valdības, cik tālu
nevar izbeigties pretešķības un sacensība Polijas un
Krievijas starpā. Vēl vairāk, man šķiet, jāskatās ne-
gatīvi uz saistīšanos ar Poliju, tāpēc, ka Polija, pec
nupat notikušā pārgrozījuma, kā liekas, sak spēlei
lielāku lomu viena Vakareiropas lielvalsts, kurai ir
nenoslēgti rēķini ar Krieviju citās pasaules malās

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz ārlietu
ministrs Ulmanis. Vārds ārlietu ministrim Ulma-
nim._

Ārlietu ministrs K. Ulmanis: Augstais nams!
Uz iesniegto jautājumues varu atbildēt, ka Polijas
priekšstāvji ar tamlīdzīga rakstura priekšlikumiem
pie mūsu valdības griezušies nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pirmais dienas kār-
tības punkts līdz ar to izsmelts.

Mēs pārejam uz otru dienas kārtības punktu -?
valsts budžets 1926)27. gadam. Referents
Augusts Kalniņš. Saskaņa ar vakardienas plenārsē-
des lēmumu tika atlikta nobalsošana par ārkārtējo
izdevumu IX. daļu — finansu ministriju. Pie šis
ministrijas ārkārtējiem: izdevumiem iesniegti 14
priekšlikumi, kuri šodien nāk iesniegšanas kartība
nobalsošanā. Pirmais priekšlikums iesniegts no de-
putāta Opvncana un skan:

„Valsts budžetā 1926./27. saimniecības gadam ārkārtējos
izdevumos pie finansu ministrijai atvēlētam sumam, tek.
Nr. 460. V. 64., § 68, 5. p, pēc vārdiem ..sīkzemniekiem un
bezzemniekiem" iespraust vārdus „kā koroboreto, tā ari ne-
koroborēto" ."

Pie šī priekšlikuma vārds atsauksmei budžeta
komisijas referentam.

Referents Augusts Kalniņš: Šis Opyncana
priekšlikumsir budžeta komisija noraidīts, jobudžeta
komisija nevarēja izprast, ko īsti grib sasniegt ar šo
iesniegumu. Cik varēja noskaidrot' iesnieguma sa-
turu pēc būtības, tad viņam nekādas nozīmes nevar
būt un budžeta komisija viņu atraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
Opyncana pirmais priekšlikums, pret kuru izsacīju-
sēs budžeta komisija. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pair šo priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par Opvncana pirmo
priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 38, atturas 2.
Opvineana pirmais priekšlikums noraidīts.

Otrs deputāta Opvncana priekšlikums skan:
,.Valsts budžetā 1926./27. saimniecības gadam ārkārtējos

izdevumos pie finansu ministrijas atvēlētam sumam uzņemt:
tek. Nr. 479, § 79, 1. un 2. p. Ls 120.000.—; tanī pat daļa tek.

Nr. 465, V. 71, 10. p. Ls 50.000.—; tanī pat daļā tek. Nr. 470,
V. 85, 1. p. Ls 32.000.—; tanī pat daļā tek. Nr. 456, V. 28,
10. p. Ls 10.000.—, ņemot šīs sumas no tek. Nr. 465, V. 72,
5., 6., 7., 8. un 9. p. p."

Lūdzu budžeta komisijas atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Visi šie Opyncana

iesniegumi ir atraidīti, izņemot pirmo daļu, kura ne-
var tikt balsota formālu iemeslu deļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Stājoties pie balso-
šanas, es lūgtu deputātu kungus palikt sēdot un pa-
celties tikai tad, kad jābalso, bet nestāvēt pa balso-
šanas laiku tiem,, kuri nebalsoī. Pie balsošanaskārtī-
bas vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man jāaizrāda,
ka šinī iesniegumā viena daļa nav balsojama tā ie-
mesla dēļ, ka tās sumas, kurām palielinājums pare-
dzēts, ir jau pieņemtas un noslēgtas, jo tas zīmējas
uz satiksmes ministrijas budžetu. Tāpēc ta daļa butu
no šī priekšlikuma izslēdzama.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Balsošanā nāk depu-
taita Opvncana iesniegums, bez viņa pirmās daļas,
t. i. tiek izslēgts

„tek. Nr. 479 § 79, 1. un 2. pantā uzņemt 120.000 latus."

Budžeta komisija izsacījusēs pret
^

pārējo depu-
tāta Opyncana priekšlikuma daļu. Ludzu pacelties
tos, kas būtu par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Opyucana
otro priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 49, attu-
ras 2. Priekšlikums noraidīts. Nākošo priekšlikumu
iesniedzis Kellers.

„Valsts budžetā 1926./27. saimniecības gadam kārtējo
izdevumu IX. daļā, § 18, tek. Nr. 454 9. p. strīpot vārdus..Daugavpilī un Liepāja"."

Lūdzu budžeta, komisijas atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisija

vienbalsīgi pieņēma šo pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

deputāta Kellera iesniegtais priekšlikums, ko budže-
ta komisija pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas butu
pret priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Kellera iesniegto
priekšlikumu nodotas 78 balsis, pret — 2, atturējušos
nav. Priekšlikums pieņemts. Nākošo priekšlikumu
iesniedzis deputāts Bastjānis:

„Tek. Nr. 458, 4. p. pašvaldībām trūcīgo skolas vecuma
bērnu pabalstīšanai pavairot par Ls_ 100.000.—, ņemot šos
līdzekļus no sumām, kuras atsvabinājušas ar Saeimas, mi-
nistru kabineta un Valsts Prezidenta kārtējo izdevumu bu-
džeta samazināšanos."

Lūdzu budžeta komisijas referenta atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisija

pieņēma šo priekšlikumu. Sumas, kas priekšlikuma
paredzētas, budžetā ir atrodamas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Bastjāņa priekšlikums, ko budžeta komi-
sija pieņēmusi. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Par
Bastjāņa priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret to nav
nodota neviena balss, atturējušies 43. Priekšlikums
noraidīts. Nākošo priekšlikumu iesniedzis deputāts
Jezups Trasuns:

„IX. daļā tek. Nr. 465, § 92 (dažādi pabalsti) ievest jaunu
10. pantu sekošā redakcijā: „Latgales kultūras biedrībai
,.Latgales tautas pils" Ls 70.000", ņemt šo sumu no IX. daļas
tek. Nr. 464, § 75."

Lūdzu budžeta komisijas referenta atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisijā

šī suma noraidīta.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie balsošanas
kartības Jēzupam Trasunam.

J. Trasuns (Latgales darba partija): Es gribu
lūgt augsto namu balsot par manu priekšlikumu da-
līti. Vispirms nobalsot daļu,kas zīmējas uz pašu su-
mu un pec tam par avotu, no kura ņemt līdzekļus.
Budžeta komisijā mans priekšlikums ir noraidīts, bet
es gribu likt priekšā jaunu avotu, , t. i. ņemt: šo sumu
no ietaupījumiem, kas cēlušies sakarā ar iepriekšē-
jiem: strīpojumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā Jezups Tra-
suns rakstisku priekšlikumu nav iesniedzis, tad tas
nevar nākt uz balsošanu. Priekšlikums nāks balso-
šanā tādā veidā, kādā tas iesniegts. Budžeta komi-
sijā šis priekšlikums noraidīts. Lūdzu, pacelties tos,
kas būtu par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos,kas atturas. Par Jezupa Trasuna priekš-
likumu nodotas 43 balsis, pret — 2, atturas 42. Priekš-
likums noraidīts.

Nākošaispriekšlikums iesniegts no deputāta Kal-
listratova un skan:

,.Ārkārtējā izdevumu budžetā IX. daļā, tek. Nr. 454, § 18,
papildināt ar sekošo: „Krievu skolu amatniecības klasēm
Ls 36.000.—", ņemot šo sumu no ministru kabineta un Saeimas
algu ietaupījumiem."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Šī suma budžeta

komisijā pieņemta.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

Kallistratova priekšlikums, kurš budžeta komisija
pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šo priekšlikumu. Beidzot-lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par Kallistratova priekšli-
kumu nodotas 56 balsis, pret — 5, atturas 15. Kalli-
stratova priekšlikums pieņemts.

Nākošais priekšlikums iesniegts no deputāta
Dzeņa un skan:

„Lieku priekšā ārkārtēju izdevumu budžetā tek. Nr. 465,
§ 92, V. 71. pants 10. strīpot teksta pirmo daļu ,.Tautas namu
biedrībai", atstājot posteni sekošā redakcija „Tautas namu
celšanai"."

Lūdzu budžeta komisijas referenta atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisijā

šis priekšlikums noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

Dzeņa priekšlikums, kurš budžeta komisija noraidīts.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par Dzeņa
priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 32, atturas 4.
Dzeņa priekšlikums pieņemts. Nākošais priekšli-
kums iesniegts no deputāta Cielēna:

„Pie budžeta ārkārtējo izdevumu IX. daļas tek. Nr. 456,
papildināt ar 12. pantu „12. Latvijas vēstures pētīšanas bie-
drībai 1905. gada kustības vēsturisko materiālu vākšanai un
publicēšanai Ls 6000.—. 13. Kara ministrijai vēsturisko ma-
teriālu vākšanai un publicēšanai par strēlnieku un atsvabinā-
šanas cīņām Ls 6000.—." Šīs sumas ņemt no ministru ka-
bineta un Saeimas algu ietaupījumiem."

Lūdzu budžeta komisijas atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisija

šis priekšlikums ir pieņemts. Budžeta komisijā no-
skaidrojās tas apstāklis, ka attiecībā uz 1905. gada
vēsturi, kurš ir svarīgs moments mūsu tautas dzīvē,
nav gandrīz nekādi nopietni materiāli apstrādāti un
izdoti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
Cielēna priekšlikums, kurš budžeta komisijā pie-
ņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-

ras. Balsošanas iznākums. Par Cielēna priekšliku-
mu nodotas 44 balsis, pret — 30, atturas 5. Priekš-
likums pieņemts. Nākošais priekšlikums iesniegts
no deputāta Dēķena, skan:

„1926./27. gada valsts budžeta IX. daļā strīpot „Tek.
Nr. 465, V. 72, p. 5. Ev.-lut. baznīcai — Ls 120.000; p. 6. ka-
toļu baznīcai — Ls 50.000.—; p. 7. pareizticīgo sinodei —
Ls 22.500.— ; 8. p. — vecticībnieku lūgšanas namam —
Ls 10.000.—; 9. p. žīdu lūgšanas namam — Ls 10.000.—",
pārnesot Ls 212.500.— uz IX. daļu tek. Nr._ 465, V. 48,
p. 4, jaunsaimniecībām uz nekultivētām zemēm ēku celšanai."

Lūdzu budžeta komisijas atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisijā

šis priekšlikums ir noraidīts. Domāta ši nauda ir
jaunsaimniecībām,kuras celtas uz nekultivētām ze-
mēm, ēku celšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums:
,.Liekam priekšā nobalsot aizklāti."
Nobalsošana par Dēķena priekšlikumu notiks aiz-

klāti. Lūdzu izdalīt deputātiem zīmītes. Lūdzu tos
deputātus, kas balso par Dēķena priekšlikumu, rak-
stīt uz zīmītes „par", kas balso pret, lūdzu rakstīt
„pret", un kas atturas — „atturas". Vai visi deputāti
saņēmuši zīmītes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes?
Lūdzu salasīt zīmītes. Vai visi deputāti nodevuši
zīmītes? Iebildumi 1netiek celti. Lūdzu saskaitīt
zīmītes. Pātraukumš uz 5 minūtēm pa balsu skai-
tīšanas laiku.

(Pārtraukums no pīkst. 11.40—11.45 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-
pinājās.

Balsošanas rezultāti: iesniegtas pavisam 89 zī-
mītes. Par Dēķena priekšlikumu nodotas 38, pret —
51, atturējušos nav. Priekšlikums noraidīts. Nā-
košo priekšlikumu iesniedzis deputāts Krievs:

„Valsts ārkārtējo izdevumu "budžetā § 78, 2. pantu pa-
lielināt par Ls 20.000.—, Ventspils molu un krastmalu atjau-
nošanai."

Lūdzu budžeta komisijas atsauksmi.
Referents Augusts Kalniņš: Šis priekšlikums ir

noraidīts budžeta komisijā.
Priekšsēdētājis P. Kalniņš: Priekšlikums atkrīt

tāpēc, ka nav uzrādīti avoti, no kuriem sumas ņemt.
Nākošais priekšlikums iesniegts no deputāta Berga,
kurš skan:..Ārkārtējo izdevumu budžeta IX. daļā tek. Nr. 456, V. 28,
§ 20, p. 1. no kopsumas strīpot „Tautas augstskolai Ls 5000.—"

Referents Augusts Kalniņš: Šis priekšlikums
noraidīts budžeta komisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta komisijā šis
priekšlikums noraidīts. Lūdzu pacelties tos,kas būtu
par priekšlikumu. Par priekšlikumu nav nodota ne-
viena balss. Priekšlikums noraidīts.Nākošais priekš-
likums, kurš iesniegts no deputāta Berga:

,,1926./27. gada valsts budžetā ārkārtējo izdevumu IX.
daļā Nr. 456, v. 28, § 20, 1. p. no kopsumas «Strādnieku spor-
tam un sargam" Ls 5000.— strīpot."

Referents Augusts Kalniņš: Šis priekšlikums
noraidīts budžeta komisijā. >

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta komisijā
priekšlikums noraidīts. Lieku uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par priekšli-
kumu nodotas 35 balsis, pret — 42, atturējušies 3.
Berga priekšlikums noraidīts. Nākošais priekšli-
kums ari iesniegts no deputāta Berga:

,.Ārkārtējo izdevumu budžetā IX. daļā tek. Nr. 456, v. 28,
§ 20, p. 11 strīpot vārdus „Rīgas sin.foniskam orķestrim" un
to vietā iikt „Rīgas Jūrmalas pilsētai simfonisku koncertu sa-
rīkošanai" ."

Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisija
noraidīja.
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PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Budžeta komisijā šis
priekšlikums noraidīts. Lieku šo priekšlikumu uz
balsošanu. Par šo priekšlikumu nodotas 16 balsis.
Nepietiekošs balsu skaits. Tā tad noraidīts. Nāko-
šais priekšlikums ari iesniegts no deputāta Berga:

,.Arkārtēju izdevumu budžetā IX. daļā, tek. Nr. 457,
v. 32, § 32 strīpot ..sabiedriski darbi Ls 900.000.—"."

Referents Augusts Kalniņš: Noraidīts vienbal-
sīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka
ari šis priekšlikums budžeta komisijā noraidīts. Bal-
sošanā nāk pēdējais deputāta Berga priekšlikums,
Kas būtu par šo priekšlikumu? Par šo priekšlikumu
nodotas 3 balsis, Nepietiekošsbalsu skaits. Tas no-
raidīts. Vārds referentam Augustam Kalniņam.

Referents Augusts Kalniņš: Es lūdzu pārtrau-
kumu uz pusstundu, jo pēc visu šo pārgrozījumu no-
balsošanas sumas jāsaskaņo un galīgi jāsasumē, lai
varētu pieņemt budžetu visā visumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšli-
kums:

,.taisīt pārtraukumu uz pusstundu."
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšli-

kumu. Tādu nav. Kasatturas? Nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. Pārtraukums uz pusstundu.
Es uzaicinu frakciju biroja locekļus sapulcēties uz
frakciju biroja apspriedi.

(Pārtraukums no pīkst. 12.10 līdz 1.40 pēc pusdienas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sēde turpinājās.
Nobalsošanā nāk tagad pārpalikušo ārkārtējo iz-

devumu IX. daļa — finansu ministrija. Ienākuši 2
priekšlikumi no budžeta komisijas, no kuriem viens:

,,1926./27. gada budžetā, tek. Nr. 458, p. 3 — dažādām
organizācijām — pavairot par Ls 37.904.—."

Un otrs priekšlikums:
„1926./27. gada budžetā 100.000 latus_ ieskaitīt kā atli-

kumu budžeta kopsavilkumā 88. lapas pusē."
Pie pirmāpriekšlikuma var dabūt vārdu. Vārdu

vēlas deputāts Trasuns. Vārds deputātam, Trasu-
nam.

J. Trasuns (Latgales darba partija) : Es gribētu
celt iebildumus pret šo priekšlikumu aiz formāliem
iemesliem. Mums pabalstu dalīšana dažādām orga-
nizācijām ir izbeigta un budžeta komisijas pienākums
bija tagad izdarīt tikai budžeta kopsavilkumu un to
stādīt priekšā augstam namam. Ja budžeta komisija
tagad nāk ar priekšlikumu vēl vienai organizācijai
pielikt, tad tā lieta neiet, tāpēc ka šai organizācijai
jau ir paredzēts pabalsts. Kā pēc būtības, tā ari no
formālā viedokļa skatoties par šo priekšlikumu ne-
var balsot un es domāju, ka tāds priekšlikums vis-
pāri nav balsojams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man jāpaskai-
dro pie šī budžeta komisijas iesnieguma sekošais.
Pirms budžeta apspriešanas Saeimā es griezos pie
Saeimas prezidija ar jautājumu, vai mums ir iespē-
jams budžeta komisijā ari kādus pārlabojumus pie
iesniegtiem priekšlikumiem izdarīt. Uz to es saņē-
mu atbildi, ka tas ir iespējams, bet ka tādā gadījumā
šie priekšlikumi nāk plenārā sēdē un pie tiem mēs
varam_dabūt vārdu. Sakarā ar to pie budžeta, sa-
balansēšanas budžeta komisijas vairākums bija tanīs
ieskatos, ka no šī atlikuma mēs varētuatvēlēt vienai
ļoti spaidīgai un lielai vajadzībai 37.904 latus un atli-
kumu noapaļot uz 100.000, ierakstot to valsts bu-
džeta. Sakara ar to ir šis priekšlikums un, man lie-
kas, ka no formalās_ puses iebildumu nav. Varbūt
pec būtības, bet to jānoskaidro Saeimai un man par
to runāt nenākas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:- Vārds deputātam
Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Man liekas, ka šis priekšlikums ir vis-
lielākā merā_ nesaprotams. Es saprotu, ja viena or-
ganizācija nāk ar lūgumu pēc pabalsta un Saeima to
atvel. Bet šinī gadījumā tas tā nav bijis. Cik liels lū-
gumsTr bijis, tas iir izspriests un ievērots. Tagad pa-
liek pāri naudas suma un to nu ne no šā un ne no tā
ņem un piespriež vienai organizācijai. Kāpēc tad tai
organizācijai un ne citai kādai? Te var būt tikai
viena izeja, ka visai sumai jāpaliek valsts līdzekļu at-
likuma. Citu domu nevar būt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nak
pirmais priekšlikums:

,,1926.127. gada budžetā tek. Nr. 458, p. 3, dažādām or-
ganizācijām pavairot par Ls 37.904.—."

Es lūdzu_ pacelties tos, kas būtu pret priešliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
pirmo referenta priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret
— 44 un atturas — 1. Pirmais referenta priekšli-
kums noraidīts. Referents vēlas vārdu pie 2. pār-
labojuma. Vārds referentam Augustam Kalniņam.

Referents Augusts Kalniņš: Sakarā ar nupat iz-
darīto nobalsošanu otrais priekšlikums ir jāgroza tā,
ka Ls 100.000 vietā jāliek Ls 137.904.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents savu otro
priekšlikumu saskaņā ar iepriekšējo balsošanu groza.
Nobalsošanā nāk referenta otrais pārgrozītais
priekšlikums:

„1926./27. gada budžetā Ls 137.904 ieskaitīt kā atlikumu
budžeta kopsavilkuma 88. lapas pusē."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšliku-
mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā ārkār-
tējo izdevumu IX. daļa visā visumā. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret šīs daļas pieņemšanu visā vi-
sumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
IX. daļu ar pieņemtiem pārlabojumiem nodotas 54
balsis, pret — 35, atturējušos nav. IX. daļa pārla-
labotā veidā pieņemta.

Nobalsošanā nāk kārtējo izVJevumukopsavilkums
pārlabotā veidā.

(Valsts izdevumu kopsa-
vilkums.

Daļa Nosaukums Suma
Kārtēji.

I. Valsts Prezidents 150.415
II. Saeima 1.044.998

III. Ministru kabinets ..... 260.083
IV. Valsts kontrole 1.028.371
V. Ārlietu ministrija 2.335.214

VI. Tieslietu ministrija 5.628.776
VII. Iekšlietu ministrija 8.526.795
VIII. Izglītības ministrija ..... 17.291.068

IX. Finansu ministrija 14.230.417
X. Zemkopības ministrija . . . 6.473.431

XI. Satiksmes ministrija .... 2.834.699
XII. Tautas labklājības ministrija . 12.287.662

XIII. Valsts statistiskā pārvalde . . 247.956
XIV. Kara ministrija 36.131.168

Kopā 108.471.053)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par kopsavilkumu pārla-
bota veida. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Tādu nav. Par kārtējo izdevumu
kopsavilkumu pārlabotā veidā nodota 51balss, pret to
nodotas 33 balsis, atturējušos nav. Tā tad kopsumā
pieņemta. Tagad nāk nobalsošanā ārkārtējo izde-
vumu kopsavilkums pārlabotā veidā.
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(Ārkārtēji.
V. Ārlietu ministrija 183.278

VI. Tieslietu ministrija 3.000
VII. Iekšlietu ministrija 153.480

VIII. Izglītības ministrija 1.010.996
IX. Finansu ministrija . .... 29.680.317
X. Zemkopības ministrija . . . 1.256.589

XI. Satiksmes ministrija .... 15.557.094
XII. Tautas labklājības ministrija . 89.200

XIV. Kara ministrija 9.384.365
Kopā 57.318.372

< Pavisam kopā . . . 165.789.372)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemša-
nu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kopsavil-
kuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par ārkārtējo iz-
devumu, kopsavilkumu pārlabotā veidā nodotas 52
balsis, pret to nodota 31 balss, atturējušos nav. Kop-
savilkums pieņemts. Nobalsošanā nāk ievada teksts
pie valsts budžeta 1926.'27. saimniecības gadam':

„Valsts budžets 1926./27. saimniecības gadam ar kredita
kopsumu 165.927.276 lati pieņemts līdz ar pielikumiem un ap-
stiprināts sekošā sadalījumā:"

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī ievada tek-
sta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par ievada teksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par ievada teksta
pieņemšanunodotas 52 balsis, pret to nodota 31balss,
atturējušos nav. Ievada teksts pieņemts: Nobalsoša-
nā nāk valsts budžeta noslēguma teksts:

„Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret noslēguma

teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā
nāk valsts budžets 1926.'27. saimniecības gadam vi-
sā visumā. Lūdzu pacelties tos. kas būtu pret bu-
džeta pieņemšanu visā visumā. Tagad lūdzu pacel-
ties tos. kas būtu par budžeta pieņemšanu visā vi-
sumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Tādu nav. Par budžeta pieņemšanu
visā visumā nodota 51 balss, pret to nodotas 33 bal-
sis, atturējušos nav. Budžets visā visumā p i e-
rj e m t s. Redakcijas komisijas ziņojums būs nāka-
mā sēdē. Pie valsts budžeta 1926.''27. saimniecības
gadam iesniegtas vairākas pārejas formulas, no ku-
rām daļu iesniegusi budžeta komisija, bet daļu iesnie-
guši deputāti. Nobalsošanā nāk vispirms pārejas
formulas, kuras iesniegusi budžeta komisija, Pie
balsošanas kārtības vārdu vēlas ministru prezidents
Alberings. Vārds ministru prezidentam.

Ministru prezidents A. Alberings: Godātie depu-
tātu kungi! Valsts budžets nosprauž valsts saimnie-
cības politiku un, bez šaubām, no tā lielā mērā atka-
rājas viss tas, ko valdība var izvest. Budžets atvēl
l'dzekļus, budžets dod iespēju valdībai un atsevišķiem
resoriem darīt to darbu, ko augstais nams viņiem uz-
liek par pienākumu. Skatot cauri šīs pārejas formu-
las, ne tikai tagad, bet ari agrākos gados, man atmiņā
ir tie aizrādījumi, ka pārejas formula ne ikreizes iz-
teic to domu, kuru pārejas formulas iesniedzēji gri-.
bējuši savā pārejas formulā ietvert. Ari šoreiz es
neuzstāšos pret pārejas formulām, kuras ir iesnieg-
tas. Man liekas, ka ļoti daudzas no tām ir ļoti veļa-
mas, bet šinīs pārejas formulās neietilpst viss tas, kas
tur gribēts ietilpināt. Ja šīs pārejas formulas butu ie-
tērptas likuma veidā, tad, bez šaubām, viņas skanētu
citādi. Mums zināms ari tas, ka no tiesu iestādēm
nācis paskaidrojums, ka pārejas formulām ir gandrīz
likuma spēks. Tāpēc ar atsevišķu pārejas formulu
var nostādīt valdību tādā stāvoklī, ka viņa pat tanī
momentā, kad šis lēmums būtu izpildāms, izpilda to
mazliet citādi kā pārejas formulā, tad viņai rokas ir
saistītas. Es nenoliedzu, ka ļoti daudzas no tām ir

stipri vēlamas. Bet tā kā pārejas formulā 2, 3 vai 4
rindiņās nevar izteikt visu to, ko vajaga, tad mans
lūgums būtu no valdības puses, lai Saeima nepieņem-
tu šīs pārejas formulas, lai viņas noraidītu un paļau-
tos uz to, ka valdība no savas puses darīs visu, kas
stāv viņas spēkos, lai apmierinātu tās valsts vajadzī-
bas, kuras atzīstamas par nepieciešamām un izpildīs
visu to, par ko stāv augstā nama vairākums un ko
izteic šinī gadījumā mūsu koalīcijas platforma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim pie balsošanaskārtības.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Nupat ministru prezidenta kungs mums
paziņoja, ka valdība darīs visu un ka tāpēc Saeimai
nekādus norādījumus nav viņai jādod. Mēs savā
laikā esam dzirdējuši visdažādākās deklarācijas un
arvienu mums valdība solījusi gandrīz vai debesu val-
stību, bet rezultāts arvien bijis pretējais. Ja ari šo-
dien ministru prezidents mums paziņo, ka tiesu iestā-
des skatās uz pārejas formulām gandrīzkā uz likumu,
ka viņas ir obligatoriskās priekš valdības, tad no šī
paziņojuma izriet, ka ministru prezidents baidās no
šo pārejas formulu pieņemšanas, jo valdība:viņas ne-
domā izpildīt. Tāpēc ministru kabinets grib,* lai no
valdības noņemtu katru atbildību par tiem' uzdevu-
miem, ko Saeima viņai uzdevrsi izpildīt. Ja ines šīs
pārejas formulas nepieņemtu, tad tas lielā mēra at-
svabinās valdību no tiem pienākumiem un aizrādīju-
miem viņu izpildīšanā, kurus deputāti un augstais
nams viņai uzdevis pie budžeta pieņemšanas. Ja
Alberinga kungs mums sacīja,, ka pārejas formulas
skanot ļoti labi, bet viņās neesot viss izteikts, tad ta-
ču valdībai, resp. ministru prezidentam pie atsevi-
šķām pārejas formulām būs iespējams tās papildināt
un pilnīgāki izteikt. Tad augstais nams varēs dot sa-
vu atsauksmi par to, vai viņšpiekrīt vai nepiekrīt šim
valdības pilnīgākam pārejas formulas izstrādājumam.
Ja valdība būs iesniegusi šos papildinājumus, tad mes
redzēsim, vai Saeima var tiem piekrist vainevar pie-
krist. Tāpēc iesniegtās pārejas formulas būtu ap-
spriežamas un pieņemamas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms pārejas formulas, kuras iesniegtas no bu-
džeta komisijas. Tās ir izdalītas deputātu kungiem
un nobalsošanā viņas nāks tādā kārtībā, kā viņas ie-
sniegtas. Pirmā pārejas formula, iesniegta no budže- .
ta komisijas, skan:

„Uzdot valdībai atļaut iebraukt 80 un 20 gādniekiem, ja
viņi nav politiski vai kriminālnoziedznieki."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk šī
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos,kas būtu par šīs pārejas formulas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
šopārejas formulu nodotas 9 balsis, pret — 47, attu-
ras 29. Pārejas formula atraidīta. Nobalsošanā nāk
2. pārejas formula, kura iesniegta no budžeta komi-
sijas:Uzdotvaldībaiatsvabinātnouzturasatļaujasmaksas
un no personas apliecības maksas tās personas, kuras ne-
maksā ienākuma nodokli."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 2,
oārejas formula, kura iesniegta no budžeta komisijas.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 2. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 2.
pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas, Par 2. pārejas formulu nodotas
39 balsis, pret — 41, atturas — 4. Ari šī pārejas for-
mula noraidīta. 3. pārejas formula:

,.Uzdot valdībai izstrādāt likumu par monopolu uz kino
filmām."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
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3. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu par 3. pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 3. pārejas formulu nodotas 37
balsis, pret — 22, atturējušies — 23. 3. pārejasfor-
mula noraidīta. Nobalsošanā nāk 4. pārejas formula:

„Uzdot valdībai grozīt 1920. gada 11. augusta likumu
par valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu, lai augļus no
saimnieciskās dzīves atjaunošanas fonda ieskaitītu valsts ie-
ņēmumos."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 4.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
4. pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 4. pār-
ejas formulu. 70 deputātiem atturoties ari šī pāre-
jas formula noraidīta. Nobalsošanā nāk 5. pārejas
formula:

„Uzdot valdībai pārstrādāt likumā par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu_ ar nodokļiem un pārdošanu notei-
kumus par spirta iegādāšanu valsts vajadzībām (194.—200.
p. p.) tādejādi, lai sakot ar 1926.127. g. ražošanas periodu
iekšzemes spirta piegādāšana valsts vajadzībām tiktu izdota
ari solīšana."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 5.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
5. pārejas formulas_ pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 5.
pārejas formulu. Par 5. pārejas formulu nodotas 38
balsis, pret nevienas, atturējušies — 43. Pārejas for-
mula noraidīta. 6. pārejas formula:

„Uzdot valdībai 1927./28. gada budžetā ievest sumas val-
dības zemkopības žurnāla izdošanas vajadzībām."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 6.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
6. pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Lūdzu pacelties tos,kas ir par 6. pārejas for-
mulu. Par 6. pārejas formulu nodotas 30 balsis, pret
neviena, atturējies — 51. Ari 6. pārejas formula no-
raidīta. 7. pārejas formula:

„Uzdot valdībai līdz 1927./28. gada budžeta sastādīšanai
noskaidrot iespējamību izveidot Liepājas kara ostas vai Dau-
gavpils darbnīcas dzelzceļa pasažieru vagonu būvēšanai."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 7.
? pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret

7. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 7. pārejas formulu. Kas atturas?
Par 7. pārejas formulu nodotas 35 balsis, pret nav ne-
viens, atturējušies— 49. Šī pārejas formula noraidī-
ta. 8. pārejās formula:

„Uzdot valdībai pārstrādāt kara klausības likuma 8. pan-
tu, nosakot aktivā dienestā iesaucamo vecumu uz 21 gadu un
izvedot to 4 gadu laikā, sākot ar 1927. gada iesaukumu."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 8.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
8. pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Lūdzu pacelties tos, kas ir par 8. pārejas
formulu. Pār 8. pārejas formulu nodotas 39 balsis,
pret nav neviens, atturējušies — 45. Ari 8. pārejas
formula noraidīta. 9. pārejas formula:

„Uzdot valdībai pārņemt Bolvu komercskolu par- valsts
skolu, paredzot attiecīgos kreditus 1927.128. gada budžetā."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 9.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9..
pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas ir par 9. pārejas
formulu. Par 9. pārejas formulu nodotas 32 balsis,
pret neviena, atturējušies — 39. 9. pārejas formula
noraidīta. 10. budžeta komisijas iesniegtā pārejas
formula:

„Uzdot valdībai noskaidrot jautājumu par konservatorijas
satversmes pārstrādāšanu, piemērojoties viņas īpatnējam
raksturam un paceļot darba spējas."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 10.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
10. pārejas formulas_pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas būto pai-

sīs pārejas formulas pieņemšanu. Par pārejas for-
mulu nodota_ 31 balss, pret nav neviens, atturas —
47. Ari šīpārejas formula noraidīta. 11. pārejas for-
mula:

„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par senāta un
kara virstiesas apvienošanu."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 11.
pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
11. pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 11.
pārejas formulas pieņemšanu. Par 11.pārejasformu-
lu nodotas 38 balsis, pret nav neviens, atturas — 49.
Ari 11. pārejas formula noraidīta. Mēs pārejam uz
pārejas formulām, kuras isnieguši deputāti:

„Uzdot _ satiksmes ministrijai pārstrādāt ..Noteikumus par
formas _apģerbu _ izsniegšanu satiksmes ministrijas darbinie-
kiem" tāda veidalai apģērbu saņemšana tiktu attiecināta uz
stacijas apkalpotajiem, pārmijniekiem, sastādītajiem un saka-
binātājiem."

Iesniedzis Zeibolts. Vārdu neviens pie šīs pār-
ejas formulas neveļas? Nobalsošanā nāk Zeibolta
iesniegta pārejas formula. Vai komisijas referents
veļas vardu? Budžeta komisija izsacījusēs pret 12.
pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par
12. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 12. pārejas formulu. Tādu, nav.
Kas atturas? Par Zeibolta pārejas formulu nodotas
34 balsis, pret nav neviena, atturas 46. Šī pārejas
formula noraidīta. Nobalsošanā nāk 13. pārejas for-mula, kuru iesniedzis Zeibolts:

„Uzdot_ valdībai visu satiksmes ministrijas darbinieku un
strādnieku ārstēšanu nodot slimo kasei."

Vārds pie šīs pārejas formulas deputātam Rein-hardam.
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):Aug-

stais nams! Zeibolta kungs vēlas nodot dzelzceļnie-
ku ārstēšanu slimo kasei. Tas ir jautājums, par kuru
varētu disputēt, ja Zeibolta kungs būtu pierādījis, kaslimo kases šinī lieta strādās pareizāki, nekā taga-
dēja iekārta. Man butu ilgi ko runāt, pievedot aug-
stam namam visus materiālus, kas atspēkotu visus
tos apvainojumus, ko ceļa Zeibolta kungs pret vese-
lības nodaļas darbiniekiem. Bet es to nedarīšu, jo
augstais nams ir nervozs un negrib vairs klausīties.Tikai dažus no viņiem pievedīšu, lai raksturotu, kāno kreisas puses apstrādā tos valsts darbiniekus, kuri
viņiem ir nepatīkami pec savas politiskās pārliecības.
Nesen atpakaļ taisni kreisie sociāldemokrāti pārmeta
mūsu valdībai, ka viņa rīkojoties partejiski kara re-sora, kur neieredzot sociāldemokrātus. Bet še spilgtipieradās, ka rīkojas pret valsts darbiniekiem sociāl-
demokrāti tur, kur viņi doma, ka viņiem ir kāds vārdsteicams un tad, ja šie cilvēki nav viņu piekritēji. To
jus tūlīt redzēsat! Zeibolta kungs starp citu norāda,
ka Rīgas dzelzceļu slimnieku pieņemšanas vietā esot
sliktas telpas. Tas ir taisnība, bet tur dzelzceļu ve-
selības nodaļa nevar neka darīt, jo dzelzceļu vese-
lības nodaļas pieņemšanas vieta ir izlikta no lielās
mājas lauka un tur ir ielikta mākslas akadēmija. Tā
ieņem ārkārtīgi lielas telpas. Ka šī mākslas akadē-
mija ta izpletuses, tur jāpateicas taisni sociāldemo-
krātu labvēlībai. Viņi paši ārkārtīgi lielā mērā pa-
balsta mākslu un visu, kas stāv ar to sakarā, domā-dami, ka no tam nāks glābiņš, bet nevis no materiā-
las labklājības uzplaukšanas. Tur vismaz nav vai-
nojama dzelzceļu veselības nodaļa, to jūs paši atzī-
stat. Tāpat veselības nodaļa nav vainojama, ja ir par
maz ārstu. Cik Saeima atļāvusi līdzekļu, tik ārsti
pieņemti, pie tam pieņemti laikā; nevis kā Zeibolta
kungs saka, ka viņi neesot pieņemti laikā. Bieži vien
pieprasītos līdzekļus ambulances izbūvei un uzturē-
šanai Saeima noraidījusi. Bet tas nu nebūtu tas lie-
lākais. Par to nestrīdēsimies. Sevišķi uzkrītoši ir
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tas, ka Zeibolta kungs apstrādā atsevišķus ārstus unatsevišķus dzelzceļu darbiniekus, tāpat ari feldšerus.
Tur nu Zeibolta kungs meklē to skabargu sava tuvā-
ka acī, bet neredz to lielo baļķi, kas, kā mēs visi zi-
nām, viņam pašam ir acī. Piemēram, Dr. Miesinš
neesot sniedzis palīdzību kādai nedēļniecei, kura tā-
dēļ nomirusi. _ Šī lieta ir izmeklēta un izrādās, ka
katra gadījuma,kad Miesiņš ir aicināts pie kāda slim-
nieka, viņš katru reizi tūlīt bijis klāt palīdzības snieg-
šanaL Tas konstatēts ari šinī gadījumā, šīs slimnie-
ces vīrs pats to apliecinājis. Šī liecība dota rakstiski,
Zeibolta kungs, ta tad par to nevar šaubīties; tāpat
to apliecinājusi vecmāte. Bez tam šī sieviete nav vis
mirusi no dzemdībam,_bet tādēļ, ka,slimojusi ar tu-
berkulozi pedejā stadijā. Tāpēc nav nekāds brīnums,
ka šī sieviete pie dzemdībām nomira. Tas var gadī-
ties ļoti viegli un te nevar vainot ārstu. Tālāk, tas
pats Miesiņš neesot sniedzis palīdzību kādam sa-
brauktam. Ari tas nav taisnība! Viņš ieradies tū-
liņ, ko apliecina vairāki liecinieki, kādi 4—5 skaitā.
Viņš bijis klāt, bet Zeibolta kungs apgalvo, ka viņš
liedzies sniegt palīdzību šim sabrauktam. Šis cil-
vēks miris tādēļ, ka viņam norautas kājas. Sapro-
tama lieta, tādā gadījumā cilvēks zaudē ārkārtīgi
daudz asiņu. Šiscilvēks ir bijis 60 gadus vecs, tāpēc
nav nekāds brīnums, ka viņš noasiņojis un miris.
Es pats biju klāt pie viena tāda gadījuma, kur cilvē-
kam norāva vienu kāju. Es tanī pat acumirklī varē-
ju viņu pārsiet, jo braucu tanī pašā dzelzceļa vilcienā.
Lai gan drīzi vien apturēju asins izplūšanu, tomēr
caur lieliem asinstraukiem tik daudz asinis jau bija
iztecējušas, ka šis cilvēks nebija glābjams, jau bija
par vēlu un tas nomira. Ja ir jauns cilvēks, tad vēl
var izturēt, bet ja ir jau ap 60 gadu vecs, tad tur bieži
nekā vairs nevar līdzēt. Tad nevar pārmest, ka
ārsts tur vainīgs, ka viņš ir bijis nolaidīgs. Jūs nezi-
nāt, ko tas nozīmē priekš kāda ārsta, teikt, ka viņš
bijis nolaidīgs. Tas nozīmē to, ka ārsts ir par cilvēka
nāvi vainojams, ar vārdu sakot, tas pats, kas slep-
kava. Jūs šādus apvainojumus pret ārstiem nedrīk-
stat celt, jo neesat pārliecināti, kādi ir bijuši lietas
patiesie apstākļi. Zeibolta kungs nav pārliecinājies
par apstākļiem, to norāda tie vairākie liecinieki, kas
apgalvo, ka tā tās lietas nav bijušas, kā Zeibolta
kungs to attēloja. Man personīgi Miesiņa kungs nav
pazīstams, bet man kā ārstam jāuzstājas pret to, ka
Saeimas deputāts var tā nozākāt ārstu, pie kam pir-
mo nemaz nevar saukt pie atbildības par neslavas
celšanu. Jūs, Zeibolta kungs, taču sedz deputāta
amats. Jūs pie tiesas nevar saukt, neskatoties uz to,
ka Jūs neesat pārliecinājušies par apstākļiem un cē-
lušikādam ārstam tik lielu neslavu, ka lielāku apvai-
nojumu vairs kādam ārstam nemaz nevar izteikt.

Tad Zeibolta kungam nepatīk ari kāds feldšers,
ari tas viņam ir kā dadzis acīs. Tā lieta patiesībā ir
smieklīga, bet Zeibolta kungs apgalvo, ka zināmais
feldšers lietojis rupjus lamu vārdus. Patiesībā lietas
apstākli, kā tas pie izmeklēšanas izrādījies ir sekosi:
pie šī feldšera ienāk vecāki ar bērnu, kuram ielēkusi
blusa acīs. Protams, kā iau parasti bērnu kad ķeras
klāt pie acs. brēc, spārdās ar kājām, tā kā nevar tos
novaldīt. Feldšeram nu esot izkritis kāds instru-
ments no rokām, savaldot. Tas ir saprotams, jobērns
brēc un spārdās: feldšers nu lietojis vārdu „čort po-
beri". Sakāt, vai tas ir tik prasts lamāšanās vārds?
Tas ir ļoti apšaubāmi. Es domāju, ka Zeibolta kungs
daudz reiz pats būs lietojis tādu vārdu un nebūs viņu
atradis par tik briesmīgu. Par šo pašu feldšeri biia
ienākušas sūdzības ari šāda satura, un proti, esot bī-
stami pie viņa iet, esot apšaubāmi pie viņa iet, vai tik
viņš slimniekus neaplaižot ar slimībām, ar venēri-
skām slimībām, jo tam esot redzēta kādreiz rokā
spricīte! Bet nu katram feldšeram arvien rokā ir

spricīte, tas pie viņa amata pieder! Tālāk Zeibolta
kungs norādīja, uz dzelzceļnieku ārstēšanas trūku-
miem. Ideāla nav šī ārstēšana, bet slimo kasēs viņa
nebūt nav labāka, varbūt vēl sliktāka. Es gribētu pat
jums jautāt, vai viņa tur ir labāka, vai jūs varat to
pierādīt? Nu Zeibolta kungs grib nodot dzelzceļnie-
ku ārstēšanu slimo kasēm! Jāsaka, ka Zeibolta
kungs te nodarbojas ar lietām, par kurām viņam nav
pilna izpratne. Tas ir ļoti nožēlojami, ja Zeibolta
kungs ķeras pie tādām dzelzceļnieku lietām, kas vi-
ņam nav pazīstamas. Ja viņš nāktu mums priekšā ar
lietām, kas viņam pazīstamas, man nebūtu jāpreto-
jas, bet Zeibolta kungs atļaujas spriest par lietām,
kas nav viņa redzes aplokā. Uz dzelzceļiem apstākļi
ir pavisam citādi nekā citos uzņēmumos. Vispirms
dzelzceļiem ir pašiem vajadzīgi savi ārsti, bez tiem
dzelzceļi neiztiks nekad. Dzelzceļiem vajadzīgi "
ārsti tādēļ, ka dzelzceļi garantē par visas satiksmes
drošību un ir vajadzīgi ārsti, kas visus dzelzceļnie-
kus kontrolē pie pieņemšanas un atkal pēc zināma
laika. Dzelzceļiem jāseko, vai darbinieks pilda tos
uzdevumus, kādus no viņa prasa dzelzceļu dienests.
To dzelzceļi var izdarīt tikai ar tādiem ārstiem, kas
atrodas dzelzceļu dienestā, kas ir viņu varā. Tādus
nevar ņemt no ārpuses! Dzelzceļiem jāgādā par sa-
nitāriem apstākļiem uz dzelceļiem, ka tur būtu viss
tīri un glīti un ka tur nerastos tādas vietas, kas var
izplatīt lipīgas sērgas. Dzelzceļiem jāgādāpirmā pa-
līdzības sniegšana, dzelzceļiem ari jāgādā par to, ka
būtu uz dzelzceļiem sagādāti visi tie veselības kop-
šanas un sanitārās uzraudzības līdzekļi un piederumi,
medikamenti, instrumenti, visas citas ierīces,lai tās
būtu sagādātas un tiktu kārtībā uzturētas, lai katrā
acumirklī, kad tās būtu vajadzīgas, tās varētu laist
darbā. Tā tad dzelzceļi bez saviem ārstiem nevar iz-
tikt. Bet šis dienests ir tāds.ka dzelzceļiemnepietiek
ar to vien, ka turēs ārstus tikai centrā, vajaga turēt
ari uz atsevišķiem punktiem un ja tos vēl nenodarbi-
nās priekš slimnieku dzelzceļnieku ārstēšanas, tad šie
ārsti dzīvos brīvu dzīvi. Tāpēc šos ārstus izmantot
ari priekš ārstēšanas ir saimnieciski un lietderīgi, to
zin ari Zeibolta kungs. No tiem citiem pienākumiem,
ko es te uzskaitīju, dzelzceļu ārstus gan nevarētu at-
svabināt, nedz uzdot to visu slimo kasēm, vai citiem
kādiem ārstiem. To dzelzceļi nevar, jo tad nav kon-
troles par to, ko šieārsti dara, kā dara un vai gādā
pilnīgipar visu dzelzceļu satiksmes drošību. Tāpēc
nekādā ziņā Zeibolta priekšlikumu nevar pieņemt, jo
ar to mēs palielinātu mūsu valsts izdevumus un pa-
sliktinātu ne tik vien slimnieku ārstēšanu uz dzelzce-
ļiem, bet ari visu sanitāro uzraudzību uz dzelzceļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šīs pār-
ejas formulas vēlas deputāts Zeibolts. Vārds depu-
tātam Zeiboltam

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Peinharda kungs mēģināja atspēkot faktus, kurus es
pievedu pie satiksmes ministrijas budžeta, ka tie
nesaietas ar patiesību. Man vēlreiz jāapgalvo, ka
fakti, kurus es pievedu, ir natiiesi. Man ir liecinieki,
kuri apliecinās pretējo. (Sauciens pa kreisi: .,Vēl
labāki!") Ja beidzamā laikā liecinieki nopratināti
no augstākās priekšniecības un zem četrām 1acīm,
tad, saprotams, ka liecības būs labvēlīgas. (A. Vec-
kalns no vietas: ..Iespaidoti liecinieki!") Attiecī-
bā uz to. vai dzelzceļnieku ārstēšana iznāktu no
dzelzceļu puses lētāki vai dārgāki, man ir dati, kuri
pierāda ka ārstniecība dzelzceļu lielākos mezglos iz-
nāk dārgāki nekā slimo kasēs. Liepājas punktā no
1. aprīļa līdz 1. oktobrim' 1925. gadā izdoti par ārst-
niecību 9290 lati_ 64 santimi; aprilī — 837 lati, maijā
— 565 lati, jūnija — 421 lats, līdz septembra mēne-
sim 8027 lati 64 santimi. Pieskaitot klāt algu feld-
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seram 349 un apkalpotajai 414 lati, kopā 929 lati 60
santimi'. Šai paša laika strādnieki saņēmuši pavi-
sam 497.013 latu un 79 santimi, kas iztaisa l72%
iemaksas slimo kase no valsts puses — 7455 lati 20
santimi. Tā tad uz ārstniecības konta izdoti 9290,
jeb 1835 latu 44 santimi vairāk. Ja pieliek vēl klāt
Kerneru ārstniecību —_ 2400 latu, algu ārstam —
1560 latu, tad pārmaksāts 5795 lati 44 santimi. Ar
to pieradīts, ka mans priekšlikums nekādas jaunas
valsts piemaksas neprasa. Dzelzceļu virsvalde gan
norada, ka iemaksas iztaisa 444.000 latus, bet neno-
rāda, cik atkrīt izdevumi uz algu kontu par nesli-
motām dienam. Pēc Dr. Barona datiem vidējo sli-
mo darbinieku gadā ir 16.573personas, izdevumi uz
katras personas 10 lati 30 santimi, kas iztaisa 170.701
latu 90 santimi, ari šī suma atkrīt. Pie tam, nodro-
šinot darbiniekus slimo kasē, atkrīt ģimeņu ambu-
latoriska ārstēšana, par kuru pēc Dr. Barona kunga
aprēķina apaļos skaitļos dzelzceļi izdod 196.420 latu,
Tas jau iztaisa pāri par 300.000 latu, kuri atkrīt no
valsts piemaksām, galu galā valsts tikai ietaupa.
Ari ārstēšana ļoti lielā mērā dzelzceļniekiem tiks
uzlabota. Dzelzceļnieki vairāk gadus prasījuši ārst-
niecības uzlabošanu, bet tā nav panākama bez sli-
mo kases. Es domāju, ka augstam namam vajadzētu
pieņemt manus priekšlikumus par satiksmes mini-
strijas darbinieku nodrošināšanu slimo kasēs, Kas
attiecas uz pārmetumiem, kuri no Reinharda kunga
versti pret manu personību, tad es uz tiemi neat-
rodu par vajadzīgu atbildēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
13. pārejas formula, iesniegta no deputāta Zeibolta,
pret kuru izsacījusēs budžeta komisija. Es lūdzu
pacelties tos. kas ir par 13. pāreias formulu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 13. pārejas formulu.
Tādu nav. Kas atturas? Par 13.pārejas formulu no-
dotas 33 balsis, pret nav neviena, atturas 41. Ari šī
pārejas formula noraidīta. 14. pārejas formula,
iesniegta no deputāta Zeibolta:

..Uzdot valdībai visus satiksmes ministrijas darbiniekus
nodrošināt slimo kasē."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 14.
pārejas formula, pret kuru izsacījusēs budžeta ko-
misija. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pār-
ejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo pārejas formulu. Tādu nav. Kas atturas? Par
14. pārejas formulu nodotas 32 balsis, pret nav ne-
viena, atturas 41. Ari šī pārejas formula atraidīta.
15. pārejas formula:

„Uzdot valdībai rūpēties par to. lai Ilūkstes apriņķis tie-
su zinā tiktu padots Latgales apgabaltiesai."

Šo pārejas formulu iesniedzis deputāts Kalli-
stratovs. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk 15. pārejas formula. Budžeta komisija izsacī-
jusēs pret šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo pārejas, formulu. T"""du
nav. Kas atturas? Par 15. pārejas formulu nodo-
tas 37 balsis, pret nav nevienas, atturas 44. Ari
šī pārejas formula noraidīta. 16. pārejas formula:

..Uzdot valdībai nodibināt jaunu apgabaltiesu ar sēdekli
Rēzeknē priekš Rēzeknes, Ludzas un Jaunļatgales apriņķiem;
līdzšinējai Latgales apgabaltiesai, kuras sēdeklis atrodas Dau-
gavpilī, pievienot Ilūkstes apriņķi."

Šo pārejas formulu iesniedzis Jezups Trasuns.
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 16. pāre-
jas formula. Budžeta komisija izsacījusēs pret šo
pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 16.
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 16. pārejas formulu. Tādu nav. Kas atturas?
Par šo pārejas formulu nodota 1 balss, pret nav ne-

. vienas, atturas 51. Šī pārejas formula noraidīta. 17.
pārejas formula.

,.Uzdot iekšlietu ministrim likvidēt sieviešu aizsardžu
nodaļas."

Pārejas formulu iesniedzis deputāts Lindiņš.
Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 17. pārejas
formula, pret kuru izteikusēs budžeta komisija. Es lū-
dzupacelties tos, kas ir par šopārejas formulu. Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārejas formulu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.. Par 17.pār-
ejas formulu nodotas 32 balsis, pret — 20, atturas 15.
Pārejas formula noraidīta. 18. pārejas formula:

,.Uzdot valdībai noskaidrot Latvijā reģistrēto konfesiju
ienākumus un izdevumus, kā ari to izlietošanas veidus."

Šopārejas formulu iesniedzis deputāts Bīlmanis.
Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 18. pāre-
jas formula, pret kuru izsakās budžeta komisija. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par šo pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas no bal-
sošanas. Par 18. pārejas formulu nodotas 34 balsis,
pret to nodota 1 balss, atturas 42. Pārejas formula
noraidīta. 19. pārejas formula:

„Noliedzama jebkura ziedojumu vākšana starp valsts ie-
rēdņiem un iedzīvotājiem no amatu personām nar labu balvu
iegādāšanai resoru ierēdņiem viņu jubileju gadījumos."

Iesniedzis deputāts Būmeisters. Vārdu neviens
nevēlas? Nobalsošanā nāk 19. pārejas formula, pret
kuru izsacījusēs budžeta komisija. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo pārejas formulu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par
šo pārejas formulu nodotas 35 balsis, pret to nav no-
dota neviena balss, atturējušies 37. Ari šī pārejas
formula noraidīta. 20. pārejas formula:

„Uzdot valdībai atcelt pastāvošos noteikumus par ieroču
atļaujām."

Iesniedzis deputāts Bruno Kalniņš. Vārdu ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk 20. pāreias formu-
la, pret kuru izsacījusēs budžeta komisija. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par šo pārejas formulu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārejas formulu.
Beidzot lūdzu pacelties tos. kas atturas no balsoša-
nas. Par šo pārejas formulu nodotas 35 balsis, pret
to nav nodota neviena balss, atturējušies 43. Ari šī
pāreias formula noraidīta. 21. pārejas formula, kuru
iesnieguši deputāts A. Dzenis u. c:

„Uzdot valdībai ievest sumas 1927./28. gada budžetā
skolu muzeja ierīkošanai un uzturēšanai Rēzeknē."

Budžeta komisiia izsacījusies pret šo pārejas for-
mulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas pret šo pārejas
formulu. Kas atturas? Par 21. pārejas formulu no-
dotas 30 balsis, pret nav neviens, atturējušies 41. Pār-
ejas formula noraidīta. 22. pārejas formula, iesniegta
no deputāta Ringolda Kalninga:

,.Nacionalo operu un Nacionālo teātri savienot vienā
vadībā."

Budžeta komisija izsacījusēs pret šo pārejas for-
mulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas for-
mulu. Nepietiekošs balsu skaits. Tā noraidīta. 23.
pārejas formula.

„Uzdot valdībai slēgt lauksaimnieku organizāciju un pri-
vātpersonu peļņas uzņēmumus — darba apgādes un darba
birojus. M. Rozentāls."

Pie šīs pārejas formulas vārdu vēlas deputāts
Rudevics. Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Savādā kārtā Saeimas koalīcijas frakcijas ir pie-
vienojušās ministru prezidenta paziņojumam, ka pār-
ejas formulas vajaga noraidīt, lai valdībai atstatu pil-
nīgi brīvas rokas. Ar šopaziņojumu, es domāju, tiek
izrādīta ne sevišķa cienība pret Saeimu. (Saucieni
pa kreisi: „Pareizi!") Ministru prezidenta kungs še
Saeimā noskaidroja, ka pārejas formulām neesot ne-
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kādas nozīmes. Acīm redzot viņš runāja pilnīgas ap-
lamības. Musu parlamentariskā praksē un Satver-
sme ir paredzēta pārejas formulām liela nozīme. Uz
ta pamata tad jau varētu nākt un sacīt, ka ja Saeima
ar pārejas formulu izsaka kādam kabinetam neuzti-
cību, ministru prezidents var nākt un teikt: „Kāpēc
mums šādupārejas formulu pieņemt, mēs darīsim to,
kas mums patīkas un tas kabinets neaizies." Tad ne-'
bus ievērota musu Satversme. Bet neskatoties uz to
lielo aplamību, kādu ministru prezidenta kungs pa-
ziņoja, lai pārejas formulas netiktu pieņemtas, tomēr
neskatoties uz visu to, ir radies vairākums,ka paši tie,
kas priekšlikumus iesniedz, balso par to, lai šīs pār-
ejas_formulas tiktu noraidītas. Ko tas nozīmē? Tas
nozīme to, ka jus negribat atļaut Saeimas līdzdarbību
pie valdības un negribat atbildību prasīt no valdības.
Līdz šai dienai ir bijis tā, ka valdība daudz reiz nav
izpildījusi pieņemtos Saeimas lēmumus,, bet vai tas
nozīmē to, ka tas jāpadara par likumu, ka nav jāpil-
da Saeimas lēmumi? Jūs acīm redzot to gribat pa-
darīt par likumu un šinī gadījumā ja tomēr tāds vai-
rākums radies, mēs tomēr nevaram viņam pavēlēt
balsot citādi, bet tomēr uzskatām par savu pienākumu
šeit deklarēt, kā mēs uzskatām tādu balsošanu.
Katram tādam lēmumam ir sava nozīme, lai viņu no-
raidītu vai pieņemtu. Ja šinī gadījumā atbildība no
Saeimas vairākuma un no valdības partiju puses ne-
tiks prasīta, tad mēsrūpēsimies, lai šīatbildība viņiem
tiktu uzlikta no tautas, lai tiktu uzlikts tas par likumu
prasīt no valdības atbildību. (Stipri smiekli.) Jums
kungi, patīk par to smieties, jūs gribat virzīt mūsu
Satversmi uz citu pusi, jūs laikam gribat iet tādu ceļu,
kādu gājusi Polija (smiekli, sarpsaucieni, troksnis).
To jūs gribat. Nu darāt, ja jūs to gribat, sevišķi tie
kungi, kas šeit sēd centrā. Jūs paši saprotat, ko jūs
darāt (starpsaucieni, troksnis). Jūs pilnīgi nicinājāt
ar to mūsu Saeimu, jūs pilnīgi spļaujat ģīmī mūsu
Saeimai! To jūs gribat ar savu smiešanos pateikt
(troksnis, smiekli). Šodien ar savu darbību jūs pa-
sludināt, ka valdība Saeimas priekšā neatbild! To
jūs še darāt un taču šiem vārdiem iāseko darbiem.
Darāt to. ja jūs varat (aplausi kreisā pusē, troksnis
labā pusē).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Opvncanam.

J, Onvineans (ārpus partijas): Godājamie depu-
tātu kungi! Man ari jāaizrāda, ka loti apbrīnojami
ir tas, ka demokrātiskais centrs, ari latgalieši, kas ir
ievesti Saeimā vairāk no trūcīgām masām, iet pakaļ
tiem, kas grib uzspiest savu gribu un kas atbalsta labo
spārnu, tos elementus valstī, kas ir bagāti un neiet
pretim to masu interesēm, kas ir trūcīgas, un kurām
šīs formulas grib izpalīdzēt. Man šeit privātā kārtā
Trasuna kungs teica: ..Kas tad ir pārejas formula?
Tas jau nav likums. . Mēs esam norunājuši _ar prezi-
denta kungu, ka viņš ies pretim šīm vēlēšanām." Bet,
Trasuna kungs, varbūt Jūsu organizācijām ies pretim,
bet tām organizācijām, kuras Jūs neatbalstāt, neies
pretim. Un kādēļ jūs gribat nostādīt tā, lai visas or-
ganizācijas būtu no jums atkarīgas? Tā ir jīdz ne-
pielaižamībai nosodāma lieta. Es domāju, mūsu tau-
ta to novērtēs un tiem, kas balso pret šīm formulām,
nebūs vairs vietas šeit Saeimā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šīs pārejas for-
mulas vārdu vēl vēlas deputāts Klīve.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Es domāju, ka es izteikšu nepārpro-
tami visa balsojošā bloka domas, ja teikšu, ka ne ma-
zāka iemesla nav sociāldemokrātiem uztraukties par
to, ka valdība būtu nodomājusi vienādu vai otrādu so-
li, kas nebūtu saskaņojams ar Saeimas vēlēšanos. Ne-
pārprotami skaidri ir tas, ka ir nodibinājies viens vai-

rākums — ja tas iet kopā ar jums, tad tas ir labs.un
slikts, ja neiet ar jums kopā. Es domāju, šinī gadīju-
mā Rudevica kungam nebij nekāda iemesla uztrau-
kties; tas bij vajadzīgs tikai, lai dabūtu vairāk balsis,

. jo kā jūs redzat, tālāk nāk sociāldemokrātu pārejas
formulas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 23.
pārejas formula, pret kuru izsacījusēs budžeta komi-
sija. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pār-
ejas formulu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par šo pārejas formulu nodotas 32 bal-
sis, pret 1, atturējušies 40. Pārejas formula noraidī-
ta. 24. pārejas formula:

,.Uzdot valdībai atvērt pie katras miesta un pagasta val-
des bezmaksas darba apgādi, padodot viņas darbību tautas
labklājības ministrijas pārraudzībai.

M. Rozentāls."
Vārdu neviens pie šīs pārejas formulas nevēlas?

Nobalsošanā nāk 24. pārejasformula, pret kuru izsa-
cījusēs budžeta komisija. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo pārejas formulu. Kas atturas? Par šo
pārejas formulu nodotas 32 balsis, pret — 2, atturēju-
šies 40. Pārejas formula noraidīta. 25. pārejas for-
mula : _ /

,.Visos tanīs gadījumos, kur senāts atcēlis neatsavināmo
daļu ierādīšanu un kur neatsavināmas daļas jau butu korobo-
retas, uzdot zemkopības ministrijai spert attiecīgos soļus ie-
rakstu izlabošanai zemes grāmatas un nelikumīgi ieradītās
daļas pievienošanai zemes fondam.

K. Būmeisters."

Pie šīs pārejas formulas vārdu vēlas deputāts
Būmeisters. Vārds deputātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Augstā sa-
pulce! 25. un pārējās nākošās manas pārejas formu-
las, ko es iesniedzu sociāldemokrātu frakcijas vārda,
iziet galvenam kārtām uz to, lai labotu tas kļūdas, ko
nodarījuši zemkopības ministrijas ierēdņi, vai nu
paša ministra, vai ministra biedra personas, kur ne-
atsavināmās daļas ir nelikumīgi ierādītas. Jašodien
valdības koalicija nostājas uz tāda redzes stāvokļa,
ka nekādas pārejas formulas nav vajadzīgas, tad man
liekas, ka vienīgais slēdziens ir tas, ka visas neliku-
mības, kādas līdz šim bijušas, turpināsies ari uz
priekšu, un ka augstā namā neatrodas nevienas pilso-
niskas grupas, kura patiesībā šīs nelikumības gribētu
novērst; ja viņas tagad akceptē valdības koalīcijas
stāvokli, tad jāsaka, ka šīs godīgās pilsoniskas gru-
pas ir nopirktas. (Saucieni pa kreisi: „Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es saucu deputātu
Būmeisteru pie kārtības. Nevar but runa,.ka te butu
kāds deputāts vai grupa nopirkti.

K. Būmeisters (turpina): Šinī pārejas formulā
mēs liekam priekšā, lai zemkopības ministrs spertu
attiecīgos soļus, lai tur, kur senāts ir atzinis nelikumī-
bas, lai ministrs un valdība šīs atzītās nelikumības
reiz novērstu. Bet ko mēs redzam līdz šim? Zem-
kopības ministrija nav spērusi un ari nesper nekādus
ārkārtējus soļus, lai šīs nelikumības novērstu. Neli-
kumības, kuras nodarīja Miglenieka, Velkmes kungi,
es tagad jautāju, vai šīs nelikumības jūs, darba par-
tijas cilvēki, kurus mēs atzinām līdz šim par godīgu
pilsonisku partiju, vai jūs tās gribat akceptēt, ja jūs
nebalsojat par mūsu pārejas formulu? Ja jūs pievie-
nojaties koalicija!, tad reizē ar to jūs sakāt, ka tās
nelikumības, kas ir atzītas, jūs sankcionējat un līdz
ar to jūs sakāt, ka negribat, lai tās neatsavināmās da-
ļas, kuras nelikumīgi ierādītas, tiktu atdotas atpakaļ
sīkzemniekiem un bezzemniekiem. Kungi, es pie tiem
piemēriem, ko es pievedu, pievedīšu vēl vienu. Me-
žotnes muižā, kur neatsavināmā daļa bija ierādīta
Līvenam, tam Līvenam, kurš pabalsta Latvijā monar-
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ķistisku kustību, tam bija ierādīta neatsavināmā
daļa — 50 ha. Celmiņa kungs bija tik labs un šo ne-
atsavināmo daļu pavairoja uz 106 ha, pieliekot, klāt
53 h.a. Šī neatsavināmā daļa ir koroboreta. Senāts
atzīst šo kļūdu, bet jūs tagad gribat, lai firsts Līvens
šos 53 ha, kas nelikumīgi piešķirti, turpmāk lietotu*.
Jūs atņemat tos sīkzemniekiem un bezzemniekiem, at-
ņemat 3 ģimenēm jaunsaimniecības normas. Lūk,
kungi, ja starp jums ir nopietni domājoši cilvēki, kas
domā par sīkzemnieku un par bezzemnieku intere-
sēm, tad šīs pārejas formulas, kuras es esmu iesnie-
dzis, jums ir jāpieņem. Tā ir vienīgā cerība, ja Saei-
ma ar savu autoritatīvo lēmumu uzdos zemkopības
ministrijai spert noteiktus soļus, ka tad viņa to ari
darīs. Citādi palaisties uz kaut kādām norunām un
nodomiem, ka šie lēmumi tiks izvesti mājas kārtībā,
tas, kungi, ir maldīšanās. Tā kā zemnieku savienība
jau daudz reiz ir apvedusi jūs, pilsoniskos demokrā-
tu kungus, ap stūri, tā ari šoreiz viņa jūs apvedīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds deputātam Jezupam Trasu-
nam.

J. Trasuns (Latgales darba partija): Sakarā ar
celtiem iebildumiem, es tikai pāris vārdus gribu teikt.
Uzbudinājums ir pilnīgi lieks tādā ziņā, kā šeit togrib
izskaidrot sociāldemokrātu runātāji. Mēs nerunājam
tagad pēc būtības par tām lietām, par ko jūs strīda-
ties .un kas pa daļai aizkustināts pārejas formulās.
Ministru prezidents jaupašā sākumā aizrādīja,ka lie-
la daļa no šīm pārejas formulām jau ietilpst valdības
darbības apjomā, viņa ir apņēmušās viņas izvest dzī-
vē un mēs no savas puses gādāsim par to, ka tas tā
notiktu. Tā kā šeit jūs klaudzināt vaļējās durvis. Ja
atkal kāda formula neietilpst valdības darbības apjo-
mā, tad jau, protams, koalicija viņu neatbalstīs tā kā
tā. Tāpēc šeit ir nevietā runāt un jautājumu nostādīt
tā, it kā koalicija gribētu Saeimai pilnīgi aizbāst muti.
Varbūt, ar to tiek paralizēta opozicija, bet tas ir cits
jautājums. Katrā ziņā Saeimas vairākums to var pil-
nīgi apzinīgi izvest cauri un tas citādi ari būt nevar.
Ari līdz šim vienmēr taču ir bijis tā, ka attiecīgo pār-
ejas formulu pieņem tikai vairākums, ja tas atrod, ka
bez tādas pārejas formulas nevar iztikt. Ja atkal bez
šādas pāreias formulas Var iztikt, tad to nepieņem.
Konstatēt, ka te ir notikusi kaut kāda pirkšana-pārdo-
šana, ir pinlīei nevietā. Gribu teikt jums,ka tāda de-
magogi ja... (Troksnis un starpsaucieni pakreisi.) At-
vainojat, mīļie kungi, ar kliegšanu jūs neko nepa-
nāksat. (P. Ulpe no vietas: ,,'Padomes loceklis
priekšā!"') Kāds jums tas loceklis ari nebūtu priekšā,
bet... (Troksnis, smiekli un starpsaucieni.) Var
redzēt, kā jūs. kungi, sajūsminājāties par šo lietu,
bet es iums gribēju tikai pateikt, ka ir pilnīgi lieks tas
uzbudinājums, ar kuru te nāca iepriekšējie runātāji.
Kas zīmējas uz Latgales lietām, tad varu jums droši
apgalvot, ka mēs šīs lietas aizstāvēsim. Un ja ta-
gadējā koalicija negribēs viņas nokārtot, tad varat
būt pilnīgi pārliecināti, ka mēs viņā vairs neatradīsi-
mies. Tikai to jums gribēju pateikt.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Trasuna kungs
grib, lai mēs nepārprastu viņa izturēšanos. To viņš
visādā ceļā var panākt. Bet es gribu lūgt, lai nepār-
prot ari mūsu izturēšanos, lai ari mums atļauts uz-
traukties un būt tik asiem, kā mēs to gribam, nebūt
neuzspiežot savu gribu vairākumam. To mēs negri-
bam un nevaram, jo vairākumam ir savas zināmas
tiesības. To pateicu jau savā pirmā runā. Tāpēc,
atļaujat mums būt šinī jautājumā tik asiem, cik mēs
gribam, jo jūs te izrādāt vislielāko liekulību. Mēs
jums pateiksim, kas ir tie vainīgie, kāpēc zemes pie-
šķiršanas lietās Latgalē ir vajadzīgas gan revizijas,

gan šādas pārejas formulas. _ Kuri bij tie, kas vis-
vairāk prasīja un vienmēr vēl prasa pēc šīm revī-
zijām?_ Kuri bij tie, kuri paši vienmēr nāca ar šā--
dam pārejas fprmulārnun uzstājās par ti>, ka tādām
pārejas formulām jābūt. Tagad ir iesniegta pār-
ejas formula, lai censtos izlabot līdzšinējās neliku-
mības, par kurām jus šeit mūžīgi stāstāt, ka tādas
nelikumības Latgalē notiek. Tāpēc, lūk, es tagad
gribēju konstatēt, ka ta ir vislielākā liekulība un ne-
patiesība, vislielākais jezuītisms savu vēlētāju
priekša un vispārīgi pret šiem jautājumiem. Tagad
jus kāpjat uz šīkatedra un sakāt, ka ir citi ceļi. Kādi
ir šie ceļi? Andeles ceļi, tādi ir tie jūsu ceļi. Tās
ir tas vienīgais ceļš. Un veltīgi jūs to mēģināt no-
liegt. Ja tagad_Trasuna kungs to saka, tad tas tiek
darīts tikai tapec, ka priekša stāv bankas padomes
locekļa velēšanas. (Saucieni pa kreisi: ,.Pareizi!")
Jus sakāt, ka ar koalīciju visu ko var izdarīt. Jūs
taču bez koalīcijas varat to izdarīt, bet jūs to ne-
darāt. Tur, kur ir pirkšana un pārdošana, tur jūs
esat klāt. Atļaujat man to konstatēt un es gribu
teikt, ka jums ir svēts un autoritatīvs tikai ministru
prezidenta paziņojums, ar kuru viņš uzspļauj Sa-
eimai. (A Klīve no vietas:_ ..Uzspļauj virsū! Kas
tas par izteicienu?!") Tas tā ir, un to, mēs esam
dzirdējuši ne tikai šoreiz vien, bet ari no" dažiem
citiem kungiem. Bet tad jūs esat reaģējuši uz to,
bet tagad jākonstatē, ka jūs paliekat arvienu „tui-
paki", ta ka pat vairs nereaģējat uz to. Dzirdot
šādu paziņojumu no Saeimas, jūs vēl pasakāt „pa,l-
dies par to, ka mums nevajaga pūlēties". Ko tas
nozīmē? Tas nozīmē, ka ja līdz šim Saeima taisīja
kādulēmumu pārejas formulas veidā, tad šis lēmums
bij jāpilda, tika uzlikts par pienākumu to izpildīt.
Tagad turpretim ministru prezidents Alberinga kungs
konstateja,_ ka tas neesot ticis darīts un teica, ka
turpmāk tādus lēmumus neizpildīšot, Tā tad viņš
konstatēja, ka tas netiks darīts un tāpēc jūs tagad
nevarat teikt, ka tagad kas tiks darīts tāpēc, ka jūs
esat koalicija. Agrāk ari bija tādi lēmumi un jūs ari
bijāt koalicija, tomēr izglītības ministriju grib infor-
mēt, neskatoties uz to, ka jums ir 5 ministri. Tagad
jūs jau tāpat nevarēsat neko vairāk panākt, tikai vie-
nīgi to, kas jau ir norunāts, t. i. jūs iegūsat vienīgi
kādu vietiņu, bet to, ko pati tauta un dzīve prasa, to
jūs nepanāksat. Manis dēļ jūs varat rakstīt vekseļus,
pārdot un pirkt, ja jūs domājat ka augstais nams
ir tā vieta. Mēs domājam, ka augstais nams nav
birža. Es kungi, tikai gribēju konstatēt jūsu lieku-
lību un nodevību un vairāk neko.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es lūgtu taču de-
putātu kungus lietot pēc iespējas neapvainojošus iz-
teicienus. Var jau būt ļoti ass, bet taču vajaga tu-
rēties parlamentārisma robežās. Vārds deputātam
Bungšam.

K. Bungšs (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-
tātu kungi! Tās pārejas formulas, kas iesniegtas un
mums stāv priekšā nobalsošanā,kā ari dažas no tāmi,
kuras tādā veidā, kā šodien balsojat, mēs viņas
nobīdījām un nolikām pie malas, jāaizrāda, ka tās
pārejas formulas ir nopietni domātas pārejas formu-
las un ļoti nopietnas. Man šķiet, ka pārejas formulu
iesniedzēji ir gribējuši labot tās nelikumības, kādas
hdz šim notikušas pie centru ierādīšanas un zemes
piešķiršanas. Nolūks taču ir labs. Visiem zināms,
ka ir notikušas nelikumības, kā pie zemes piešķir-
šanas, tā pie neatsavināto daļu ierādīšanas. Ne
tikai desmitiem varētu uzskaitīt tādas nelikumības,
bet varētu uzskaitīt vairākus simtus. Nolūks ir
skaidrs — tās_nelikumības grib labot pārejai for-
mulas iesniedzēji,_ bet labās partijas nostājušās uz
ta viedokļa, uz kāda nostājās mūsu cienījamais Al-
beringa kungs, kurš pārejas formulas nevar ieredzēt
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un saka, ka itin neka nevajaga pieņemt, paši visu
nokārtošot. Par šīm pārejas formulām nebalso ari
paši iesniedzēji. _ Tas nozīmē, ka nelikumības lai
paliek un turpmākā darbībā ministru kabinetam ir
ļoti dibināts iemesls palikt pie tā ieskata, ka Saeima
prekšlikumu noraidījusi, nav uzdevusi valdībai ne-
likumības novērst un tās izlabot. Saeimas priekšā
ministru kabinets varēs uzstāties ar lielu bravūru un
pateikt, ka viņam nekādas nelikumības nav jāno-
kārto, un tas tapec, ka koalicija, tagadējais Saeimas
vairākums šīs pārejas formulas noraidījis. Nelikumī-
bas izdarītas, bet Saeimas vairākums pārejas for-
mulas noraida un neatzīst, ka nelikumības jālabo,t. i.
grib pateikt, lai paliek kā bijis, lai turpinājās tāpat
tālāk, grozīt neko nav vajadzīgs. Saeima, lai no-
vērstu nelikumības ieenes priekšlikumu, lai zem-
kopības ministrs tās novērstu un izlabotu, bet vai-
rākums teic, ka nav vajadzīgs to darīt. Vai jūs
domājat, ka zemkopības ministrs ko darīs, ja pārejas
formulas noraidīs? Aiz viņa taču stāv vairākums,
kas ir pateicis, ka nav vajadzīgs to darīt. Bet es,
kungi, domāju izskaidrot un saprotu to izturēšanos
pret šīm pārejas formulām, Atvainojat, kungi:, ja
ņemsim vēra tās lielās partijas un frakcijas, kādas
te ir pa vienam, diviem un trīs cilvēkiem. Jāsaka,
ka ja šīs pārejās formulas pieņemtu, tad vienu otru
partijas biedri tas ķertu, sevišķi, kas attiecas' uz
agrarlietam. Redazt, te ir tas sāpīgais punkts un
tapec jus, neskatoties uz visu to, kādas nelikumības
ari nebūtu, esat spiesti tā balsot un tā izturēties. At-
vainojat, nupat vēl, jūs atceraties vakardienas vai
aizvakardienas ..Sociāldemokrātā" bij ziņa par
zemes piešķiršanu dzejniekam Atim Ķēniņam
— tas laikam skaitās demokrātiskā centrā.
(Sauciens: ,.Nekad nav bijis!") -^ Nu, tikpat
jau tālu viņš nestāv, izšķirt viņu no Breikša
kunga ir grūti, turpat tuvu jau viņš jums stāv. Šim
Keniņa kungam, neskatoties uz to, ka viņam jau pie-
der 400 pūrvietās lielas mājas, viņam ir vēl piešķirti
54 ha zemes. Tas noticis jau 1921. gadā. Pēc ta-
gadējiem noteikumiem, kādi ir, jūs Atim Ķēniņam
nevarat pieiet klāt, nevarat atņemt to, kas viņam
ir piešķirts, bet izstrādājot likumu, grozot pastāvošos
noteikumus, varētu viņam; tikt klāt un tos 54 ha
piešķirt tiem, kas tos nopelnījuši, kas palikuši bez
vienas kvadratpēdas, vai kvadrātmetra zemes un
nekā nav dabūjuši, Piešķirt to vajadzēja Latvijas
armijas karavīriem, no kuriem 50% ņēmuši dalību
Latvijas atbrīvošanas cīņā, nekas nav piešķirts.
Ķēniņa kungam ir bijusi tik laba apetīte uz zemes
dabūšanu, ka neskatoties uz to, ka viņam pieder lie-
lāks zemes īpašums, tomēr viņš bijis spējīgs paņemt
tādu normu kā neviens. Pēc tagadējiem noteikumiem
viņam nevar neko darīt. Tālāk jāgriežas pie zem-
kopības ministra partijas. Vai tur lietas labāk stāv?
Neiesim diez cik tālu. Te varbūt, ir kādi deputāti,
kas par tādām lietām . interesējas. Varbūt tie aiz-
ietu un paskatītos, ko dabūjis no zemkopības mi-
nistra partijas kāds Plostiņš. Jūs teiksaf, kāpēc vi-
ņam deva. Plostiņam Bieriņu muižas centra pie-
šķiršana notikusi 1921. vai 1922. gada sākumā. Pēc
pastāvošiem noteikumiem, viņam atņemt neko ne-
var. Te Nonāca kungs saka, ka Lindiņa kungs pie-
šķīris. Neaizmirstat, Nonāca kungs, ka pats Plostiņš
tanī laikā bija un vēl tagad ir Rīgas apriņķa zemju
inspektors. Ja ari Jūs, Nonāca kungs, būtu zemes
ierīcības komitejā, nezin, vai Jūs zinātu, kur Bieriņu
muižas centrs atrodas, Es domāju, ari Jūs nepa-
zīstat tik labi Latvijas ģeogrāfiju. Plostiņš to zi-
nāja. Viņš to bija, smalki izstaigājis un Izmērījis.
Viņš zināja, ka Bieriņu muižas centrs atrodas bieži
apbūvētā vietā. Viņš zināja, ka tas atrodas ļoti
skaistā vietā. Viņš saprata, ka tas zemes gabals,

tie 10 hektāri nav tikai dažus miljonus vērts, bet
10 miljonus vērts. Šim Plostiņa kungam 1bijusi liela
apetīte paņemt tur 10 ha. Apkārtējiem sīkrentiiie-
kiem tur pieder tikai puspūrvietas un vēl mazāk ze-
mes. Plostiņa kungs tur paņem 10 hektārus. Viņš zi-
nāja, kur atrodas Bieriņu muižas centrs. Es nezinu,
vai toreiz pie piešķiršanas bij Lindiņa kungs vai kādi
citi kungi, bet prasīt no cilvēkiem, kas strādāja
centrālā zemes ierīcības komitejā, ka tad, kad pie-
šķīra kādā muižā vienu vai otru zemes gabalu, lai
tie brauktu ārā un apskatītos, kur tas zemes gabals
atrodas, nevarēja. Nevarēja sevišķi tāpēc, ka toreiz,
kā mēs redzam no protokoliem,, centrālā zemes ie-
rīcības komiteja bieži strādājusi caurām naktīm.
Tāpēc to prasīt nav iespējams. Es atkārtoju, Plo-
stiņa kungs to zināja. Zināja, kur atrodas Bieriņu
centrs un zināja ari viņa vērtību. Bet sakāt, vai
tas ir normāli, ka tur, kur citiem piešķir pa U pūr-
vietai, pa pūrvietai, ka tur vienam kungam, kaut ari
tas būtu Plostiņa kungs, piešķir desmit hektārus. Te-
pat Rīgā ir invalidi un atvaļināti karavīri, kuri nevar
dabūt ne puspūrvietas zemes, bet Plostiņa kungs,
kuram it nekādu nopelnu nav, dabū 10 ha. Katrs
Latvijas armijas karavīrs būtu pilnīgi ar mieru, ja
viņš tur dabūtu pūrvietu vai puspūrvietu tanī vietā,
kur Rīgas apriņķa zemes inspektors, jaunzemnieku
partijas biedrs, Plostiņa kungs dabūjis 10 ha. Bet,
kungi no jaunzemnieku partijas, ko jūs drīkstat tagad
darīt. Es neredzu, ka tādā tiešā nozīmē, atvainojat,
es negribu atkārtot to vārdu, par kuru te priekšsē-
dētājs sauca pie kārtības manu frakcijas biedri
Bumeisteru; nevarēs teikt, ka tas tiešā nozīmē no-
ticis, bet aplinkus tās lietas tik smuki saistās kopā,
ka tikai ko var padomāt. Plostiņa kungs var jūsu
partiju galīgi iznīcināt, ja jūs gribētu grozīt nodarīto
netaisnību, kur viņam zemes 10 ha ieKšpus Rīgas
sliegšņa piešķirta. Es domāju, ka pat Nonāca kungs
teiktu: „Ja būtu kādam citam, tad vēl kaut ko va-
rētu darit, bet kad Plostiņa kungs ir dabūjis milzu
vērtības, kurš ir partijas biedrs, kā to var ņemt
nost?" To taču nevar darīt. Es gribētu redzēt,
vai jus balsosat par šo pārejas formulu. Tiklīdz jūs
nebalsosat, tad tiešāmmans apgalvojums būspareizs,
ka jūs nevarat un nedrīkstat citādi darīt, ka jūsne-
drīkstat stāvēt par to, lai rokām taustāmās nelikumī-
bas, kas nodarītas agrārā reformā, mēģinātu kaut
kādi labot un nokārtot, lai tiešām tiktu pie sava ze-
mes stūrīša tie, _kas viņu nopelnījuši, bet nevis tie,
kuri sedeja siltas vietās aizvējā un par savu kaut
ari, varbut, labu valsts darbu ņēma algu. Tie tagad
saņem, tos treknākos kumosus. Turpretim tie, kas cī-
nījās pozīcijās, kuriemskrēja lodes no vienas un otras
puses apkārt, tapec ka ienaidnieks bija pretim,, tā ari
aiz muguras, tie lai paliek tukši,ko tiem ir vajadzīgs
dot. Labi ir,ka dabū tiekungi, tie vīri, kuri vienmēr
siltuma atradušies. Kā nu viņus tagad, kaut kādu
Plostiņa kungu, izcelt ārā no šīs siltās vietiņas, no
šis lielas bagātības? Viņš jau tiešām nabadziņš var
nosalt.tādā lielā gaisa pārmaiņā. Tāpēc, kungi, jūs
nedrīkstat uzstāties, jūs nedrīkstat balsot par šopār-
ejas formulu, tāpēc ka tie ir jūsu partijas, biedri, ir ci-
tādi tuvu stāvoši cilvēki, ir tik ļoti cieši saistījušies
ar jums, ka ja jūs to darītu, tad nezin, kādas sekas

būtu vispār priekš jūsu partijas. Vai jūs domājat, ka
mūsu trešajā zvaigznē Latgalē ir labāki? Nepa-
visam ari nē. Ari tur ir piešķirtas daudzas labākās
vietas, nevis tiem, kas to būtu nopelnījuši, bet, agrār-
reformai tuvu stāvošiem iespaidīgiem cilvēkiem. Vēl
pašā pēdējā laikā saņem no apriņķu komitejām
lietas, kur zeme piešķirta vietējam pagasta darb-
vedim. Ja paprasa, vai armijā dienējis, tad saka,
nē, toreiz jau biju kā darbvedis, tā tad sēdējis siltā
vietā. Tālāk kādam skolotājam, vai apriņķa likvi-
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dacijas valdes priekšsēdētāja kundzei, kuram pašam
jau kāds zemse gabalsbijis piešķirts, bet to paspējis
jau pārdot. Priekšsēdētāja kungs pats nu vairs ne-
var nākt un prasīt otrā vielā zemi, varbūt, ir tā
drusku neērti, bet nu nak viņa kundze, kurai ari
apriņķa komiteja piešķir. Tā stāv mums Latgales
partijām ļoti tuvu. Vel vakar, citi centrālās zemes
iencības_komitejas locekļi to, varbūt, vēl apmierinās,
— bij tāds gadījums, ka kāda muiža, ja nemaldos,
Zaļeskas muiža — man ar tiem latgaliešu nosauku-
miem neveicas, domāju ka tā bij — sadalīta vai-
rākas jaunsaimniecības apmēram 8—9 ha lielās, bet
neviena no tam apriņķī nebijļpiešķirta kādam bez-
zemniekam, zemes apstrādātajam'. Tās apriņķī bij
piešķirtas skolotajai^ no sava pagasta, skolotājam
no kaimiņu pagasta, ārstam kādam baznīckunga tu-
viniekam, likvidācijas valdes priekšsēdētāja kundzei
— tāda buķete, ka tiešam nopriecāties. Šoreiz— cen-
trālas zemes ierīcības komitejas apakškomisijai bij
tik daudz dušas pateikt, ka visi šie kungi, jānoraida.
Agrāk tas tomēr nenotika. 1921. un 1922. gadā katrs
labākais, katrs treknākais gabaliņš tika izņemts. Tospaņēma tie partijas viri, kas sēdēja tuvāk agrārre-
formas darbam. Ņemsim kaut vienu piemēru. Te
man jāpiemin godājamais Satversmes Sapulces lo-
ceklis Kindzuļa kungs. Viņš aizbraucis uz Latgali,
uz kādu muižu (Ķ. Ulmanis no vietas: „Uz Kalkūnes
muižu!") ja, uz Kalkūnes muižu — man jāpateicas
Ulmaņa kungam, par to, ka viņš man palīdz atminē-
ties muižu nosaukumus

^
Tur Kalkūnes muižā Kin-

dzuļa kunga sievas tēvam piešķirta visskaistākā
dārza saimniecība 10 ha platībā, kur apmēram 4—5
ha ir apdēstīta ar apmēram 30 līdz 40 gadu vecām
abelem. _ Ta tad dārzs pašā pirmā labumā. Tas
sievas tēvam:. Bet Kindzuļa kungs pats, ja tādi la-
bumi nāk, taču nevar palikt tukšā. Neskatoties uz to,
ka Ilūkstes apriņķī viņam ir nekustams īpašums, uz
sievas vārda piešķirta otra dārzsaimniecība. To re-
dzēju pats savam acīm, jo man nācās uz turieni iz-
braukt vērtēšanas komisija. Kindzuļa kunga otrai pu-
sei piešķirta dārzniecība ir gan mazliet sliktāka par

pirmo, bet tur atkal virsū ir lielākas ēkas. Sakāt, lat-
galiešukungi, tie, kas skaitās zemnieku partijā, vai jūs
to nedarīsat. Nē, kungi, te jūs neko nedarīsat, jūs ne-
drīkstat neko darīt un nedrīkstat balsot par šo pār-
ejas formulu. Jo ko tad teiks Kindzuls, kurš ir jūsu
partijas biedrs. Ko tad viņš darīs? Ja ari jūs no-
balsosat par šo pārejas formulu, ari tie divi Rubuļa
kungi, tadKindzuls var jūsu tā niecīgo mazo partiju
saspridzināt uz visam pusēm, ka turpmāk jau tā jūsu
niecīgais skaits vel vairāk sašļuktu. Atvainojat, de-
putātu kungi, es negribu jūs šeit uzkavēt ar visiem,
faktiem:. Pietiks ar pievestiem. Tādi fakti ir vesela
virkne un ne tikai latgaliešu pusē vien, bet ari labā
spārna, zemnieku sav\enībā(Reinharda starpsauciens)
Reinharda kungs, nesakāt, vis tā. Ari Jūsu pusē
tādi gadījumi ir. Bet ja es visus tos faktus minēšu,
tad tas var mus novest par daudz tālu. Jūs prasāt,
lai es kādu gadījumu pievedu. Man jāsaka:, ka es
to nevaru izdarīt, jo nezinu visus jūsu partijas bie-
drus, tie ir vairāk noslēpti. Bet ka tādi gadījumi ir,
ne tikaiviens vien, bet daži desmiti, tas ir taisnība.
Es domāju, kungi, ja mēs tiešām cienām taisnību un
patiesību un ja mes nestāvētu dažs labs tik tuvu tiem
cilvēkiem, kuri dabūjuši zemes visādā veidā, kā te
minēju, tad patiesība un taisnība spiež mūs, balsot
par šīm pārejas formulām. Bet jūs esat saistījušies
un jūs nevarat_un nedrīkstat par tām balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
25. pārejas formula, par kuru izsacījusēs budžeta ko-
misija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas
formulas pieņemšanu. Tagadlūdzu pacelties tos,
kas ir par 25. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 25. pārejas for-
mulu nodotas 39 balsis, pret nav neviena, atturas
36. Pārejas formula pieņemtā (Aplausi pa kreisi).

Prezidijs liek priekšā šo sēdi slēgt un turpmāko
pārejas formulu nobalsošanu izdarīt pēcpusdienas
sēde pec prezidija ziņojumiem. Iebildumu nav?
Pieņemts.

Nākošā sēde šodien pīkst. 5 pēc pusdienas. Sēde
slēgta.

(Slēgta pīkst. 2.40 pēc pusdienas.)

III. sesijas 27. sēde 1926. gada 4. jūnijā.
( Atklāta pllkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Dienas kārtības grozīšana:

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) . 1006
V. Firkss (vācu baltiešu partija) 1006

2. Pārmaiņas komisiju sastāvā 1006
3. Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu

dažu Saeimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildī-
bas , , , , 1007

4. Jautājums par Lietavas laukstrādnieku ievešanu
Latvijā:

M. Rozentāls (sociāldemokrāts) . . . 1007, 1010
E. Laimiņš, tautas labklājības ministra v. i. . 1009

5. Pārejas formulas:
K. Būmeisters (soci ai demokrāts) 1011
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 1013
K. Pauļuks (zemnieku savienība) ..... 1014
J. Rūdzis (sociāldemokrāts) 1015

J. Opyncans (ārpus partijām) 1016
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 1017
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība) . . 1018
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 1020
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) . . 1021, 1023, 1924
K. Dišlers (bezpartejisko, sabiedrisko darbi-

nieku grupa) 1023
6. Redakcijas komisijas ziņojumi:

G. Mīlbergs, referents 1026—1028
7. Likums par nodokli no nekustamas mantas pilsētās

un miestos (3. Ilaījum's):
P. Lejiņš, referents 1029, 1031—1034
E. JaunzemiS, referents 1029, 1031—1034
G. Mīlbergs, referents 1034
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) . 1028, 1030, 1031
J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) 1030
8. Likums par mēriem un svariem (3. lasījums):

G. Mīlbergs, referents 1035
9. Likums par izlozēm (3 lasījums):

G. Mīlbergs, referents 1035
10. Likums par aizsargu baku potēšanu (3. lasījums):

G. Mīlbergs, referents 1036
11. Pārgrozījumi aktu noslēgšanas un apstiprināšanas

kārtībā Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā biju-
šās Krievijas lik. kop. X. sēj. I. daļa (3. lasījums):

G. Mīlbergs, referents 1036



1005 Latvijas Republikas II, Saeimas III, sesijas 27. sēde 1926. gada 4. jūnijā. 1006

12. Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem 1,
izdevumiem, budžetiem un pārskatiem (pieņem stei-
dzamības kārtībā):

E. Jaunzems, referents . . 1036, 1040, 1042, 1043
J. Annuss, referents . . . 1037, 1040, 1042, 1043
A. Bergs (nacionālā apvienība) 1037
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 1038
K. Dišlers (bezpartejisko, sabiedrisko darbi-

nieku grupa) 1039
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 1042

13. Pārgrozījumi un papildinājumi procesa likumos un
likumā par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu
Latvijā (pieņem, steidzamības kārtībā):

P. Juraševskis, referents 1043, 1048
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 1044
R. Ivanovs, valsts kontroliere .... 1045, 1046

14. Papildinājums likumā par naudas kapitālu ienāku-
miem (pieņem steidzamības kārtībā):

J. Celms, referents 1049
15. Pārgrozījumi likumā par agrāko līgumu un parādu

nokārtošanu (pieņem steidzamības kārtībā):
J. Celms, referents 1050

16. Pārgrozījumi likumā, par izvedmuitas tarifu (pieņem
steidzamības kārtībā):

j. Hans, referents . . 1051
H. Enzeliņš, referents 1051

17. Sesijas slēgšana:
M. Nuroks (žīdu bloks) 1052, 1060
M. Lazersons (Ceiire Cion) 1053
A. Klīve (zemnieku savienība) 1053
N. Maizels (Bunds) 1055
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 1055
M. Dubins (Agudas Jisrael) . 1056
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) . 1057
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) .... 1060

18. Nākošā sēde 1060

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojumi; likums par nodokli no nekusta-
mas mantas pilsētās un miestos, 3. lasījums; likums
par mēriem un svariem, 3. lasījums; likums par izlo-
zēm, 3. lasījums; likums par aizsargu, baku potē-
šanu, 3. lasījums; pārgrozījumi aktu noslēgšanas un
apstiprināšanas kārtībā Latvijas apgabalos, kur pa-
stāv spēkā bijušās Krievijas lik. kop. X. sēj. I. daļa,
3. lasījums; pārgrozījums papildinājumā pie likuma
par pavalstniecību; pārgrozījumi noteikumos par pil-
sētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pār-
skatiem; pārgrozījumi un papildinājumi' procesu li-
kumā un likumā par agrāko Krievijas likumu spēkā
atstāšanu LatvijāBez tam var tikt uzņemti šīs die-
nas dienas kārtībā vēl no finansu komisijas iesniegtie
un par steidzamiem atzītie likumprojekti: papildinā-
jums likumā par nodokļiem no naudas kapitālu ie-
nākumiem; pārgrozījumi likumā par agrāko līgumu
un paradu nokārtošanu un pārgrozījumi likumā par
izvedmuitas tarifu, ja neviens no deputātiem neceļ
pret to ierunas. Vai būtu kādi iebildumi pret to, ka šīs
dienas dienas kārtības papildinātu ar finansu komisijas
iesniegto likumprojektu — papildinājums likumā par
nodokļiem no naudas kapitālu ienākumiem? Iebildumi
netiek_celti._ Tas uzņemts šīs dienas dienas, kārtībā.
Vai butu kādi iebildumi pret likumprojekta — pār-
grozījumi likumā par agrākolīgumu un parādu nokār-
tošanu uzņemšanu šīsdienas sēdes dienas kārtībā?'. Ie-
bildumus neviens neceļ. Likumprojekts uzņemts dienas
kartība. Vai būtu kādi iebildumi pret likumprojekta —
pārgrozījumi likumā par izvedmuitas tariju uzņem-
šanu šīs dienas sēdes dienas kārtībā? Iebildumi'ne-
tiek celti. Ari šis trešais finansu komisijas priekšā
liktais likumprojekts uzņemts šīs dienas sēdes dienas,

kartība. Pie dienas kartības vardu lūdz deputāts
Skujenieks. Vārds deputātam Skujeniekam.

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks): Go-
dātie deputātu kungi! Es lieku priekšā noņemt no
dienas kartības likumprojektu, kurš paredz pārgro-
zījumus pavalstniecības likumā, aiz tā iemesla, ka šo
likumu komisija iesniegusi Saeimas plenārsēdē pēc
maniem ieskatiem ļoti nesagatavotu; tas nesagata-
vots aiz daudziem iemesliem. Viens no iemesliem ir
tas, ka šo priekšlikumu pieņēma komisijas sēdē, ku-
rai bija gadījuma sastāvs. Otrkārt, tas tika komisijā
pieņemts viena lasījuma ļoti liela steigā un nebūt ne-
tika ievērota vesela rinda vajadzību, kas izsauktas
no nepilnībām musu tagad pastāvošā pavalstniecības
likuma, bet pieņemti tika divi pārgrozījumi, kuri ir
visaugstākā mēra nepilnīgi un nav apmierinoši re-
diģēti. Projekts prasa ievērojamus pārgrozījumus
šeit plenārsēde, kas tanī veidā, kādā mēs šodiensteigā
nodarbojamies, lietderīgā veidā nav izvedami. Bez tam
šis likums pec maniem ieskatiem nav steidzīgs. Ja
mes pieņemam šodien plenārsēdē pirmo iesniegto
pārlabojumu, kurš iesniegts, tad, pēc maniem ieska-
taiem, pārgrozījums bus valstij kaitīgs. Turpretim
otrs pārgrozījums priekšlikumā nav tik svarīgs, tas
prasa ievērojamus pārgrozījumus un attiecas uz sa-
mēra nelielu Latvijas iedzīvotāju daļu. Tāpēc tas
nav steidzams. Šo iemeslu dēļ lieku priekšā šo li-
kumprojekta noņemt no dienas kārtības un to ne-
parspriest, tapec ka tas nav pietiekoši sagatavots,
bet apspriest viņu tad, kad mēs viņu varēsim mie-
rīgi un lietišķi pārrunāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienācis priekšlikums
no deputāta Skujenieka, Krieva, Lindiņa un citiem.

,.Liekam priekšā pārgrozījumus likumā par pavalstniecību
noņemt no dienas kartības, balsojot aizklāti."

Vārdu vēlas deputāts Firkss pret šo priekš-
likumu. Vārds deputātam Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Skujenieka kungs liek priekša noņemt no dienas kār-
tības likumu par pavalstniecības likuma grozīšanu
un motivē ar to, ka priekša esošais projekts ir ne-
skaidrs un viņa izvešana nav steidzama. Man uz
to jaiebilst, ka šis likums ir pilnīgi; skaidrs un ka
viņa caurskatīšana ir ļoti steidzama, jo sakarā ar
projekta ievešanu un viņa uzņemšanu dienas kār-tība paātrināta kārta ir modinātas lielas cerības. Tā
ir vienmēr slikta politika radīt cerības, lai viņas pēc
tam sagrautu, un jo sevišķi tad, kad iet runa parceribam, kuras ir tik taisnīgas, kā tas ir šinī gadī-
juma ar minoritātēm. Es tāpēc lūdzu augsto namu
noraidīt Skujenieka priekšlikumu kā nelietderīgu un
kaitīgu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana par šo
Skujenieka u. c iesniegto priekšlkumu notiks aiz-
klāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par
Skujenieka u. c. iesniegto' priekšlikumu, raksta uz
zīmītēm „par", tie kas balso pret, raksta uz zīmī-
tēm „pret", kas atturas, raksta ,.atturas"; baltas zī-mītes uzskatīs par nederīgam. Vai visi ir saņēmuši
zīmītes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu sa-
vākt zīmītes. Vai visi ir nodevuši zīmītes?. Iebil-
dumi netiek celti. Lūdzu saskaitīt zīmītes. Bal-
sošanas rezultāts: par Skujenieka u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 52 balsis, pret — 28 un balta
viena. Priekšlikums pieņemts. Citu priekšlikumu
pie dienas,kārtības nav? Dienas kārtība ar izdarītopārlabojumu skaitās par pieņemtu.

Mes pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —prezidija ziņojumiem. Deputāts Sīmanis
liek_ priekša publisko tiesību komisijā Alslebena vietā
ievelēt Sīmani. Iebildumu nav? Pieņemts. Tālāk

*) Runātāja atreferējums .
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centra apvienība atsauc no budžeta komisijas depu-
tātu J. Goldmani un liek priekšā J. Breikšu kā bu-
džeta komisijas locekli. Parakstījuši Juraševskis
un Evans, Iebildumu nav? Pieņemts.

Tālāk ministru kabinets lūdz Saeimas piekri-
šanu deputāta Roberta Bīlmaņa saukšanai pie tiesas
atbildības, kurš apvainots uz sodu likumu 129. panta
6. punkta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo
lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebil-
dumu nav? Lieta nodota deputātu lietu izmeklēša-
nas komisijai.

Ienācis jautājums, parakstīts no Rozentala u. c.
kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekošu jautājumu ministru
prezidentam:

1) Vai ministru prezidentam ir zināms, ka dažādi aģenti
atviļina _ Lietuvas laukstrādniekus caur Meiteni un Eglaini uz
Rīgu, Jezusbaznīcas iela Nr. 8/10, solīdami viņiem vieglu darbu
un augstas algas pie īsa darba laika, laba uztura un apģērba;
bet kad atvilinātie strādnieki Rīgā neatrod tādus darba devē-
jus, kas maksātu aģentu solīto algu un dotu labo uzturu un
apģērbu pie_ īsa darba laika,, un atsakās līgt uz te piedāvātiem
daudz sliktākiem noteikumiem, tad aģenti atstāj strādniekus
pilnīgi likteņa vara, nedod no biroja puses solīto pārtiku un
neved atpakaļ uz Lietuvu, bet piekrāpj tos cilvēkus, izdzen
uz ielas, lai paši zin, kur palikt un kā tikt atpakaļ uz Lie-
tuvu, un šie nelaimīgie cilvēki klejo apkārt pa Rīgu, die-
delēdami pie līdzcietīgiem cilvēkiem pēc pabalsta?

2) Ja ministru prezidentam augšējie fakti ir zināmi, tad
—ko viņš ir darījis un doma darīt, lai šādu aģentu darbību pār-
trauktu un viņus sauktu pie atbildības, un caur Lietuvas val-
dību informetuLietuvas pilsoņus par šejienes patiesiem apstāk-
ļiem un brīdinātu viņus no aģentu vilinājumiem?

Rīgā, 4. jūnijā. 1926. g.
M. Rozentāls, J. Kalējs, Bungšs, A. Petrevics,
A. Veckalns, E. Morics, P. Zeibolts."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš. Vārdu pie šī jautāju-
ma var dabūt viens neparakstītajiem. Vārdu lūdz
deputāts Rozentāls, Vārds deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Tautas priekš-
stāvju kungi! 3. jūnija vakarā pēc Saeimas kop-
sedes, kad es biju aizgājis uz strādnieku organizācijas
telpām Akas iela Nr. 10., pie manis ieradās 3 Lie-
tuvas pilsoņi Aleksandrs Pipikass, Jonass Siņuvsnis
un Jonass Renkauskis, visi 3no Ābeļu pagasta Radzi-
vilišķu apriņķa un ziņoja man sekošo: 27. maijā
Lietuvas Ābeļu miestiņa tirgus dienā ieradies no
Eglaine_s kāds žīds. Viņi minēja ari šī žīda vārdu, lai-
kam kāds Skorohods, Šis žīds uzaicinājis Lietuvas
laukstrādniekus, kuriem nav darba, lai brauc uz La-
tviju, uz Rīgu, jo šeit esot darbs katram, kurš tikai
darbu meklējot, visas nozares. Alga esot lauksaim-
niecība,strādājot 11 sundas dienā, 40 latu mēnesī pie
s_aimnieka uztura un apģērba. Ja strādājot no tumsas
hdz tumsai, tad alga-bušot 60 latu mēnesī—tāpat pie
brīva uztura un apģērba. Ceļš līdz Rīgai par brīvu.
Kamēr salīgšot pie saimniekiem, varēšot dzīvoti te
kāda biroja un pārtiku dabūšot no biroja. Ja būšot
salīguši pie_ saimnieka, bet tur nepatikšot, tad pēc
mēnešavarēšot līgt pie cita saimnieka, vai ari braukt
uz Lietuvu atpakaļ. Lietuvieši aizrādījuši, ka vi-
ņiem nav nekādas ārzemju pases, ar kurām varētu
braukt uz Latviju. Uz to aģents aizrādījis, ka tas
neko nekaitējot, varot_ braukt šurp uz Rīgu ari ar
tam pašam robežas pārejas apliecībām, jo Latvijas
valdība neceļot nekādus iebildumus, ja braucot ar
šīm robežu pārejas apliecībām kaut pa visu Latviju.
Tur Lietuva, Ābeļu miestā, bijuši diezgan daudz
stradnieki_ bez darba. Tanī dienā salasījušās partija
no 21cilvēka, tie pievienojušies aģentam un braukuši
šurp uz Latviju. Eglaines stacijā viņi nodoti kādam
citam aģentam, kurš viņus atvedis šurp uz Rīgu.
Rīga viņi novesti Jezusbaznīcas ielāNr. 8/10, ievietoti
tur mājas apakšēja stāvā kādā lielā zālē un tur at-
stati. Rīga viņi iebraukuši 28. maijā caur Daugav-

pili j Tanī pašā dienā vakarā pienākusi otra partija
strādnieku ari no Lietuvas, kas braukusi caur Mei-
teni no Šauļiem. Ari tā ievietota tanī pašā zālē kurā
jau atraduses pirmā strādnieku partija no Ābeliem.
Tuvākas dienās šinī nometnē ieradušies lauksaim-
nieki līgt strādniekus. Izrādījies,,ka lauksaimnieki
nebūt nedomā solīt to, ko solījuši aģenti Lietuvā,
Lauksaimnieki solījuši tikai 35—40 latus mēnesī,
strādājot no tumsas hdz tumsai. Uzturu dot saim-
nieki gan solījuši, bet drēbes dot atsacījušies. Tākā
Lietuvas strādnieki atbraukuši šurp tikai ar to, kas
mugura, tad dažiem nav bijis iespējams noslēgt lī-
gumus ar lauksaimniekiem un viņiem bijis jāatsakās
no darba, Tomēr no Ābeļu strādnieku partijas kādi
18 cilvēki salīguši._ Viena daļa no viņiem aizvesta
tālu Vidzeme, apmēram 200 kilometrus no Rīgas, bet
viens strādnieks aizvests apmēram tikai 60 kilo-
metrus no Rīgas. Viņš nostrādājis pusotras dienas
pie meslu vešanas. Šinī laika viņš dabūjis pārtikai
vajpienu un 5 reizes siļķi. Nevarēdams izciest ar šā-du pārtiku pie tik smaga darba.šis cilvēks pēc pus-
otras dienas nostrādāšanas atstājis saimnieku un at-
nācis kajam atpakaļ uz Rīgu, atkal uz to pašunometni
Jezusbaznīcas iela Nr. 8/10. Pārējie strādnieki, starp
citu ari tie 3 lietuvieši, kuri ieradās pie manis, nav
varējuši salīgt ne ar vienu saimnieku un pieprasījuši
aģentam, kurš viņus atvedis uz Rīgu, lai ved viņus
atpakaļ uz Lietuvu; šeit viņi negribot vairs palikt.
Bet aģents pateicis, ka viņš tos atpakaļ nevedīs uz
Lietuvu. Ja viņi negribot līgt pie lauksaimniekiem uz
tiem noteikumiem, kādus šie lauksaimnieki piedāvā,
tad lai atstājot darba biroja_ nometnes telpas un par
tiem vairs nometne' negādāšot. Un patiešām' visu
šo nedēļu viņiem apsolīta pārtika nav dota, šie cil-vēki bijuši spiesti klejot apkārt pa Rīgu, griezties pie
līdzcietīgiem iedzīvotajiem un lūgt pabalstu. Viņi ir
griezušies ari musu strādnieku organizāciju birojā
pec pabalsta. Tāpat viņi griezušies ari pie Lietuvas
konsula, bet tas viņiem pateicis, ka viņš tos nav
šurp aicinājis un ka viņa rīcībā ari neesot paredzēti
līdzekļi, lai samaksātu viņiem ceļu atpakaļ uz Lietu-
vu. Starp citu šie lietuviešu strādnieki izteikušies,
ka viņi nevarot braukt atpakaļ pa citu ceļu — kaut
gan caur Meiteni viņiem iznāk daudz tuvāk —, bet
jāgriežas atpakaļ /caur to pašu robežas pārejas
punktu, caur kuru tie ieradušies Latvijā. Bez tam
viņiem nav nekādu dokumentu, izņemot tikai robe-
žas pārejas apliecības un pašu zemes pase.
Ārzemju pases viņiem nav un tāpēc Rīgā viņinekur nevar apmesties. Savā bezizejas stāvoklī
viņi _griezušies ari pie mūsu policijas, aizgājuši uz
vietējo policijas iecirkni, bet tur viņiem pateikts, ka
šinī gadījuma tiem nevarot līdzēt, jo neesot doti ne-
kādi aizrādījumi, un tapec ari pilnīgi atsakās kaut ko
darīt.

Tādā kārtā šie cilvēki šeit Rīgā atstāti pilnīgi
bezizejas stāvoklī. Aģenti, kuri tos atveda, neliekas
ne zinis par viņiem. Šiem cilvēkiem pašiem līdzekļu
nekādu nav, ta tad viņiem ir jāiet ubagot. Tāpēc
mes domājam, ja šie_ aģenti, kuri, kā vērojams, ir La-
tvijas pavalstnieki, ta rīkojas ar šiem cilvēkiem, krāp-
dami tosun šurp atvilinādami, atstājot tos pilnīgi bez-
izejas stāvoklī, tad man liekas mūsu valdības iestādēm
vajaga painteresēties par to, kas par cilvēkiem ir šie
aģenti un vispār, kas tas ir par biroju, kas viņu atvē-
ris, ar kādam tiesībām viņš darbojas un kāpēc nodar-
bojas ar cilvēku krāpšanu. Ja izrādītos patiesība, ko
šie lietuvieši ziņojuši, tad vajadzētu saukt aģentus pie
atbildības un uzlikt viņiem pelnīto sodu. Bet ar to
nebūtu visa lieta izbeigta. Vajadzētu griezties pie
Lietuvas valdības un viņu informēt par apstākļiem,
kādi Latvija sagaida no Lietuvas iebraukušos strād-
niekus, kuri iebrauc še, nesazinoties ar vietējām ie-
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stadem. Lietuviešiem nekaitētu griezties pie Latvijastautas labklājības ministrijas un paprasīt, kā ir ardarba apstākļiem šeit. Ja no Latvijas valdības Lietu-vas valdībai būs attiecīgs aizrādījums, tad protamstaai pārsteigumi nebūtu jāpiedzīvo, kā pašlaik, kadvesela partija lietuviešu strādnieku iebraukuši, piem.,28. maija vakara caur Meiteni Rīgā un 2. jūnija va-kara atkal caur Meiteni aizbraukuši atpakaļ. Ne-viens no sīs partijas iebraukušiem nav salīdzis piesaimniekiem, bet _2. jūnija no Ābeliem iebraukuši no
jauna 15—20 cilvēki, kuri laikam no tā paša Eglainesaģenta atvilināti šurp. Tapec mūsu vēlēšanās ir, laivaldība noskaidrotu visus apstākļus, kādi valda Jezus-
baznīcas ielā Nr. 8/10 nometnē, un ja patiesībā tas irta, ka ieradušies lietuvieši ziņojuši, vajadzētu spertsoļus, lai tāda cilvēku mānīšana neatkārtotos un lainetiktu Latvijas valstij darīts kauns, kad ataicina nocitas zemes šurp strādniekus, bet tiem jāietpie līdz-
cietīgiem cilvēkiem palīdzību meklēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu atbildei uz ie-sniegto jautājumu lūdz tautas labklājības ministravietas izpildītājs iekšlietu ministrs Laimiņš. Vārds
tautas labklājības ministra vietas izpildītājam iekš-
lietu ministrim Laimiņam.

Tautas_ labklājības ministra v. i. E. Laimiņš:Augsti godātie deputātu kungi! Pagodinos dot at-bildi uz iesniegto jautājumuvaldībai attiecībā uz lauk-strādnieku ievešanu Lajvija no Lietuvas. Kā jums
visiem zināms, Vidzeme, Kurzemē un Zemgalē katru
vasaru sajūtams lielāks laukstrādnieku trūkums, ku-
ru nav .iespējams apmierināt ar ievestiem noLatgales
laukstrādniekiem. Pagajuša_gada_beigās valdība ap-
sprieda šo jautajumuun rūpēdamas par to, lai nepa-
liktu lauki neapstrādāti, atļāva ievest dažām organi-
zācijām laukstrādniekus no Lietuvas. Galvenā lauk-
strādnieku ievedēja ir Latvijas lauksaimnieku cen-
tralbiedrība. Strādnieku līgšanas un ievešanas ap-
stākļi ir sekošie. Strādniekus pieņem uz sevišķa lī-
guma pamata, kura forma ir apstiprināta no tautas
labklājības ministrijas. Laukstrādnieku biedrībai Lie-
tuva darbojas daži aģenti, kuri uz vietām meklē tos,
kas grib nākt uz Latviju pie lauku darbiem un pieņem
pieteikušos, informējot par darba apstākļiem Latvijā,
par algu u. t. t. Uz vietām pieteikušos strādniekus
nosūta uz vienu no robežas pārejas punktiem, kur pie
iebraukšanas Latvija atkal informē par darba algu un
apstākļiem. Un ja viņi ir ar mieru uz tādiem noteiku-
miem braukt, tad tikai laiž tālāk iekšā Latvijā. Ie-
braucot Latvija vienu daļu no viņiem pārved tieši uz
darba vietām, otru daļu atved Rīgā, un ievieto spe-
ciāla biroja, kurš ierīkots no lauksaimnieku central-
biedrības, Jezusbaznīcas ielā 8/10. Tur šis birojs
pastāv no_ diviem dzīvokļiem, apmēram no 8—9 ista-
bām, kuras ierīkotas guļas vietas. Šinīs telpās pa-
rast^ jāpaliek ne vairāk ka 24 stundas. Pa to laiku,
kamēr atrodas šinīs telpās, viņiem dod priekš uztu-
rasl latu dienaPec salīgšanas ar darba devējiem
strādniekus nogādā uz darba vietām. Ceļa izdevu-
mus no Lietuvas līdz Rīgai sedz lauksaimnieku cen-
tralbiedrība. Vidēja alga vīriešiem sasniedz apmē-
ram 40 latu, sievietēm 30 latu pie brīva uztura. Da-
žos gadījumos ta ir lielāka, skatoties uz to, kā var
vienoties algu ziņā ar darba devēju. Slimības gadī-
juma Rīga uz biedrības rēķina ārsta palīdzību sniedz
ambulances. Ja saslimst pēc atvešanas Rīgā tā, ka
nevar iestaties darba, tad uz biedrības rēķina ved at-
pakaļ uz Lietuvu. Šinī pavasarī no lauksaimnieku
centralbiedrības ievesti no Lietuvas apmēram 300
strādnieku. Ir vel pieprasīti no lauksaimniekiem pāri
par 1000 stradniekiem.ta kā apmierināta ir tikai vie-
na daļa. Te teica, it ka aģenti uz vietām sniedzot ne-
pareizas ziņas, sakot, ka algas lielas un kad nu brau-

fferājumā Saeimas Slenocrrafiskā
[birojā Rīgā, gaeimas laukuma.

cot Latvija, atrodot pavisam citus apstākļus. Tādifakti, kādus minēja Rozentala kungs, mums nav zi-
nāmi, sūdzības labklājības ministrijā nav ienākušas.
Tautas labklājības ministrijas darba aizsardzības de-
partamenta direktoram bija izdevība biedrības birojā
vienu ievestu strādnieku iztaujāt, vai ir solītas lielā-
kas algas. Atbilde bijusi, ka algas solītas tādas, kā-
das šeit viņiem pie līgšanas dod. Nav fakti zināmi,
ka butu atbraukuši no Lietuvas strādnieki un atraduši
algas daudz zemākas neka solīts un braukuši atpa-
kaļ. Ir bijuši gadījumi, kad ' atbraukuši Lietuvas
strādnieki, cerēdami atrast darbu nevis uz laukiem,
bet pilsētas. Pec iebraukšanas tādi atteicas iet uz
laukiem un pieprasa, lai atstāj Rīgā jeb citā pilsētā.
Saprotams, ka to viņiem noliedz, jo viņi ievesti ar to
noteikumu, ka strādās uz laukiem. Tādos gadījumos
tiem, kas nepilda noteikumu un atteicas iet uz lau-
kiem strādāt, jābrauc atpakaļ uz sava rēķina. Ka
tādi fakti patiešam ir, par to man personīgi izdevās
pārliecināties, jo bija atnākuši pie manis tādi lietuvie-
ši, kuri, neskatotiesuz to, ka saskaņā ar noteikumiem
bija tiesības uzturēties Latvija tikai uz laukiem, to-
mēr mēģināja palikt Rīgā, jo neesot nekādas gribas
uz laukiem strādāt. Varbut ir bijuši tādi gadījumi, kur
viens otrs aģents ir nepareizas ziņas sniedzis, bet tas
nav noskaidrots. Ja tas tā izrādītos, valdība spers
attiecīgus soļus, lai tāda parādība tiktu novērsta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kārtības
ruļļa 98. pantu ienācis priekšlikums:

,.Lūdzam pēc valdības atbildes atklāt debates."
Parakstījuši Rudevics, Cielēns, Bastjānis u. c.

Atklāju debates. Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! No tautas labklājības ministra vietas izpildītāja
mes dzirdējām tādu atbildi, kura acīm redzot cenšas
attaisnot notikušo. Mums pasaka: „Tiem cilvēkiem
ir teikts, ka viņi drīkst šeit uzturēties tikai uz laukiem,
bet ja viņi grib uzturēties pilsētā, tad tas viņiem nav
atļauts un viņiem jābrauc atpakaļ." Vai tad patie-
šam šeit ved tikai vergus, ka viņiem jādzīvo tikai no-
teikta vieta uz laukiem?_ Tas apstiprina tikai to, ka
šeit notiek zināma mēra vergu tirdzniecība, ka cil-
vēki ir atvesti un viņiem nav izvēles, kur palikt. Vai
tādu atbildi mes varam dot Lietuvas valdībai? Šie
cilvēki, kas bija nākuši pie manis, ir teikuši, ka aģen-
ti

^
viņiem piesolījuši: „Jus varēsat atrast darbu vi-

sas nozares". Viens no šiem strādniekiem teica, ka
viņš pirms kara ir strādājis kādā Lielupes ķieģeļnīcā
un visus šejienes darbus pazīst. Ari lauksaimniecī-
bas darbu viņš ir strādājis pagājušā gadā netālu no
Eglaines. Viņš ļoti labi_ Latvijas apstākļus pārzin, bet
iedomāties, ka viņam bus tādi žņaugi, ka viņš nevarēs
brīvi dzīves vietu izvēlēties, tas viņam nav nācis prā-
ta.. Ja tas būtu pateikts Lietuvā, tad viņi nemaz ne-
būtu šurp braukuši.

Tad par to apstiprināto formu, kā līgums jā-
slēdz. Tam forma ir noteikts, ka laukstrādniekam
jādod paraksts, ka viņš nav slims līguma slēgšanas
laika, bet neviens vārdiņš tur nav minēts, ka lauk-
strādniekam saslimšanas gadījumā būtu tiesības uz
ārsta palīdzību. Ir nesaprotami, kā tautas labklājī-
bas ministrija varēja tādu formu apstiprināt. Nesa-
skan ar patiesību ari tas, ka nometnē strādniekiem
tiekdots 1 lats diena uzturam. Tie strādnieki nav
saņēmuši nekādu palīdzību, nekādu pabalstu. Viņiem
bijis jāiztiek ar to, kas bijis līdz no Lietuvas, vai nu
ka naudas līdzekļi, vai ari ka pārtika uz ceļa. No-
metne dots tikai ūdens no krāna nodzerties un nekā
vairāk. Ja ir mēģināts nostādīt, varbūt, lietas ap-
stākļus labāk, neka viņi patiesībā ir, tad tas ir ticams,
jokatrs jaucenšas savus nedarbus attaisnot. Bet no
tautas labklājības ministrijas gan vajadzētu lietu vai-
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rāk izmeklēt. Ja jau nometnē bijis tikai viens strād-
nieks, tad saprotams bija iespējams dabūt maz skai-
drības.

iālāk ministra kungs pateica, ka acīm redzot no-
metnē tik bēdīgi laikam neesot, jo nekādas suazības
musu iestādēs par krāpšanu un mānīšanu no ievestiem
strādniekiem nav ienākušas. Var taču iedomāties,
pie kādām iestādēm lai tie strādnieki griežas. Pie
vietējā policijas iecirkņa? Tur viņam pasaka: ,-,Mums
nekāds rīkojums nav dots un mēs neka nevaram da-
rīt." Ja tur sūdzības nepieņem, kur tad lai griežas?
i-ie tautas labklājības ministrijas? Viņi jau nezin, kur
taaa iestāde atrodas, lāda ministra kunga atDilde
mus acim reuzot nevar apmierināt un tā neliecina par
noteiKtu velēšanos nebūšanas novērst. Varētu tikai
velēties, ja ved no Lietuvas strādniekus iekšā, lai tad
viņiem patiesām skaidri pateiktu, vēlams būtu oficiāli
no valdības puses, kādi šeit ir vietējie apstākļi. Tad
cilvēkus nemaldinās kaut kādi aģenti un viņiem vi-
siem būs skaidrs, kas viņus sagaida. Bet ja tautas
labklājības ministrija izrādīs velēšanos segt to, kas
notiek šinīs nometnēs un lauksaimnieku organizāciju
darba birojos, tad ar to Lietuvas strādnieku ieve-
šanai tikai kaitēs, ja jūs šo lietu gribat ņemt nopietni.
Ko teiks tā strādnieku partija, kas aizbrauca caur Mei-
teni uz Šauļiem atpakaļ? Viņa teiks, ka atbraukušus
uzLatviju viņus sagaida pavisam verdzisks stāvoklis:
viņiem nav brīv izmeklēties dzīves vietu, viņiem jā-
līgst pie saimnieka

^
kurš pirmais biroja ieradies. Ja

jūspie šādiemapstākļiem ari nākotne vel cerat dabūt
Lietuvas strādniekus, tad jus ļoti maldāties. Mes,
protams, par to varam tikai priecāties, jo vietējie lauk-
strādnieki caur to būs pasargāti no konkurences.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Līdz ar to iz-
smelts pirmais dienas kārtības punkts.

Saskaņā ar pagājušās plenārsēdes lēmumu mes
pārejam uz pārpalikušopārejas formulu caurskatīša-
nu. 26. pārejas formula.

„Uzdot zemkopības ministrijai visās tanīs neatsavināmo
dalu ierādīšanas lietas, kur zemkopības ministrijaicaur valsts
kontroli vai citādi nācis zinams_ par nelikumīgu ierādīšanu, ne-
kavējoties griezties Senāta ar lūgumu par neatsavināmas dalās
ierādīšanas atcelšanu."

Šo pārejas formulu iesniedzis deputāts Būmei-
sters. Vārdu pie šīs pārejas formulas lūdz deputāts
Būmeisters. Vārds deputātam Bumeisteram.

K, Būmeisters (sociāldemokrāts): Augstā sapul-
ce! Pārejas formula, par kuru pašlaik iet runa, aiz-
ķer to sāpīgo lietu, ka ja zemkopības ministrijai ir nā-
kuši priekšā gadījumi par nelikumīgi ieradītam ne-
atsavinātām dalām, tad viņai jāgriežas attiecīgas ie-
stādēs nelikumību novēršanai. Pie šīspārejas formu-
las iesniegšanas savā runa jau noradīju, kamums ir
ļoti daudz tādu gadījumu, kur senāts ir ajcelis neat-
savināmo daļu ierādīšanu, ja piešķiršana_ notikušas
nelikumības, bet zemkopības ministrija velhdz šim
nav spērusi nekādus soļus lietas galīgai nokārtošanai.
Kad zemkopības ministra kungam uzstādīja jautāju-
mu, cik ir bijis tādu gadījumu, kur zemkopības mini-
strija kaut ko būtu darījusi, tad zemkopībasministra
kungs uz šo jautājumu neko nevarēja atbildēt. Kun-
gi, tagad mums visiem ir zināms, ka valsts kontrole
izdarījusi revīziju tikai viena Rēzeknes apriņķī un uz
šīs revīzijas pamata konstatētas ļoti daudzas nepa-
reizības un nelikumības, kur neatsavināmās daļas ie-
rādītas daudz lielākos apmēros, neka tas likuma_ pa-
redzēts. Es jau šos gadījumus pievedu savaruna pie
motivēšanas. Tāpēc es šeit negribu to atkārtot, bet
tomēr gribu sacīt vienu, ka mums ar šo faktu jārēķi-
nājas. Un ja Saeima tagad neteiks nevienu vardu, ka
rīkoties uz priekšu zemkopības ministrijai tamlīdzī-
gos gadījumos, tad bez šaubāmzemkopības ministrija

ari turpmāk rīkosies tāpat, kā līdz šim, t. i. gulēs un
neko neuarīs un neatsavināmo daļu īpašnieki, kuriem
sī neatsavināmā daļa ir nelikumīgi piešķirta lielākos
apmēros, tie to lietos uz priekšu. _ Sakāt, kungi, vai
šī pārejas iormula runā pretim kādam esošam liku-
mam? Ministru prezidenta kungs nāca un teica, ka
vaidioai pārejas lormulas neesot vajadzīgas, ka viņa
tāpat darīšot visus tos labos darbus. Patiesībā re-
dzam, Ka valdība, kurā ieiet visu laiku zemnieku sa-
vienība ka vaidoša un noteicošā partija un kur šai val-
dība zemkopības resora priekšgalā stāv jaunzemnieku
vīri, tomēr nekas nav darīts šo neiikumīou novēršana.
Zemkopības ministrija nav griezuses attiecīgās iestā-
des deļ lēmumu atcelšanas un revidēšanas. Ja Saei-
ma tagad neiznesīs nekādu lēmumu, ja Saeima no-
raidītu šo mūsu iesniegto pārejas formulu, tad radī-
sies tikai tā nojauta jeb psicholoģisks stāvoklis, it
kā Saeima attaisnotu to nelikumīgo zemkopības mi-
nistrijas rīcību, kādu tā līdz šim piekopusi. i:s jau
iepriekšējā norādījumā pie 25. pārejas formulas.teicu,
ka sevišķi Latgales pilsoniskās partijas nerēķinās ar
patiesām sīkzemniecības un bezzemniecības intere-
sēm, bet rēķinās vairāk ar savām savtīgām interesēm.
Lai tas nebūtu tukšs apgalvojums, gribu norādīt, ka
tanī valsts kontroles aktā, kurš sastādīts par neliku-
mībām, ir minēti daudzu augstu personu vārdi, starp
tiem ari Rubuļu ģimenes vārdi, pat viens no Rubuļa
kungiem, kas sēd šeit Saeimas krēslos, iejaukts Ro-
zenmuižas lietā. Ja še Trasuna kungs nāk un ar visu
sirsnību pasaka, ka pieliks visas pūles, lai valdība iz-
pildītu to cēlo mērķi, kas pārejas formulā rakstīts,
tad grūti ticams, ka viņš to panāks. Ja viņi to ari da-
rīs, tad nāks ari no otras ieinteresētās puses iebildu-
mi un tad redzēsim, kās būs tie uzvarētāji — tie, kas
gribēs, lai nelikumības izravē vai tā puse, kura ir tieši
ieinteresēta un kuras intereses aizskartas. Līdzšinē-
jā prakse rāda, ka ja pati Saeima neķeras pie šo ne-
likumību izravēšanas, tur melnā vara katrreiz ņem
virsroku par tā saucamo taisnības varu. Tāpēc mūsu
pārejas formula ir nepieciešama, lai Saeima pateiktu,
ka zemkopības ministrijai jāsper stingri un radikāli
soļi visu nelikumību izravēšanai. Es domāju, ka pec
tā akta, ko valsts kontrole sastādījusi un kur zemko-
pības ministrijai jādod savs rīkojums, priekš ta bus
noderīgs šīs dienas Saeimas lēmums. Tad nevarēs
zemkopības ministrijā uz ieinteresēto pušu spiediena
tās lietas gulēt tāpat uz priekšu, kā visus iepriekšē-
josgadus. Latgales pilsoniskām frakcijām šodien jā-
pasaka, vai viņas ir ieinteresētas, lai neatsavināmo
daļu īpašnieki šos nelikumīgi piešķirtos zemes gaba-
lus vēl turpmāk izmanto un atņem valsts fonda zemes
gabalus tiem Latgales sīkzemniekiem un bezzemnie-
kiem, kuri to vēlējušies saņemt un kuri līdz šim lai-
kam par to uzstājušies. Šodien būtu vajadzīgs
drusciņ darba, drusciņ pacelt savasrokas, lai tas ne-
likumības novērstu un neizturēties tā, ka uz zemnieku
savienības vai citu grupu spiediena visi atturas pie
balsošanas. Kungi, tā ir noziedzīga politika pret tiem
jūsu vēlētājiem, kuru intereses vēlēšanu laika jus esat
solījuši aizstāvēt, esat bezzemniekiem un sīkzemnie-
kiem solījuši zemi, solījuši palielināt zemes fondu, un
kad to tagad vajaga palielināt, atņemot noziedzīga un
nelikumīgā kārtā piešķirto zemi, tad jūsu roka nepa-
ceļas, tādēļ ka jūspaši esat ieinteresēti. Un jus,godī-
gie, pilsoniskie deputātu kungi, vai jūs solidarizesa-
ties ar tām grupām, kuras šinījautajuma ir ieintere-
sētas, kurām tiešāvai netieša kārta ir kaut kas atlēcis
no zemes fonda. Jūs, kam nav, varbūt, nekas piešķnis,
vai jūs nosēdīsaties uz viena sola ar tiem, kas velēša-
nu laikā izlikušies par briesmīgiem svētuļiem, bet ta-
gadaizmirsuši savas runas un savu velētāju intereses.
Tāpat man jāgriežas ari pie lielākas Latgales parti-
jas,_ kristīgo partijas. Vai kristīgo partija aizmirst,
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ka viņa vienmēr uzstājušās par mazo brāļu interešu
aizstāvi baznīca nojcanclejas? Bet man jāsaka, ka
to viņi zin tikai svētdienas sludināt, bet darbdienās
katoļu garīdzniecība dara savu melno darbu, rūpējas
par to, laijaicigas mantas vairotu. Es pievedu vairā-
kus piemē_ruskur katoļu garīdzniecība šinī virzienā
nelikumīga kārtā tikusi pie neatsavināmās daļas pa-
vairošanas un ja zemkopības ministrijai tas kļūst zi-
nāms, vai tad jus stāvat par to, lai nelikumīgā kārtā
palielināto neatsavināmo daļu viņai atstātu. Man lie-
kas,_kungi, pie kādas partijas jūs ari nepiederētu, bet
atklāti pret likumu jūs tomēr neuzdrošināsaties iet.
Tapec šī musu pārejas formula skaidri un noteikti
prasa no jums tikai vienu, lai visos tanīs gadījumos,
kur zemkopības ministrijai zināmas nodarītās neliku-
mības, viņa spertu attiecīgos soļus šo nelikumību no-
vēršanai. Ja jūs, kungi, šodien balsosat pret jeb attu-
resaties, tas nozīmēs, ka jūs solidarizējaties ar noda-
rītām nelikumībām un ka jūs tieši vai netieši saistāt
savas intereses ar tām nelikumībām, tām savtīgām
neatsavināmās daļas piešķiršanām vai ierādīšanām,
kas hdz šim notikušas. Izvēlaties kungi! Pasakāt,
kurā pusē jūs nostājaties. Tauta redzēs un novērtēs
jūsu darbu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Šī un citas formulas, kuras iesniegtas no mūsu frak-
cijas, runā par dažādām nelikumībām un viņu novēr-
šanu. Ja te domā daži deputāti, partijas un ministru
prezidents, ka neesot no svara, ka Saeima izsakās pret
šīm nelikumībām, jo tā kā tā viņas dzīvē nevarot no-
vērst ar šo lēmumu, tad tas ir pilnīgi nepareizs ie-
skats. Mums jānostājas uz tā viedokļa, ja valdība vai
ari ierēdņi solidarizējās ar dažādām nelikumībām, tad
acīm redzot tas nenozīmē, ka Saeimai jāakceptē šīs
nelikumības. Ja radīs spēku,kas kavēs šīs nelikumī-
bas, tad viņas novērsīs. Tas lai būtu Saeimas lēmums.
Tad Saeima varēs atsaukties uz šo lēmumu. Ja viņa
nebūs tādu lēmumu taisījusi, tad viņai nebūs uz ko at-
saukties. Tas, ko Trasuna kungs teica, ir teikts vējā.
Viņš varēja runāt savas divu vīru frakcijas vārdā.
Turpretim tā otra divu vīru frakcija runāja citādi.
Viņu runāšana ir tukša. Pie iepriekšējās pārejas for-
mulas mums izdevās pierādīt, ar taustāmiem faktiem,
kuri jums visiem zināmi un kuri liecina, ka pret šīm
nelikumībām jāsper soļi. Es gribēju tikai konstatēt,
ka tomēr deputātu vairākumam nav paticis tas stā-
voklis, ka tur kāds Plostiņš vai cits kāds ir savtīgi rī-
kojies, iedzīvojotieskādā 10.000.000 vērtībā nelikumī-
gi, kļūt par šīs nelikumības sedzējiem. Tas nebija ērti
un viņi balsoja par šo formulu. Tā tad tas princips,
ko Alberinga kungs jums deklarēja, ir lauzts. Jūs
gribējāt no sākuma lietu nostādīt tā, ka jūs balsojāt
pret pārejas formulām nevis tāpēc, ka tām nebūtu ne-
kādas nozīmes, bet tamdēļ, ka jūs uzticaties valdībai.
Ar balsojumu pie pagājušās pārejas formulas jūs šo
principu lauzāt. Jūs esat radījuši tādu stāvokli, ka ja
uz priekšu jūs balsosat pret tiem priekšlikumiem, kuri
būs dibināti,,tad visa atbildība par to pēc būtības kri-
tīs uz jums, nevis aiz kādiem citiem motiviem, bet
taisni aiz tiem motiviem, ka jūs šīs parādības attai-
snojat un sedzat. Tāds stāvoklis ir radies un to es
gribēju konstatēt, ka tas princips, kuru jūs gribējāt
izvest, to jūs esat lauzuši, redzēdami, ka tā nevar.
Jūsu balsošana, kuru jūs izvedīsat, acīm redzot tad ir
jāvērtē tā, ka jūs pēc būtības stāvat par to lēmumu,
kas te, teiksim, tiek pieņemts un nevis tā, ka jūs ar
kādu iepriekšēju lēmumu esat anulējuši visas pārejas
formulas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pauļukam.

K. Pauļuks (zemnieka savienība): Godātie de-
putātu kungi! Būmeistera kungs ar savu pārejas for-
mulu grib, lai uzdotu valdībai, šinī gadījumā zemkopī-
bas ministrijai, spert nekavējoši soļus tur, kur valdī-
bai nak zināms, ka notikušas kādas nelikumības pie
neatsavināmo daļu ierādīšanas. Tagad runātāji uz-
stājas ar lielu kaislību un saka, ka ja mēs šo pārejas
formulu nepieņemšot, tad mēs līdz ar to atzīšot, ka
nelikumības nav jānovērš. Kungi, lūdzu, esat kon-
sekventi un izlasāt nopietni visu to, ko jūs tagad pra-
sāt. Vai tikai tur zemkopības ministrija lai uzstātos
un tikai tās nelikumības lai novērstu, kas notikušaspie
neatsavināmo daļu ierādīšanas? Vai citur visurto
nevajaga darīt? Ja nelikumības notikušas pie rūp-
niecības iestādes ierādīšanas, ko tad lai dara? Vai
lai atstāj tās spēkā un tur nekādus soļus lai nesper.
Ja.bijušas kādas citas nelikumības, vai jatās notikušas
kādā citā resorā, vai tad tās atstāt spēkā un tur nekā-
di soļi nav sperami? Tas ir tas, ko ministru preziden-
ta kungs šeit teica. Te ir paredzētas daudz jādasfor-
mulas, kuras bez šaubām ir dibinātas, bet tās ir vien-
pusīgas un nav pilnīgas. Ja mēs dažas no tām pie-
ņemtu, tad tās dotu nepareizu bildi. Bilde būtu tāda,
ka mūsu valdība vispār rīkojas nelikumīgi un tikai
tur, kur mēs ar kādu speciālu formulu speciālā ga-
dījumā uzdodam šīs nelikumības novērst, tikai tur
viņa pret tām sper soļus un citu nedara neko. To, de-
putātu kungi, kuri paši sevi negrib nonievāt, nevar at-
zīt. Mēs nevaram teikt, ka tikai šinī atsevišķā gadīju-
mā vajaga spert soļus pret nelikumībām un citos ga-
dījumos ne. Mēs sakām,ka visos gadījumos, kur ir ne-
likumības — vai tās ir zemkopības ministrijā, vai citā
resorā — jāsper soļi, lai tās novērstu. Tādēļ mēsne-
varam balsot par pārejas formulu, kas it kā norada,
ka mēs esam vienpusīgi un nesaprotam, ka nekur ne-
likumības nevar pielaist. Tas būtu tikpat, kā mēs
teiktu, ka valdībai vajaga ķert zagļus, it kā bez tādas
formulas zagļus valdībai nevajadzētu ķert, jeb vaja-
dzētu tikai zagļus ķert, bet ne slepkavas, laupītājus
vai citus noziedznniekus. Mēs sakām, ka jāķer visi
noziedznieki bez izņēmuma. Nevar nākt ar tik vien-
pusīgu pārejas formulu un likt ievērot likumību tikai
vienā vietā un ne visur. Tāpēc mana frakcija pie baL
sošanas atturēsies, lai augstais nams nepierādītu vi-
sai pasaulei, ka mēs esam vienpusīgi un prasām li-
kumību.tikai no zemkopības ministrijas, bet ne no vi-
siem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 26.
pārejas formula, par kuru izsacījusēs budžeta komi-
sija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas for-
mulas pieņemšanu. Tādu nav. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Beidzot lūdzu pa-
celties tos. kas ir par 26. pārejas formulas pieņemša-
nu. Par 26. pārejas formulas pieņemšanunodotas 35
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējies 41.
Pārejas formula noraidīta. 27. pārejas formula:

„Uzdot valsts kontrolei nekavējoši izdarīt visu -neatsa-
vināmo dalu ierādīšanas lietu kontrolēšanu."

Šo pārejas formulu parakstījis un iesniedzis Bū-
meisters. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
27. pārejas formula,,kuru budžeta komisija noraidīju-
si. Lūdzu pacelties tos,kas ir par šopārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārejas for-
mulu. Tādu nav. Kas atturas? Par 27. pārejas for-
mulu nodotas 30 balsis, pret to nav neviens, atturēju-
šies 40. 27. pārejas formula noraidīta. 28. pārejas
formula:

„Uzdot zemkopības ministrim nelikt šķēršļus krievu pil-
soņiem (mazzemniekiem un bezzemniekiem) iegūt nekustamus
īpašumus pierobežu joslā."

Iesniedzis .deputāts Kallistratovs. Pie šīs pārejas
formulas vardu lūdz deputāts Rūdzis. Vārds deputā-
tam Rudzim.

32*
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J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-
tiska frakcija balsos par Kallistratovakunga pārejas
lormulu, tādēļ ka viņa nevar solidarizēties ar to poii-
tiKu, ko piekopj pēdējos gados zemkopības ministrija
pierobežas apgabalos. Ne tikai centrāla zemes ierī-
cības komiteja, bet ari zemkopības ministrijas iestā-
des uz vietām tanīs apgabalos, kur puse vai vairāk no
iedzīvotājiem sastāv no cittautiešiem, mēģina ievirzīt
agrārās reformas izvešanu pavisam citādā gultne, ne-
ka tas novērojams pārējā Latvijā, un proti, atsavinā-
tās muižas ļoti mazos apmēros iedala jaunsaimnie-
kiem, bet lielas zemes platības iedala atsevišķos ap-
būves gabalos vai rūpniecības objektos, ar vardu sa-
kot, tādos gabalos, kuru piešķiršana netiek saskaņota
ar instrukciju Nr. 25, bet šīpiešķiršana notiek uz rozā
listēm. Tas apstāklis, ka šos zemes gabalus_ piešķir
uz rozā listēm, izsaucis to parādību, ka vietējie pie-
robežas abgabalu sīkzemnieki un bezzemnieki tiek at-
bīdīti nost no šiem zemes gabaliem, uz kuriem vi-
ņiem ir dabiskas tiesības un sie zemes gabali tiek no-
doti pilnīgi svešām personām, kurām nav neka ko-
pēja bijis ar zemkopību un kurām ari turpmāk nebūs
nekā kopēja ar šiem apgabaliem. Mums ir neskai-
tāmas ziņas par to, ka pierobežas abgabalos zemi sa- .
ņem nevis vietējie sīkzemnieki unbezzemnieki, bet
gan vietējie ierēdņi, galvenā kārtā zemkopības un
iekšlietu ministrijas ierēdņi,_kā vietējie policisti, mēr-
nieki, valsts fonda zemju pārziņi u. t. t, vardu sakot,
tādas personas, kurām ir kāds sakars ar valdības
iestādēm. Ari centrālā zemes ierīcības komiteja un
zemkopības ministrija agrākos gados, un, varbut,_ari
šogad turpina piekopt tādu politiku, kura pārējos
Latvijas apvidos netiek piekopta, bet tiek izvesta ti-
kai pierobežas apgabalos, t. i. lai valsts fonda zemes
tiktu piešķirtas latviešu tautas iedzīvotajiem. Tas
tiek darīts it kā tanī nolūkā, lai pierobežas apgabalos,
kur vairums iedzīvotāju ir cittautībnieki, ievestu la-
tviešu elementu, lai latviskotu pierobežas apgabalus.
Tomēr prakse gaiši rādījusi, ka šāda latviskošana pie
rezultātiem neved un ne tikai neved pie rezultātiem,
bet saceļ vietējos cittautībniekus pret latviešu iedzī-
votājiem un pret Latvijas valsti. Es domāju,ka ko-
lonizācijas politika, kura izsauc tik nevēlamas parā-
dības, nav pielaižama, un tapec šinī ziņa zemkopības
ministrijai un ari centrālai zemes ierīcības komitejai
būtu līdzšinējā prakse, kuru viņa piekopj pierobežas
apgabalos, jāgroza. Ne tikai pie valsts zemes fonda
zemes izdalīšanas tiek piekopta kolonizācijas poli-
tika, bet ari zemkopības ministrs un tieslietu ministrs
piekopj šo politiku citādā veida, un_proti, ja kāda
persona, kurai pieder nekustams īpašums pierobežas
apgabalā, grib pārdot to kādam cittautībniekam, tad
saskaņā ar Latviļas likumiem pirkšanas un pārdoša-
nas līgumam jābūt apstiprinātam no zemkopības mi-
nistra. Līdz šim laikam zemkopības ministra rīcī-
ba bijusi vienpusīga pret cittautībniekiem un galve-
nam kārtām cittautībniekiem liegtas pirkšanas tiesī-
bas. Ari te manāma tendence izvest kolonizāciju
Latvijas austrumu pierobežas apgabalos. Bet caur
to pierobežas iedzīvotajos cittautībniekos tiek sacelts
nemiers ne pret Latvijas valdību vien, bet pret Latvi-
jas valsti. Mūsu frakcija tāpēc balsos par šoKalli-
stratova pārejas formulu, lai galu gala reiz par visam
reizēm tiktu izbeigta šāda kolonizācijas politika, kā-
du izved zemkopības ministrija un lai pierobežas ap-
gabalos iedzīvotājiem cittautībniekiem netiktu liegtas
viņu tiesības pie nekustamu īpašumu iegūšanas un
atsavināšanas, kā ari pie valsts zemes fonda objektu
piešķiršanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk neviens
nevēlas? Nobalsošanā nāk 28. pārejas formula, par
kuru izsacījusēs budžeta komisija. Es lūdzu pacelties
tos, kas irpret šīspārejas formulas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs pārejas formu-

las pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par 28. pārejas formulu nodotas 37 balsis,
pret nav neviena, atturējušies 45. Pārejas formula
noraidīta. 29. pārejas formula:

,.Uzdot centrālai zemes ierīcības komitejai pārtraukt uz
priekšu zemes piešķiršanu tādām personām', kuras personīgi
zemi neapstrādā un piešķirt zemi tikai tiešiem zemes apstrā-
dātājiem." Iesniedzis M.Kallistratovs.

He šīs pārejas formulas vārdu vēlas deputāts
Opvncans. Varus deputātam Upvncanam.

j. up'Vineans (ārpus partijām;: Uodātie depu-
tātu kungi! Kallistratova kunga iesniegtā pārejas
īormula no vienas puses it kā izliktos nepieņemama,
jo šeit ir teikts: „uzdot centrālai zemes ierīcības ko-
mitejai pārtraukt uz priekšu zemes piešķiršanu tā-
dām personām, kuras personīgi zemi neapstrādā".
Vai tad tie, kas domā dabūt uz priekšu un kas to zemi
neapstrādās, var aizrādīt, ka tas nav likumīgi, jo līdz
šim bij praktizēts un bij tāds likums, kurš atļauj ku-
ram katram pilsonim iegūt zemi. Un ar to butu da-
rīts pāri tiem pilsoņiem, kuri palikuši bez zemes un
nebij tik laimīgi, lai līdz šimmomentam, zemi dabūtu.
Bet no otras puses jāsaka, ka šai pārejas formulai
ir ļoti liela nozīme. Mēs zinām to lielo zemes trū-
kumu visā Latvijā, jo sevišķi Latgalē, un mes zinām
ari to, ka katru dienu centrālā zemes ierīcības ko-
miteja norisinās pavisam nevēlamas ainas, kur nav
redzami zemnieki, kas zemi apstrādā, bet bariem iero-
das dažādi ierēdņi, .dažādas" personas, kuri itin neko
ar to zemi nedara. Tāpēc mūsu zemnieki uz vietām
paliek lielā sašutumāun aizrāda, ka tāds likums, kāds
valda pašlaik, ir noraidāms, un vispār ar lie-
lu nepatikšanu un naidu skatās uz viņu izve-
lētiem deputātiem. Jāpiezīmē, ka šis likums, un ari
tas, ka atļauts piešķirt zemi inteliģencei, kas
zemi neapstrādā, rada neveselīgu sfēru ari musu_ val-
dībā, 4o vairāk centrāla zemes ierīcības komiteja, ka
ari apriņķu zemes ierīcības komitejas. Pagastu val-
dēs norisinās pavisam nepielaižama rīcība. Tur ļoti
bieži mēs sastopam kukuļu ņēmējus, ļoti bieži redzam,
ka notiek brāļu būšana, draugu būšana. Ta mes ie-
rēdņus novedām pie noziedzības. Mēs viņus spie-
žam pa daļai iet nepareizu gaitu un nest ka sev, ta
ari visai valstij ļaunumu. Lai novērstu zemes trū-
kumu un nelikumības, vajaga pieņemt katra ziņa
Kallistratova kunga pārejas formulu. Man liekas,ka
netiks pāri darīts ari tiem, kas līdz šim nav dabūjuši
zemi, tāpēc ka tālāk nāks citas_ formulas: 30., 31.,
32., kur teikts, ka vajaga atsavināt zemes, kuras do-
tas pilsoņiem, kas neapstrādā paši zemi. Ar to mes
labosim mūsu zemnieku grūto stāvokli. Ja ņemsim
vērā vēl to, ka bija vairāki norādījumi, dot piegrie-
zumus sādžām, tad ar to iesim vairāk sīkzemniekiem
pretim. Tāpēc ari es lūdzu augsto namu nobalsotpar
šīm 4 formulām. Ja nu latgaliešu deputāti balsos
pret to, tad tas nav nekas cits, kā ta ļaunā puse, kura
aizvien parādās mūsu kristīgo zemnieku un demo-
krātu partijā, kas liecinās, ka viņi aizmirsuši savus
vēlētājus, iedami laba spārna pavada visādu kombi-
nāciju dēļ pret Latgales sīkzemniekiem, pret Latgales
darba tautu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk neviens
nevēlas? Nobalsošanā nāk 29. pārejas formula,
pret kuru izsacījusēs budžeta komisija. Es lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par šīs pārejas
formulas pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Kas
atturas? Par 29. pārējas formulu nodotas 32 balsis,
pret nav neviena/ atturas 47. īŠ pārejas formula
noraidīta. 30. pārejas formula:

,.Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai 3 mēnešu
laikā likumprojektu par to privātīpašnieku zemju atsavināšanu
un' ieskaitīšanu valsts zemes fonda, kuras viņu īpašnieki neap-
strādā, ja šo neapstrādāto zemju platība pārsniedz 5 ha viena
gabalā." M- Rozentāls.
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Pie šīspārejas formulas vārdu lūdz deputāts Ro-
zentāls. Vards_ deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gri _ No daudzajiem karavīru iesniegumiem, kuri pē-
dēja laika sak ieplūst Saeimā, redzam, ka zemes fonds
samazinājies, izredzes uz jaunsaimniecību iegūšanu
paliek arvien mazakas_ un līdz ar to ari rodas jo ne-
atlaidīgāka prasība pēc zemes. It sevišķi karavīri
šis prasības uzstāda, bet, protams, viņiem nepaliek
atpakaļ ari pārējie bezzemnieki, kuriem nav bijusi tā
laime iegūt jaunsaimniecības no valsts zemes fonda.
Viņi visi uzstāda prasību, ka zeme viņiem jādabū. Ze-
mes fonds ir stipri samazinājies, bet tanī pašā laikā
bezzemnieki redz, ka uz vietām daudziem zemes īpaš-
niekiem zeme stāv atmatā, netiek apstrādāta jau vai-
rāk ka 10 gadus. Tāpēc bezzemniekos itin dabīgi ro-
das doma, ka te notiek liela netaisnība, ka cilvēkiem,
kas zemi neapstrādā, zemes ir daudz, bet tie, kuri
pie zemes gribētu tikt, zemi nedabū. Tā tad
visos tanīs iesniegumos, kuri ienākušinokādiem 11pa-
gastiem, tiek aizrādīts, ka zeme netiek apstrādāta,
un visos viņos tiek uzstādīta prasība, lai saimnieku
zeme tiek apstrādāta piespiedu kārtībā, jopaši saim-
nieki to neapstrādā. Tādas neapstrādātas zemes ir
atzīmētas Penkules. Bukaišu, Raunas, Mētrienas,
Dundagas un neskaitāmos citos pagastos. Ja šī ze-
me būtu apstrādāta, tad nebūtu bezzemniekiem ienā-
kusi prātā tāda doma. ka vajadzētu prasīt, lai šīs ze-
mes atsavina. Bet taisni tas. ka šīs zemes stāv at-
matā un bezzemniekiem tanī pašā laikā nav iespē-
jams nodarboties ar zemkopību, pamudina uzstāties
ar prasību par zemes fonda paplašināšanu ar neap-
strādātām saimnieku zemēm. Man liekas, ka šī pra-
sība nebūt nav pārspīlēta, ja ievēro to. ko zemnieku
savienība bi"a solīiusi savā knneresā 1020. gadā. ka
viņa ari piekrīt valsts zemes forda paplašināšanai ar
neapstrādātām saimnieku zemēm, ka tās ari pie va-
jadzības varētu ieskaitīt valsts zemes fondā. Ja nu
tacrad ir nagāinši vairāki gadi un pierādīiies. ka patie-
šām no fonda zeme sāk pietrūkt, tad būtu pēdējais
laiks zemnieku savienībai atminēties šo snlīiumu no
1Q?0 gada un niekrist tam ka neanstrādātas saim-
nieku zemes, tā saucamās ,.kara laika atmatas", ie-
skaitītu valsts zemes fondā. Tas izteikts šinī mūsu
priekšlikumā, protams, ar zināmu ierobežojumu — ja
šo neapstrādāto zemiu nlatība pārsniedz 5 ha vienā
gabalā. Ja zemes gabali ir mazāki un izklaidus stā-
doši, tad. protams, neatmaksātos viņus atsavināt un
ieskaitīt valsta zemes fondā.

Kādā no ienriekščiām sēd^m Kotana kungs ie-
sniedza priekšlikumu, kurā bii naredzēts visas pa-
stāvošās saimniecības samazināt līdz Jaunsaimnie-
cību normai un pārēio dalu ieskaitīt valsts zemes fon-
dā. Starp tām pāreias formulām, kas mums izdalī-
tas, mēs Kotana kunga pārejas formulu neredzam.
Laikam Kotana kungs to noņēmis. Gribētos dzirdēt
no Kotana kunga paskaidrojumu, vai viņš noņēmis
savu pārejas formulu tāpēc, ka šodien Alberinga
kungs pasacīja, ka tas, ko valdība atradīšot par de-
rīgu, to viņa darīšot. Vai Alberinga kungs būs de-
vis Kotana kungam solīiumu, ka šīs neapstrādātās
vai vispārīgi saimnieku zemes tiks samazinātas līdz
jaunsaimniecību normai un vai tāpēc Kotana kungs
noņēma savu pārejas formulu, vai ari te ir bijusi tā
saimnieka pavēle? Pavēle, ka nedrīkst iesniegt tādu
pārejas formulu, kas saimniekam nepatīk un tāpēc tā
jānoņem.. Es šodien vēlētos dzirdēt no Kotana kunga,
ka īsti ta lieta stāv un vai pavisam var cerēt, ka Ko-
tana_ kungs, ja viņš savu pārejas formulu noņēmis,
tomēr nobalsos par mūsu pāreias formulu, kas paredz
zemes fonda paplašināšanu. Kotana kungs jau glu-
ži pareizi izteicas kādā no iepriekšējām sēdēm, ka
tie 100000 lati, kas paredzēti nekultivētas zemes kul-

tivēšanai, lai uz tas varētu ierīkot jaunnsaimniecības,
ir pavisam nepietiekoša suma, ka tas nenozīmē neko
vairāk, ka vienkāršu nevēlēšanos zemi dot. Augstais
nams, nobalsodams šodien pret priekšā liktiem
212.000 latu, ko dot jaunsaimniekiem, lai tie varētu
celt ēkas uz nekultivētām zemēm, pierādīja, ka
taisnite ir nevēlēšanās nākt pretim jaunsaimniekiem.
Varbūt šis mūsu priekšlikums, kas neprasa no valsts
nekādus jaunus līdzekļus, bet kas palielina zemes
fondu gluži vienkāršā un mierīgā kārtā, būs pieņe-
mams ari Saeimas vairākumam. Tāpēc iedrošinos
izteikt cerību, ka šai mūsu pārejas formulai rāsies zi-
nāms vairākums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
vairāk nevēlas? Nobalsošanā nāk deputāta Ro-
zentala iesniegtā pārejas formula, pret kuru
izsacījusēs budžeta komisija. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Par Rozentala pārejas formulu no-
dotas 29 balsis, pret to nodotas 44 balsis, atturējies —
1. Šī pārejas formula noraidīta. 31. pārejas formu-
la, kuru iesniedzis Kallistratovs —

„Uzdot valdībai 3 mēnešu laikā izstrādāt un iesniegj Sa-
eļmai likumu par piešķirto no zemes fonda zemju atsavināšanu
tam personām, kuras pašas zemi neapstrādā."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 31.
pārejas formula, pret kuru izsacījusēs budžeta komi-
sija. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 31. pārejas for-
mulas pieņemšanu. Nodotas tikai 5 balsis. Tas ir
nepietiekošs skaits. Šī pārejas formula noraidīta.
32. pārejas formula skan:

_ ,.Uzdot valdībai 3 mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Sa-
eimā likumu par piešķirto fonda zemju atsavināšanu tiem pil-
soņiem, kuri piešķirto zemi paši neapstrādā, izņemot bijušos
karavīrus, kara invalidus un 1905./6. g. cietušos brīvības cī-
nītājus."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 32.
pārejas formula, par kuru izsacījusēs budžeta komi-
sija. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šīs pārejas
formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
butu pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 32. pārejas for-
mulu nodotas 30 balsis, pret to — 5 balsis, atturas 45.
32. pārejas formula noraidīta. Nākošā pārejas for-
mula iesniegta no deputāta Bachmaņa un skan:

,.Uzdot centrālai zemes ierīcības komitejai nekavējoties
grozīt instrukcijuNr. 4 tādā garā, ka agrārās reformas likuma
4. daļas 20. pantā minētiem zemes pieprasītājiem neuzliek par
pienākumu dot cilvēku uņ zirgu spēku pie darbiem, kuri stāv
sakara ar trigonometriska tīkla sastādīšanu, torņu celšanu vai
atsevišķa poligonometriska un līmetnošanas gājiena izpildīšanu."

Pie vārda neviens nav pieteicies. Lieku uz bal-
sošanu 33. pārejas formulu, par kuru izsacījusēs bu-
džeta komisija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 33.
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu par šis pārejas formulas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tāta Bachmaņa iesniegto pārejas formulu nodotas 38
balsis, pret nav neviens, atturējušies 40. Pārejas for-
mula noraidīta.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:. - Nākošā pāre-
jas formula iesniegta no Bachmaņa un skan:

„Uzdot valdībai izpildīt Saeimas 1925. gada 29. maija lē-
mumu, kurš skan: uzdot valdībai anulēt muižu centru nomas
līgumus, kur nomnieks nav pildījis līgumu noteikumus, un šos
muižu centrus sadalīt bezzemniekiem un sīzzem'ni'ekiem."

Vārdu vēlas deputāts Bachmanis. Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungU Attiecībā uz 34. pārejas for-
mulu varētu jautātikādēļ tad vēl jāceļ augstam na-
main priekša šī pārejas formula, ja 1925. gada 29.
maija augstais nams jau pieņēmis lēmumu,kurš skan:
,.uzdot valdībai anulēt muižu centru nomas līgumus,
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Kur nomnieks nav pildījis līguma noteikumus un šos
muižu centrus sadalīt bezzemniekiem un sīkzemnie-
kiem". Es nāku ar šo pārejas forrr/Jiluotrreiz jadeļ,
ka gada laikā valdība tomēr nav atradusi par veļamu
vai iespējamu izpildīt augstā nama lēmumu. Ka lē-
mumi netop pildīti, par to ir gaiša liecība. _Tanī pat
pagājušā gada 29. maijā augstais nams nolēmis pie-
ņemt pārejas formulu, kura uzdod valdībai turpmāk
atturēties no valsts muižu iznomāšanas. Tomēr mui-
žas top iznomātas arvien jo projāmun Saeimas lē-
mums nav pildīts. Lai nevarētu agrāko lēmumu par
muižu dalīšanu pavisam noraidītar šīs dienas lēmu-
mu, tad es ienesu pārejas formulā jaunu pārlabojumu
pirmā rindā starp vārdiem „valdībai izpildīt" iespraust
vārdus: „viena gada laikā, skaitot no šīs dienas". _.Ia
augstais nams noraidītu pārejas formulu ar šo pār-
labojumu, tad varētu uzskatīt, ka šī termiņa deļ for-
mula noraidīta un spēkā paliek pagājuša gada pie-
ņemta pārejas formula. Es ienesu gada laiku tadeļ,
ka daži līgumi būs tiesas ceļā jāatceļ un tur vajadzīgs
zināms laiks. Es lūdzu augsto namu pieņemt manu
pārlabojumu un pēc tam visu pārejas formulu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis; Vārdu ne-
viens vairāk nevēlas? Deputāts B_achmanis ir ie-
sniedzis pie savas pārejas formulas pārlabojumu, kurš
skan:

' „34. pārejas formulā 1. rindā pēc vārdiem ,.uzdot valdībai"
iespraust vārdus ,.viena gada laikā, skaitot no pieņemšanas
dienas "."

Es lieku uz balsošanu iesniegto pārlaboto pārejas
formulu. Budžeta komisija izteikuses pret to. Lū-
dzu pacelties, tos būtu par šo_pārejas formulu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas butu pret. Kas atturas?
Par 34. pārejas formulu nodotas 35 balsis, pret nav
neviena, atturas 42. Pārejas formula noraidīta. 35.
pārejas formula:

..Uzdot valdībai noteikt valsts mērniekiem pie sādžu sada-
līšanas viensētās Latgalē darba normas un no _zvērinātiem
mērniekiem paredzētiem Ls 45.000 prēmiju izmaksām Ls 25.000
atstāt valsts mērnieku virsnormu darba atlīdzībai."

Iesniedzis deputāts Bīlmanis. Vārdu neviens ne-
vēlas? Es lieku 35. pārejas formulu uz balsošanu.
Budžeta komisija piekritusi šai pārejas formulai. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret. Kas butu par šopārejas
formulu? Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
35. pārejas formulu nodotas 32 balsis, pret neviena,
atturējušies 38. Pārejas formula noraidīta. 36. pār-
ejas formula, iesniegta no deputāta K. Būmeistera —

„Vēl nepiedzītais obligatoriskās nodevas karaspēka uz-
turam, uzliktas saskaņā ar rīkojumu, publicētu „Pagaidu Val-
dības Vēstnesī" Nr. 1 — 1918. g. 14. d'ec, dzēšamas."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija pie-
kritusi šai pārejas formulai. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret šo pārejas formulu. Kas butu par šīs pār-
ejas formulas pieņemšanu? Tagad lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par šo pārejas formulu nodota 41
balss, pret nav neviena, atturējies 41. Nak pārbal-
sošanā. Lūdzu vēlreiz pacelties tos. kas būtu pret
šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas
būtu *par šīspārejas formulas pieņemšanu. Kasattu-
ras? Par šo pārejas formulu nodotas 46 balsis, pret
neviena, atturējušies 40. Pārejas formula pieņemta.
34. pārejas formula, iesniegta no E. Morica:

„Uzdot valdībai 2 mēnešu laikā izpildīt I. Saeimas uzde-
vumu par pastāvošās aptieku takses revidēšanu."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija pie-
kritusi šai pārejas formulai. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo pārejas formulu. Kas ir par šīs pārejas
formulas pieņemšanu? Kas atturas? Par šo pārejas
formulu nodotas 29 balsis, pret nav neviens, atturēju-
šies 47. Pārejas formula noraidīta. 38. pārejas for-
mula —

„Uzdot valdībai pārstrādāt un iesniegt Saeimai 2 mēnešu
laikā noteikumus par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju
pensijām'." E. Morics.

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija pie-
krīt šai pārejas formulai. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret. Kas būtu par šīs pārejas formulas pie-
ņemšanu? Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par šo pārejas formulu nodotas 30 balsis, pret nevie-
na, atturējušies 44. Pārejas formula noraidīta. 39.
pārejas formula, iesniegta no deputāta E. Morica:

„Uzdot valdībai rūpējies, lai valsts darbinieki^ slimības ga-
dījumos un ārstēšanās ziņa tiktu nostādīti ne sliktāki par slimo
kasēs apdrošinātiem darbiniekiem."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija no-
raidījusi šopārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šo pārejas formulu. Kas atturas? Par
39. pārejas formulu nodotas 26 balsis, pret — 1, attu-
rējušies 43. Šī pārejas formula noraidīta. 40. pār-
ejas formula, iesniegta no deputāta E. Morica:

„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu
par darba inspekciju uz V. starptautiskā darba konference pie-
ņemtās konvencijas pamatiem!."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija no-
raidījusi šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par. Tagad lūdzu pacelties tos, kas butu
pret. Kas atturas? Par 40. pārejas formulu nodotas
35 balsis, pret neviena, atturas 44. Pārejas formula
noraidīta. 41. pārejas formula, iesniegta no deputāta
Reinharda:

„Atzīt pair nevajadzīgu, ka valdība sūta atsevišķas dele-
gācijas uz kārtējām starptautiskām darba konferencēm."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija iz-
teikuses pret šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par pārejas formulas pieņemšanu. Par pār-
ejas formulu nodotas tikai 7 balsis. Nepietiekošs
skaits. Tā atkrīt. 42. pārejas formula, iesniegta no
deputātiem E. Morica un M. Rozentala:

„Uzdot valdībai izbeigt pabaLstu izsniegšanu lauksaimnieku
organizāciju privātām darba apgādēm par apgādātiem ārzemju
laukstrādniekiem."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija iz-
teikuses pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par šīs pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret. Nav tādu. Kas atturas? Par 42. pārejas for-
mulu nodotas 35 balsis, pret neviena, atturas 44. Pār-
ejas formula noraidīta. 43. pārejas formula, iesniegta
no deputāta Bīlmaņa:

,.Uzdot satiksmies ministrijai nokārtot pasažieru satiksmi
vasaras sesonā ar vienlīdzīgu vilcienu skaitu no Rīgas līdz
Asariem uz Rīgas-Tukumia līnijas."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija iz-
teikuses pret šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par 43. pārejas formulu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret. Nav. Kas atturas? Par
43. pārejas formulu nodotas 30 balsis, pret neviena,
atturas 48. Pārejas formula noraidīta. 44. pārejas
formula, iesniegta no deputāta Lejiņa:

„Uzdot valdībai saziņā ar valsts kontroli pārbaudīt un sa-
mazināt kara ministrijas, sevišķi ārrindu kara iestāžu štatus,
ar lielāku stingrību pārbaudīt armijas apgādības darījumus un
vainīgos nesaimnieciskā, nemākulīgā vai ļaunprātīgā rīcībā no-
dot tiesai."

Vārdu pie šīs pārejas formulas vēlas deputāts
Lejiņš. Vārds deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Vakar man jau bija izdevība garākā runā motivēt sa-
vu pārejas formulu. Es biju pilnīgi tanī pārliecībā,
ka šodien nepacelsies neviena balss pret šo pārejas
formulu. Bet šīs dienas prakse rāda, ka^omēr tādas
lietas, kuras ir pilnīgi baltas, dažu deputātu kungu
acīs nav baltas un šodien viņi uz tām skatās citādāki.
Tādēļ es gribu vēl pāris vārdos pakavēties pie savas
pārejas formulas un pie tām domām, kas viņā iz-
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teiktas. Tas nav nekas jauns. Kara ministrs savāpirmā intervija ari izteicies, ka nepieciešams samazi-
nāt arrmdu štatus. Bet, diemžēl, mēs zinām, ka mi-nistra kungs jau navpilnīgi kungs savās mājās. Tur
ir visa valdība un ta valdība ari nav nekāda jauna
valdība. Ari agrākas valdības šinī laukā nav nekodarījušas. jVIums_ nav nekādas ticības, ka tagadējā
valdība varēs tiešam kaut ko taustāmu šinī laukā da-rīt. 1as ir tikai viens vienīgs solis no kara ministra,
kas bez šaubām ir apsveicams, ja viņš atzīst, ka ār-
nndu štati ir par lieliem. Un tas ari tikai manā for-
mula ir izteikts. Tapec es ceru, ka pie šīs daļas, ka
arrindu štati ir jāsamazina, nekādu iebildumu .ne-būs. Vairāk nekas manas formulas pirmā daļā navteikts._ Otra daļa iet runa par to, ka nepieciešams
stingrāki pārbaudīt armijas apgādības darījumus.
Man liekas, pret to būtu vel mazāk ko iebilst, tāpēc
ka to faktu virkne, kurus es vakar minēju, varēja būt
vel drusku garāka. Tanī laika, kāds bija manā rīcībā,
es visus faktus nevarēju izsmelt. Tas tiešām norāda,
ka armijas apgādības darījumi ir jāpārbauda no-
teiktāki kā līdz šim, un ka tur tiešām ir konstatēta
liela mēra nesaimnieciska, nemākulīga, ļaunprātīga
rīcība, ka tas teikts pārejas formulā. Tas ir konsta-
tēts un tagad tikai jāsper nākošais solis un vainīgie
jānodod tiesai. Es neprasu, lai tiesai nodotu nevai-
nīgos — bet tiesai jānodod vainīgie. Man liekas, ne-
viens Saeimas deputāts nevar balsot pret vainīgo no-
došanu tiesai. Tāpēc ceru, ka mazākais tie kungi,
kuriem bijuši un ir sakari ar tiesām, tā piemēram,
Kvēllberga, Kvieša un Evana kungi, nebalsos pret
manu pārejas formulu, kura saka, ka vainīgie nodo-
dami tiesai. Šī lieta saistīta ari ar valsts aizsardzī-
bu. Jau vakar aizrādīju, kādā mērā ir no svara pa-
reizi nostādīta aizmugure valsts aizsardzībai. Tā-
pēc domāju, ka ari tie deputāti, kuriem tiešām nopietni
rup musu valsts aizsardzība, nebalsos pret manu pār-
ejas formulu Jikai tāpēc vien, ka dots zināms mājiens
to darīt, tāpēc ka pārejas formula nāk no sociālde-
mokrātu frakcijas puses, bet ievēros lietas nopietno
saturu.

Priekšsēdētāja biedrs A,'Kviesis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Budžeta komisija izteikusēs pret
šīs pārejas formulas pieņemšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas formu-
las pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Par šīs pārejas formulas pie-
ņemšanu nodotas 27 balsis, pret to nav nodota nevie-
na balss, atturējies 41. Pārejas formula noraidīta.
45. pārejas formula, ko iesnieguši V. Rubuls, J. Ru-
buls u. c, skan:

_ „Ja noskaidrosies, ka 1926. gada linu raža vai cenas būs
mazāki par 1925. gada linu ražu vai cenām, tad ieņēmums no
linu monopola attiecīgi samazināms."

Vārds deputātam Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Ministru pre-

zidents Alberings paziņoja, ka valdībai nekādas pār-
ejas formulas nav vajadzīgas, ka viņa tāpat visu pil-
dīs. Ari valdības koalīcijas partiju liders Klīve koalī-
cijas vārdā paziņoja, ka ari viņiem šīs pārejas formu-
las nav vajadzīgas. Tagad mūsu priekšā ir viena
pārejas formula, parakstīta no trīs ministriem: Ru-
buļa, Gailīša un Dzeņa, no koalīcijas partijas Iidera
Klīves, kurš ziņoja, ka pārejas formulas viņiem nav
vajadzīgas un vairākiem koalīcijas grupu lideriem,
piemēram, Bļodnieka, Trasuna un citiem. Kas ir šīs
pārejas formulas saturā? Šī pārejas formula noteic,
ka ja noskaidrosies, ka 1926. gada linu raža vai cenas
busjnazākas par 1925. gada linu ražu vai cenām, tad
ieņēmums no linu monopola attiecīgi samazināms.
Iedomājaties tagad, deputātu kungi, kas iznāk, ja pie-
mēram, šīs cenas varbūt samazināsies par 25%, jeb

tikai 10%, bet raža būs divreiz lielāka? Skaidrs, ka
linu ražotāju ienākums būs daudz lielāks nekā pagā-
jušā gadā. Tas pats iznākums būtu, ja raža kristos,
bet cenas celtos. Tā tad šī jūsu pārejas formula pa-
redz, ka, neskatoties uz to, ka linu ražotāju ienākumi
varbūt 2 un 3 reiz palielināsies, valstij ienākums no
liniem ir jāsamazina. Sakāt, kungi, vai šai pārejas
formulai ir kāds saturs? Jūs redzat, ka nav. (A.
Veckalns no vietas: .-.Karstais laiks vainīgs!") Tad
tālāk. Kad tad noskaidrojas ienākumi no linu mono-
pola? Visiem taču zināms,ka linu raža tiek realizēta
visu gadu. Un tagad nu es prasīšu iesniedzējiem, mi-
nistriem un lideriem, kad tad viņi liks strīpot no bu-
džeta šīs sumas? Vai tad, kad šī suma būs ieskaitīta
rezerves sumās? Jūs taču paši redzat, kādu absurdu
jūs esat iesnieguši. Kāpēc? Lai tikai dzītu aģitāciju
un demagoģiju priekš Latgales un citiem apvidiem
rādīdami, kā, lūk, mēs aizstāvam zemniekus. Šīpār-
ejas formula jr neapdomāta un nepārdomāta, kura
mums gluži neko nevar dot. Ar tādiem priekšliku-
miem jūs, kungi, šeit nākat paši, bet protestējat pret
citiem un sakāt, ka valdība visu zinot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu neviens
vairāk nevēlas? Lieku 45. pārejas formulu uz balso-
šanu. Budžeta komisija izsacījusēs pret šo pārejas
formulu. Lūdzu pacelties tos. kas būtu par šīspārejas
formulas pieņemšanu. Par šopārejas formulu nodo-
tas tikai 4 balsis. Nepietiekošsskaits. Šī pārejas for-
mula atkrīt. 46. pārejas formula, iesniegta no depu-
tāta Dzeņa:

..Uzdot valdībai gādāt par to, ka netto pelņa no linu mo-
nopola valstij par labu nepārsniegtu 7% no iepirkšanas cenas."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija iz-
sacījusēs pret šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par šīs pāreias formulas pieņemšanu.
Par šo pārejas formulu nodotas tikai 3 balsis. Ne-
pietiekošs skaits. Tā atkrīt. 47. pārejas formula,
iesniegta no deputāta Zepa:

„Uzdot finansu ministrijai:: 1) raudzīties, lai netiktu iz-
sniegtas vienai personai divas vai vairākas linu punktu kon-
cesijas, 2) atņemt linu punktu koncesijas personām, kuras node-
vušas koncesiju izmantošanu citām personām."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija pie-
kritusi šai pārejas formulai. Lūdzu pacelties tos. kas
būtu pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Kas būtu
par šīs pārejas formulas pieņemšanu? Lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Par 47. pārejas formulu nodo-
tas 33 balsis, pret nav neviena, atturas 39. Pārejas
formula noraidīta. 48. pārejas formula, iesniegta no
Rubuļa, Rancana u. c.

„Uzdot valdībai rūpēties, lai tiktu ierīkotipieturas punkti
starp sekošām dzelzceļu stacijām: Daugavpils-Višķi; - Višķi-
Rušuna: Antonopole-Rēzekne: Rēzekne-Mežvidi; Kārsava-Pun-
duri; Stirniene-Viļāni; Ludza-Nerza; Daugavpils-Naujene; Dau-
gavpils-Liksna; Liksna^Nīcgale; Nīcgale-Jersika."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija izsa-
cījusēs pret šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par šo pārejas formulu. Par nodotas 8 bal-
sis. (R. Lindiņš no vietas: „Cik staciju, tik balsu.
Būtu paredzējuši simts stacijas būtu 100balsu!") Ne-
pietiekošs skaits. Atkrīt. 49. pārejas formula, ie-
sniegta no deputāta A. Dzeņa:

,.Uzdot valdībai nākošā gada budžetā palielināt pabalstu
sumas par 50% trūcīgiem skolēniem arodskolās, atiecīgi sa-
mazinot pabalstus vidusskolu trūcīgiem' skolēniem."

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta komisija iz-
teikuses pret šopārejas formulu. Lūdzu pacelties tos,
kas butu par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Par
šo pārejas formulu nodotas tikai 2 balsis. Atkrīt.
50. pārejas formula, iesniegta no A. Dzeņa:

„Uzdot valdībai nākošā gada, budžetā paredzēt līdzekļus
politechnikuma ierīkošanai un atvēršanai Rēzeknē, sākot ar
1928. mācības gadu."
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Vārdu neviens nevēlas? Komisija izteikusēs pret
,šo pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Par to nodotas
tikai 4 balsis. Atkrīt. Tagad nāk nobalsošanā vēlē-
šanās. Pirmā vēlēšanās:

„La,i 1927./2'8>. gada budžetā braukšanas naudas iekšlietu
ministrijas ārējās policijas darbiniekiem tiktu sadalītas pēc
darbības rajona lieluma, iedzīvotāju skaita iecirknī un braucienu
daudzumā."

Šīs vēlēšanās, kas nāk nobalsošanā, uzstādītas
no budžeta komisijas. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret šo vēlēšanos. Kas atturas? Kas būtu par?
1. vēlēšanās noraidīta. 2. vēlēšanās:

„La!i Latgales organizācijām ārpus skolas izglītībai pie-
šķirtais pabalsts tiktu izlietots visu Latgali apdzīvojošu tautību
izglītības prasību _apmierināšanai un lai ārpusskolas izglītības
organizācijām atvēlēto sumu izlietošanai tiktu izstrādāti un iz-
doti stingri izglītības ministrijas noteikumi."

Vārdu neviens nevēlas? Kas būtu par šo vēlē-
šanos. Nodotas tikai 3 balsis. Atraidīta. 3. vēlēša-
nas:

Lal zemkopības un izglītības ministrijas apskatītu Popes
vai citu_ muižu nolūkā pārcelt tur nepilngadīgo koloniju, bet ja
tas nebūtu iespējams, tad uzlabot Irlavas muižas saimniecību."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par pieņemšanu.
Tādu nav. Atkrīt. 4. vēlēšanās:

_„Lai valsts Rīgas pamatskolas skolotājus algas ziņā pielī-
dzinātu Rīgas pilsētas pamatskolu skolotājiem, grozot attiecīgu,
likumu."

Vārds deputātam Bastiānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! _ Mums ir viena ļoti nenormāla parādība skolu
lietas un ta ir tā, ka valsts ierīkojusi tikai vienu vie-
nīgu paraugskolu Rīgā un šī paraugskola ir nostādīta
nesalīdzināmi sliktāki, nekā citas pilsētas pamatsko-
las. Tagad stāvoklis ir tāds, ka ja nepieliks algas
paraugu pamatskolu skolotājiem, tad visi tie skolotāji
aizies uz citām skolām. Tā kā to neviens nevēlās, tad
šī skola skolotāju atlīdzības ziņā būtu pielīdzināma
vismaz Rīgas pilsētas pamatskolām. Man liekas, šo
pārejas formulu vajadzētu pieņemt aiz vienkārša liet-
derības stāvokļa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Es likšu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par šīsvēlēšanās pieņemšanu.Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Kas atturas?
Par šovēlēšanos nodotas 35 balsis, pret neviena, at-
turas 40. Šī vēlēšanās noraidīta. 5. vēlēšanās:

„Lai izglītības ministrija samazinātu vispārīgās izglītības
vidusskolu tipu komplektus. "

Vārdu neviens nevēlas? Es likšu šo vēlēšanos
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par šīs
vēlēšanāspieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir pret. Kas atturas? Par šo vēlēšanos nodo-
tas 37 balsis, pret — 1, atturas 41. Šī vēlēšanās no-
raidīta. 6. vēlēšanās:

„Lai Zaļenieku vidusskolu, ievērojot Jelgavas tuvumu,
pārvērstu par speciālu aroda skolu."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šīs vēlēšanās pieņemšanu. Nepietiekošs
balsu skaits. Šī vēlēšanās atraidīta. 7. vēlēšanās:

„Lal izglītības ministrs grieztu vērību uz universitātes dažu
fakultatu pārak lielu sasmalcināšanos (specializāciju), pie kuras
dažus priekšmetus lasa tikai nedaudz studentiem', kas prasa par
daudz līdzekļu no valsts un tāpēc būtu novēršams."

Vārds deputātam Dišleram.
K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinieku

grupa): Augsti godātie deputātu kungi! Šī pārejas
formula mudina uz_ dažiem iebildumiem kā no forma-
Iaspuses, ta ari pec būtības. No formālās puses jā-
ievēro, ka likums piešķir universitātei autonomiju.
Universitātes satversmes 1. pantā teikts, ka universi-
tāte patstāvīgi stāda sev mērķus un patstāvīgi tos
sniedz. Ja turpretim mes pieņemtu šo pārejas for-

mulu, tad mes liktu priekšā izglītības ministrim ie- -
jaukties šinī autonomijā. Tas novestu, piemēram, pie
ta_, ka ja kāda fakultāte ievēlētu kādu mācības spēku
kādam speciālam priekšmetam, tad izglītības ministrs
butu itka pamudināts neapstiprināt šo mācības spē-
ku. Līdz ar to universitātes autonomija tiktu trau-
cēta. Tas no formālās puses. Bet es gribu aizrādīt
vel, ka ja šovēlēšanos pieņemtu, tad viņa būtu neiz-
vedama ari pēc būtības. Mūsu universitātei ir 11 fa-
.kultatu. Es nezinu, kāda taisni še it sevišķi domāta,
bet taču gan viena vai otra no šīm 11 fakultātēm.
Izglītības ministrs ir speciālists tikai vienā kādā no-
zarē. Tagad, piemēram, izglītības ministrs ir ar
technisku izglītību — inženiers. Kā lai izglītības mi-
nistrs, ar vislabākiem nolūkiem, ja viņš gribētu izpil-
dīt šo vēlēšanos, varētu spriest par kādu filoloģijas
vai medicinas fakultātes lēmumu? Tāpat mums bi-
juši izglītības ministri ar filoloģisku vai agronomisku
izglītību. Ari tie taču nebūtu varējuši spriest par kā-
das citas fakultātes darbību. Varbūt savā fakultātē
viņi varētu kaut ko spriest un runāt līdzi, lemt un iz-
šķirt, bet viņi taču nevar būt specializējušies visās 11
fakultātes. Ja, varbūt, ir novērotas kādas nevēlamas
parādības šinī ziņā, tad Saeimai vajadzētu pasteigties
ar universitātes štatu pieņemšanu. Universitātes šta-
tu projekts guļ Saeimā jau vairākus gadus un netiek
pieņemts. Tāpēc rodas neskaidrības vienā otrā vie-
tā. Es gribētu lūgt Saeimu pasteigties ar universitā-
tes štatu pieņemšanu. Tad lieta būs skaidrāka, jo
tad vajadzēs turēties pie apstiprinātiem štatiem un
nevarēs celties pārpratumi, kā ari nevarēs rasties sū-
dzības par pārāk sīku specializāciju. Vismaz kamēr
universitātes štati nav pieņemti, es lūdzu šo pārejas
formulu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šo pārejas for-
mulu budžeta komisija iesniedza aiz sekošiem moti-
viem. Skatot cauri universitātes štatus, publisko tie-
sību komisijā un ari budžeta komisijā izrādījās, ka
musu augstskolā ir ārkārtīgi liels profesoru, docentu
un citu mācības spēku skaits. Meklējot pēc ieme-
sliem, kāpēc tas tā, izrādījās, ka dažas atsevišķas fa-
kultātes ir ļoti sasmalcinātas atsevišķās nozarēs un
nodaļās. Ir gadījumi, ka dažās techniskas nozarēs ir
tikai 2 vai 3 klausītāji, priekš kuriem uztur veselu
komplektu profesoru u. t. t. Tas ceļas no tā. ka uni-
versitāte vadījusēs no tā ieskata, ka mūsu Latvijas
valsts mazos apmēros tomēr jārada visas tās speciali-
tātes, kādas tik dzīve varētu prasīt, kaut ari vienu
cilvēku par vairāk gadiem. Budžeta komisiia
turēja par iespējamu aizrādīt, ka tāda sasmalcināša-
nas nebūt nav vajadzīga,un personas, kuras vajadzī-
gas valstij tik mazos apmēros, varētu izglītot ārze-
mēs. _Tas iznāktu valstij nesalīdzināmi lētāki. Mums
nav jāaizmirstka katrs students mums izmaksā pāripar 20 000 rubļiem, bet ka to. kas universitāti beidz,
ir ļoti maz. Lielākā daļa aiziet nebeiguši, iztērēiuši
tikai milzīgus valsts līdzekļus. Aiz šiem iemesliem
budžeta komisija nāca ar priekšlikumu sašaurināt šā-
du technisku sasmalcināšanos, kas tagad pie mums
pastāv. Ja Dišlera kungs ceļ iebildumus pret to un
saka, ka tas jāizdara pašai universitātei, tad gan lai-
kam nevienam tur nekas nebūs pretim. Tā kā tā mi-
nistrs ar savu varu šinī lietā neiejauksies, bet sasauks
speciālistus, kas lietu apspriedīs un izšķirs. Ja val-
dība un Saeima iejauksies šinī lietā, tad tas notiks
tada_ veidā, ka viņas vienkārši nepiešķirs līdzekļus.
Tāda kārtā radīsies konflikti un nevēlams stāvoklis.
Tapec budžeta komisija izteica šo vēlēšanos, lai iz-
glītības ministrs kopā ar universitātes padomi at-
rastu šim ziņa izeju,
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Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu neviensneveļas? Es lieku šo velēšanos uz balsošanu. Lū-dzu pacelties tos, kas būtu par. Tagad lūdzu pacel-ties tos, kas būtu pret. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Par šo velēšanos nodotas 28 balsis,pret — 1, atturējušies 44. Tā noraidīta. 8. vēlē-šanas:
. , "Vaj f

inansu ministrija pie jaunā līguma noslēgšanas parspirta izdalīšanu, maksu par izdalīšanu aprēķinātu pēc trauku
tilpuma un nevis, pec grādiem"

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk šī vē-lēšanas. Ludzu pacelties tos, kas būtu par. Tagadlūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Kas atturas? Paršo velēšanos nodotas 27 balsis, pret neviens, atturē-jušies 39. Velēšanas noraidīta. 9. vēlēšanās:
„Lai finansu ministrija sistematizētu valsts papīru spie-stuves izdodamos „Latvjlu rakstus"."
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,kasbutu par. Tādu nav. Šī vēlēšanās atraidīta. 10.

velēšanas:
„Lai finansu jninistri'ja zīmognodokli uz zemkopības nomas

līgumiem' aprēķinātu un ņemtu no faktiskās līguma vērtības."
Vārdu neviensnevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas butu par šo velēšanos. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret. Kas atturas? Par šo vēlēšanos
nodotas 26 balsis, _pret nav neviens, atturējušies 37.
Velēšanas noraidīta. 11. vēlēšanās:

„Lai zemkopības ministrija zvejas tiesības uz visiem ob-
jektiem iznomātu vairāksolīšanā un pie vienlīdzīgiem notei-
kumiem priekšrocību dotu vietējiem zvejniekiem' vai zvejnieku
organizācijām"

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas butu par šovelēšanos. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas butu pret. Kas atturas? Par 11. vēlēšanos no-
dotas 25 _balsis, pret to nav neviens, atturējušies 36.
Velēšanas noraidīta. 12. vēlēšanās:

„Lai zemkopības ministrija anulētu nomas līgumus, kur
rentnieki tos nepilda."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret. Kas
atturas? Par šo velēšanos nodotas 22 balsis, pret
nav neviens, atturējušies 37. Vēlēšanās noraidīta.
13. velēšanas:

„Lai valdība normētu mērniecības darbu izvešanu, nosa/kot
atalgojuma samēru par faktisko darba izvešanu un viņa pār-
baudīšanu."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,kas
butu par. Tādu nav. Šī vēlēšanās atkrīt. _ 14. vē-
lēšanas:

„Lai zemkopības ministrija grāmatu izdevniecībai pare-
dzēto kapitālu pārvērstu sevišķā fondā un viņa izlietošanai iz-
dotu atsevišķu instrukciju."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo.velēšanos. Tādu nav. Atkrīt. 15. vēlē-
šanas:

„Lai sēklas uzlabošanas, pavairošanas un apgādības iz-
devumi tiktu apvienoti vienā vadībā pie lauksaimniecības pār-
valdes."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
butu par. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Kas
atturas? Par šo vēlēšanos nodotas 25 balsis, pret
nav neviena, atturas 36. Vēlēšanas noraidīta. 16.
velēšanas:

„Lai zemkopības ministrija lauksaimniecības pabalstu iz-
sniegtu organizācijām tikai pēc tam', kad par iepriekšējā gadā
saņemtiempabalstiem 1 ir iesniegti norēķini valsts kontrolei."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šo vēlēšanos. Par šo vēlēšanos nodota ti-
kai 21 balss. Nepietiekošs balsu skaits. Tā atkrīt.
17. velēšanas:

.,Lai zemkopības ministrija neizmaksātu organizācijām
skolotāju algas uz priekšu vairāk kā par vienu mēnesi."

Vārdu neviens_ nevēlas? Es lūdzu pacelties tos,
kasbutu par šo velēšanos. Tādu nav. Atkrīt. 18.
velēšanas:

„Lai zemkopības ministrija eksportgalas kontroles veterir
nararstus izmantotu ari citam veterinārām vajadzībām."

Vardu neviens nevelas? _ Ludzu pacelties tos,
kas ir par šo velēšanos. Tādu nav. Šī vēlēšanās
atkrīt. 19. velēšanas:

„Lai satiksmes resors uzlabotu pastnieku stāvokli, pace-
ļot viņus kategorijas."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties, kas
butu par šo velešano_s. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas_ butu pret šo velēšanos. Kas atturas? Par šo
velēšanos nodotas 28 balsis, pret neviens, atturas 35.
Atkrīt. 20. velēšanās:

„Lai valdība pie nākošās hipotēku bankas padomes pār-
vēlēšanas ^ ieceltu hipotēku bankas padomē vienfc locekli no
minoritātēm _ rūpniekiem, nepavairojot padomes locekļu
skaitu."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
butu par šovelešanos? Tādu nav. Vēlēšanāsatkrīt.
21. velēšanas:

„Lai lauku telefonu palīgnodaļu abonentu tālsatiksmes sa-
runas 25 kilometru rajona aprēķinātu pēc tar'fa Ls 0,10 par
katram 3 min., pie kam 100 sarunas gadā šinī rajonā dodamas
par parasto abonenta maksu."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
butu par šo velēšanos. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret. Kas atturas? Par šo vēlēšanos nodotas 27
balsis, pret neviena, atturas 38. Vēlēšanās noraidīta.
22. velēšanas:

..Lai izglītības ministrija ieskaitītu pilntiesīgo skolotāju ka-
tegorijas visus tos nepilnīga izglītības cenza skolotājus, kuri
sekmīgi nostrādājuši' Latvijas skolas ne mazāk kā 5 gadus."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Tādu nav.
Ludzu pacelties tos, kas ir par. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Par šovēlēšanos nodotas 27
balsis, pret — neviena, atturējušies 40. Vēlēšanās
noraidīta. Bez tam deputāts V. Rubulis iesniedzis
velēšanos, kura skan:

,.Ļai valdība rūpētos par telefona tīkla paplašināšanu ari
Latgale, ka vismaz katra pagastā un bieži apdzīvotā vietā būtu
ierīkota telefona satiksme."

Budžeta komisija piekritusi. Lieku uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo vēlēšanos.
Acīm redzams vairākums. Pieņemta. Ar to šis die-
nas kartības punkts izbeigts.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas komisijas ziņojumi.

Priekšsēdētājs P„ Kalniņš: Lūdzu referentu
sniegt ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Deputātu kungi! Redak-
cijas komisija savas beidzamās sēdēs skatījusi cauri
veselu rindu likumu, pie kam atradusi par vajadzī-
giem sekošus pārlabojumus likumā par pilsētu tiesību
piešķiršanu Ainažu. Līvānu un Madonas miestiem. 1.
panta beidzama teikumā pēc vārda ..noteikumus" jā-
liek komatu. Līvāni rakstāmi ar garo „!". Vairāk
pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisiias priekšā liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav? Pieņemts.

Referents G. Mīlbergs: Konvencija starp Latvi-
ju un Igauniju par zivju aizsardzības un zvejniecības
nokārtošanu. Šinī konvencijā, kur bieži atkārtojas
vārds ,.šam". izlabot uz „šīm" visos nantos. Tālāk
1. panta ..noliegt uz savas teritorijas" redakcijas ko-
misija izlabo_ ,.noiiegt savā teritoriiā", kas ir pareizi.
Tad 5. panta ,.sprāgstamas vielas" pārlabot „sprāg-
stošas vielas", jo tāda izteiciena nav latviešu valodā.
6. panta beidzama teikumā ,.šajos ūdeņos" pārlabot
uz „šims ūdeņos". 7. panta „ierosme" vietā likt ..ie-
rosinājums'^ Beidzama teikumā „viņu" vietā likt
„to'\ Ta ka te attiecas uz konvenciju, tad 8. panta
beigas likt nevis „sastādīts", bet ..sastādīta". Beigu
protokola pie 5._un 6. panta pirmo reiz vārdi ,.slēgti
ūdeņi" liekami pēdiņās. Vairāk pārlabojumu šinīkon-
vencija nav.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Tādu nav. Pārlabojumi pieņemti.

Referents G. Mīlbergs: Likums par konvenciju
starp Latviju un Igauniju par zivju aizsardzību un
zvejniecības nokārtošanu. 1. pantā beidzamā rinda
likt nevis ,.pieņemta un apstiprināta", bet „pieņemti
un apstiprināti", jo šeit ir runa par konvenciju un
beigu protokolu. 2. pantā „tulkojums" vieta likt „tul-
kojumi" .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai butu kādi iebil-
dumi pie šiem pārlabojumiem? Tādu nav. Pie-
ņemti.

Referents G. Mīlbergs: Gaisa satiksmes likums.
Visā likumā, kur apzīmētas nodaļas romiešu cipariem,
kuri paši par sevi jau apzīmē kārtas skaitļus, strīpo-
jams nost punkts. Otrā nodaļā teikumā: „kad tas_ at-
zītas no satiksmes ministrijas par lidošanai derīgam"
strīpojami vārdi ..atzītas no" un teikumu izteikt seko-
si: ..kad tās satiksmes ministrija atzinusi pārlidoša-
nai derīgām".3. nodaļā 11.pantā, beigu teikuma: „ku-
ras izdod satiksmes ministrija saziņa ar kara mini-
striju" pirms „saziņā" likt komatu. IV. nodaļas 16.
panta pirmā teikumā: ..Atļauts lidot" nevis ,.par", bet
..pār Latvijas teritoriūi". 17. pantā: ..Ja_ ar valsti
jeb ārvalsts gaisa satiksmes uzņēmumu" vārda „jeb"
vietā likt vārdu ..vai". V. nodaļas 20. nanta strīpot
vārdu ,.ir ". Tā paša panta beigu dala: ..Par pārlido-
šanai aizliegtām" , vietā likt -par pārlidošanai aiz-
liegtiem" - 27. pantā nirms varda

^
-. sazina" likt .,_,'

un pēc ..finansu ministrjiu" ari .,,". Teikumu ..Pār-
lidot robežu lidierīces drīkst viemgi" izlabot., lidie-
rīces drīkst pārlidot robežu vienīgi". 28. panta saīsi-
nājums ..800 metri" strīpojams un ižrakstams_ pilnī-
gi ..800 metriem". Tā paša nanta beidzama dala
. 1000 metriem" vietā liekams .,1000 metru". Ta paša
teikuma beidzamā daļā pēc vārda ..teritorijas" jāliek
domu strīna. 30 pantā ..lidierīce un viņas personāls
aizturams" — „vinas" vietā liekams ..tas". 31. pan-
tā Pēc vārdiem ..kādas cēlušās caur tādu piespieša-
nu" likt nevis ..caur" bet ..ar". VII. nodalās 35. panta
..Gaisa satiksmes padome" ka iestādes apzīmējums
rakstāms ar lielo burtu. Tie ir visi pārlabojumi. .

r'riekšsērl'5!"'^ p ļ^ļninS Vai b"tu kādi iebil-
dumi pret redakciias komisijas nriekšā liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav. Tie oieņemti.

pefprerits G. M'Iberffs: Panildinaiumā likumā
par alkoholu saturošu vielu ražošanu, anlikšanu ar
nodokļiem un pārdošanu, pirmo teikumu ..Likumu par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar no-
dokļiem un nārdošanu (1920. g. Lik. kr. 217. un 1924.
g. Tik kr. 36)" izteikt šādi: ..Likumu par alkoholu
saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu ("Lik. kr. 1920. g. 217. ūn Lik, kr. 1924.
ļy . ?gy . 314. panta otrā rindiņa pec vārda -kuri" likt
... " un ..šā" vietā likt ..šī". Vārdu ..raudzēšanas ce-
ļā" vietā likt ..raudzējot", kas ir latviskāki. 315. nan-
ta nirms beidzamā vārda ..aizliegts" iastrīpo lieks
..ir". 316. pantā pēdēiais Vārds ..sertifikāts" rak-
stāms pareizi ..certifik'ats". 317. nanta

^
iasaka nevis

vīnu maisīiums" bet ..vīnu maisī'umn". 319. nanta
2. rindinnēe vārda ..mazu" liekams komats , pedeia
rindiņā strīpojams vārds „ir" un jāsaka ..atļaut tām
pielikt". 321. pantā beidzama teikumaatkartojas ne-
pareizais izteiciens ..raudzēšanas ceļa", kura vieta
jāliek „raudzējot". 322. panta pēdēja teikuma vārda
„viņa" vietā jāliek „vīna". 323. panta 1. punkta sa-
turs izteicams sekosi: ..sulas un vīna uzkarsešana,
pasterizēšana, sterilizešana; sulas koncentrēšana,
ievārot vai saldējot". 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punkti ie-
sākami ar mazo burtu un pec to beigšanas liekami
zemikoloni; 8. punkta pedeja teikuma strīpojams

vārds „iztaisa". 324. panta 1. teikuma_ pec vārda
„miinistrim" liekams komats un pec vārda

^
mini-

striem" ari liekams komats. 325. panta atkārtojas
tā pati kļūda, kas' jau bij_ 323. panta; punkti sa-
kāmi ar mazo burtu un pec tiem liekann zemikolo-
ni; 5. punktā pēc vārdiem ,,323. panta minētos"
liekama domu strīpa. 328. panta jāsaka nevis
„raudzēšanas ceļā", bet ,.raudzejot". Šis nepa-
reizais izteiciens novērsts ari visos citos pantos,
to pārlabojot. 329., 330., 331., 333., 334. un
335. pantos beidzama daļa visas vietās, kur stāv
„šā", „šās" liekami vārdi „šī", „šīs". Tāpat 335_.
panta II. daļas beidzama teikuma vārda „šaja"_ vieta
likt „šinī". 342. pantā, vārda „kurus" vieta likt
„kuru". 344. pantā pēc vārda „pudeles" likt komatu.
345. panta beidzamā teikuma beidzama rindiņa strī-
pot vārdu „uz". 351. panta beidzama rindiņa „viņu"
vietā likt „to". 352. panta 3. rindiņa no augšas _strī-
pot-vārdu „tad". 353. panta 2. rindiņa strīpot vardu
„ir". 358. pantā pēc vārda „samaksas" likt komatu.
361. pantā „šā" vietā likt „šī'\ 362. panta paskaidro-
jumā 2. rindiņā no augšas vārda „padošanu" vieta
„pārdošanu". Tie būtu visi šī likuma labojumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret šiem redakcijas komisijas priekša liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav? Redakcijas komi-
sijas pārlabojumi apstiprināti 1.

Referents G. Mīlbergs: Aktu nodevu likums. Re-
dakcijas komisija.liek priekša e, f, g un h punktos
pēc visiem kārtas skaitļiem likt punktu, f punkta
..koroborešanu" vietā likt ,.koroborešana". Pecg
punkta liekams h. jota tas pieņemts pec alfabētiskas
kārtības. Tie būtu visi pārlabojumi šinī likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret šiem redakcijas komisijas_ priekša liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi skai-
tās apstiprināti.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas komisija ska-
tījusi cauri budžeta komisijas labojumus un atzi-
numus, kuri pie valsts budžeta 1926./27. gadam būtu
sekosi: 37. lp. tek. Nr. 146. panta iesākuma apzīmē-
juma skaitļa vietā .,3" ]ikt skaitli „2". 38. lapas puse
tek. Nr. 154 pēc tekoša numura apzīmējuma likt ap-
zīmējumu „v. 26". 43. lapas pusē pec tiek. Nr. ap-
zīmējumiem likt ..pirmkārt". Pec tek. Nr. 283. v
26. un otrkārt pēc tekoša numura 184 liekams „v.
24". Valsts budžeta 1926./27. saimniecības gadam 93.
lapas pusē pielikumā Nr; 13 beigu teikuma beigas
skaitļa ,,455" vietā likt skaitli ,,461". Ar to butu
budžetā visi izlabojumi izdarīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas, komisijas priekšajikto pārlabo-
jumu apstiprināšanu? Tādu nav. Pārlabojumi ap-
stiprināti. Līdz ar to otrais dienas kartības punkts
izsmelts.

Mēs pārejam uz trešo dienas kārtības punkti —
likums par nodokli no nekustamas
mantas pilsētās un miestos — 3. Jasī-
jums, Referenti — P. Lejiņš un E. Jaunzems.Ludzu
nolasīt pārlabojumus pie 2. panta.

Sekretārs P. Juraševskis:
„2. panta 2. punkta 1. rindā pēc vārda ,.kultuirelo" ie-

spraust vārdu „arodu". K. Būmeisters.
2. panta 5. punktu visu strīpot otrā lasījumā pieņemtā

redakcijā un tā vietā 5. punktu izteikt sekosi ,.kapsētas"
K. Būmeisters."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts
Būmeisters. Vārds deputātam Bumeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 2. panta 2.
punktā uzskaitītas visas iestādes un organizācijas,
kuras atsvabinātas no nekustama īpašuma nodokļa un
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starp tām ir labdarības, izglītības, zinības, kulturelas
un sporta biedrības. Bet starp šīm biedrībām nav
ieskaitītas arodbiedrības vai organizācijas. Mēs jau
2. lasījumā nācām ar šo priekšlikumu, bet vairākums
to noraidījaaiz pārpratuma, jo laikam ganpilsoniskais
vairākums aizmirsa, ko apzīmē ar vārdu „arodu".
Nevajaga aizmirst, ka arodbiedrības ir ne tikai kreiso
rokās, bet ir arodbiedrības ari pilsoņu rokās un ari
tām biedrībām ir vienai otrai sava nekustama manta
vai īpašumi, vai nu sanatoriju vai citādā veidā. Šīm
arodbiedrībām piederošos īpašumus neizmanto peļņas
nolūkos. Ja tos neatsvabinās no nodokļa, tad var
iznākt tāds stāvoklis, ka. piemēram, nesen atpakaļ
dzelzceļnieku biedrība iesvētīja un atvēra sanatoriju
un ja paliek pie vecās redakcijas, tad šī sanatorija tiks
aplikta ar nodokli. Ja jau baidās no tā, ka arodbie-
drība ir strādnieku rokās, tad to pašu varētu attie-
cināt ari uz kulturelam biedrībām un sporta biedrī-
bām, kuras ari ir kā pilsoņu, tā strādnieku rokās.
Tāpēc es domāju, ka līdz ar visām tām or-
ganizācijām, kas 2. pantā uzskaitītas, loģiski
būtu pieņemamas ari arodbiedrības, atsvabinot tās
no nekustama īpašuma un mantas nodokļa. Tad
tālāk, 2. pantā 5. punktā iet runa par iestādījumiem,
kuri ari tiek atsvabināti no nekustama īpašuma no-
dokļa un starp tiem baznīcas, klosteri, lūgšanas nami,
kapsētas u. t. t. Mēs liekam priekšā strīpot visus
pārējos, atstājot tikai kapsētas. Kādēļ, kungi? Te
jau mēs pie pārejas formulām un ministrijām arrtikam
vairākkārt norādījuši uz to, ka draudzes baznīcām un
klosteriem tikušas ierādītas neatsavināmās daļas pat
vairāk, nekā pienākas. Tā Reinharda kungs varbūt
loti labi atcerēsies Dobeles draudzes baznīcas lietu,
kura caur viņa vidutājību 12 ha vietā dabūja 54 ha,
loti nelikumīgā kārtā. To pašu varētū_attiecināt uz
lielāko dalu draudzēm un to pašu varētu attiecināt
uz klosteriem, kuriem ir neatsavināmās daļas ierā-
dītas. Visi tie tāpēc tagad nebūtu atsvabināmi no
nodokļiem valstij un pašvaldībām par labu. Aiz šiem
motiviem mēs liekam priekšā 5. punktā visu pārējo
strīpot un atstāt tikai ,.kapsētas". Man liekas, ka
šos pārlabojumus pie 2. panta augstam namamvaja-
dzētu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Vai referents vēlas vārdu?

Referents P. Lejiņš: Finansu komisija izteicās
pret.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija ari
pret.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk Bū-
meistera pārlabojums:

„2. panta 1. punktā 1. rindā pēc vārda ,.kulturelo" ie-
spraust vārdu ,.arodu "."

Pret šo pārlabojumu izteikušās abas komisijas.
Nobalsošanā nāk pirmais pārlabojums. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par šo pārlabojumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
1. pārlabojumu nodota 31 balss, pret — 45. Pārla-
bojums noraidīts. Nobalsošanā nāk 2. pārlabojums:

„2. panta 5. punktu visu strīpot 2. lasījumā pieņemtā re-
dakcijā un tā vietā 5. punktu izteikt sekosi: ,.kapsētas "."

Abas komisijas izsacījās pret šo pārlabojumu.
Lieku uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo pārlabojumu. Tagad lūdzu-pacelties tos, kas ir
pret šo pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera
otro pārlabojumu nodotas 27 balsis, pret — 46. Pār-
labojums noraidīts. Nobalsošanā nāk 2. pants 2. la-
sījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret šī panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pants pieņemts 2. lasījumā pieņemtā
redakcijā. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 9. panta.

Sekretārs P. Juraševskis:
„9. pantā strīpot likmi „Vh%" un tā vietā likt „1,8%".

K. Būmeisters."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Bu-
meisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 9. pantā tiek
noteikta likme, kāda jāņem no nekustamas mantas
ienesīguma vērtības, kapitalizējot to ar 5 un šī likme
paredzēta 2. lasījumā L/2%. Mēs liekam priekšā šo
likmi paaugstināt uz 1,8% un aiz sekošiem motiviem.
Pirmkārt, visi tie, kas būs sekojuši pilsētu saimniecī-
bai, redzēs, ka gandrīz visas pilsētas līdz šim strādā-
jušasar deficītu. Šo deficītu sedz no valdības līdzek-
ļiem, vai nu pabalstu vai aizdevumu veidā, kuru pēc
tamdzēš. Pie tam jāsaka, ja pārliecinās un analizē pil-
sētu darbību, tad redzams, ka pilsētu darbības aploks
taisni visveļamākos laukos, kā izglītības laukā, so-
ciālās apgādības laukā u. t. tl tomēr nestāv savu uz-
devumu augstumos un pilsētas nespēj veikt tos uz-
devumus, kurus dzīve no viņām: prasa. Sevišķi tas
būtu sakāms par mūsu sociālo apgādību, kuru pilsētas
līdzekļu trūkuma dēļ nespēj sniegt, ja valsts nenāk
palīgā, cilvēkiem kuri visas savas spējas ziedojuši
šīm pilsētām par labu. Bez tam nāk klāt vēl viens
jauns ļaunums. Mūsu pilsētās ļoti lielā mērā novēro-
jams dzīvokļu trūkums — dzīvo saspiesti. Par to
skaidru liecību dod ievadraksts no Pārna kunga
vakardienas .Jaunākās Ziņās" un atzinums, ka Rīgas
pilsētai vajadzīgs tuvākā nākotnē ļoti plašs apbūves
plāns. Bet kā to izvest? Viens par diviem, vai nu
pilsētai jāķeras pie ārkārtējiem izdevumiem, vai pil-
sēta to var izvest ar saviem līdzekļiem'. Ja mēs se-
kotu ārzemju kustībai šinī nozarē, tad mēs redzētu,
ka visur komunalpolitika beidzamos gados piegrie-
zusi lielāku vērību dzīvokļu krizes novēršanai un ka
taisni tur ar nekustama īpašuma nodokli, kurš tiek
ņemts pēcjespējas paaugstinātā veidā, rada fondu
dzīvokļu būvei. Man liekas, ka ari mums pienācis
beidzamais laiks rūpēties par šo ļaunumu novēršanu.
Pilsētām _vajadzētu radīt zināmu fondu, lai nākotnē
mes varētu ķerties pie šī neatliekamā darba. Šis
paaugstinājums no 1.5% uz 1,8% nav samērā liels,
jo no šī procenta vēl tiks atvilkta 1L valstij par labu
un tikai *h nāk pašvaldībām par labu. Šo niecīgo
dalu pilsētu pašvaldība tad varēs izlietot šim cēlajam
mērķim. Tapec mēs domājam, ka šismūsu paaugsti-
nājums nebūtu noraidāms, ievērojot vēl to, ka nam-
saimnieki tikuši pie ļoti ērtiem dzīvokļiem, lieliem na-
miem ar lielu ienesīgumu, pateicoties 1920. gada 18.
marta likumam un 1923. gada papildinājumam:. Tā-
pēc, bez šaubām, namsaimnieki varētu no tā
20.000.000.000 lielā kapitāla:, ko viņi ieguvuši no tau-
tās grašiem, mazu drusciņu atlicināt ari valstij un
pašvaldībai par labu, lai no šiem grašiem tuvākā nā-
kotne sastādītos fonds, kuru varētu izlietot tiem na-
baga bēdu brāļiem, nabadzīgākiem iedzīvotāju slā-
ņiem, kuri spiesti dzīvot pagrabos un tumšos dzī-
vokļos, radot tiem spožāku nākotni, labākus nu ērtā-
kus dzīves apstākļus. Lūk, aiz visiem šiem īsumā
norādītiem motiviem, es domāju, augstam namam, ja
viņš patiešām grib stāvēt uz patiesības redzes stā-
vokļa, ja viņš negrib nostāties tikai namsaimnieku
pusē un ar aizmiegtām acīm skatīties uz to. kādos
apstākļos dzīvo darba tauta, man liekas, godīgiem
pilsoņiem vajadzētu balsot par šo mūsu priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Godātie deputātu kungi! Būmeistera kungs
nupat aizrādīja, _ka_godīgiem' pilsoņiem jābalsojot par
1,8%. Tādā kārtā radīšot Latvijas iedzīvotājiem
spīdošaku nākotni un viņi iegūšot labākus dzīvokļus.
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Taisni godīgi un saimnieciski domājoši pilsoņi nekādā
ziņā tam nevarēs piekrist, jo likme 1,5%,ko pieņēma
2. lasījumā, ir jau paaugstināta par 50% pret to, ko
namsaimnieki maksāja līdz šim. Būmeistera kungs
gribpaaugstināt šo likmi līdz 1,8%, jo tad pilsētu paš-
valdības varēšot celt jaunas mājas. Viņš aizmirst,
ka tagad celtnes izmaksā daudz dārgāk, nekā iz-
maksāja pirms kara, un ka vispirms jāsaudzē tās
celtnes, tie nami, kas jau pastāv. Jau paaugstinot
nodokļa likmi uz 1,5% saimnieki ir nostādīti ļoti
grūta, pat neciešamā stāvoklī. Kas tad ir
šie _1,5% ? Tas liekas ļoti mazs skaitlis. Bet nu at-
šifrēsim to. Šie 1,5% tiek ņemti, kapitalizējot ar
5%. Teorētiski pieņemto tīro atlikumu reizina ar

. 20 un no tā ņem 1,5%, citiem vārdiem sakot, tas
sastāda 30% no tīrā ienākuma un pie tam, no teorē-
tiskā tīrā ienākuma. Faktiski tāda tīra ienākuma ne-
maz nav, jo pateicoties īres likumam,nami tagad nes
zaudējumus. Tomēr likumā paredzēts, ka tie.dod
peļņu un no šīs teorētiski paredzētās tīrās peļņas
ņem- 30%. Būmeistera kungam tas liekas esam par
maz; viņš grib ņemt 36%. Lūk, tāda ir patiesība.
Šie 1,8% ir mānīšana, lai mazais namsaimnieks ne-
saprastu, cik īsti viņš maksā. Tāpēc es domāju, ka
tie deputāti, kuriem interesē valsts labklājība, balsos
par jau tā paaugstināto likmi 1,5%, kura samērā ar
tagadējo ir jau paaugstināta par 50%.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu referentu atsauksmes.

Referents E, Jaunzems: Pašvaldības komisija ir
izteikusēs pret.

Referents P. Lejiņš: Komisija izsakās pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk Bū-

meistera pārlabojums pie' 9. panta.
strīpot likmi 1,5% un tā vietā likt „1,8%".

Referenti izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par pārlabojumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 44. Pārla-
bojums noraidīts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie

. 17. panta.
Sekretārs P. Juraševskis:
,.Pantu izteikt sekosi:
,.Pilsētas resp. miesta nekustamas mantas nodokļa ko-

misija sastāv no vietēja nodokļu inspektora vai viņa vietas
izpildītajā ka priekšsēdētaja,' no viena pilsētas resp. miesta
valdes priekšstavjaun 5 pilsētas! resp. miesta domes izvēlētiem
priekšstāvjiem, pēdējiem izvēlami ari substituti."

Iesniedzis K. Būmeisters."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu

veļas deputāts Būmeisters. Vārds deputātam Bū-
meisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pie tiem moti-
viem, kurus mes pievedām pie 2. lasījuma, gribu pie-
vest vel dažus. Te starp: citu tika aizrādīts uz to,
ka musu prakse ieviesies pašaplikšanās princips
un no šī princļpa nevajagot atteikties.. Mēs jau te
sava reize norādījām, ka šis pašaplikšanās princips
runa pretim demokrātiskiem principiem un runā pre-
tim pat mūsu konstitūcijai, kur katra pašaplikšanās
un nodokļa noteikšana noliegta. Piemēram, mēs ar
šādiem ierosinājumiiem nedrīkstam' griezties pie tau-
tas vispārējā nobalsošanā, un tāpēc loģiski būtu, no-
dokļu noteikšanas un aplikšanas tiesības nenodot tikai
vienīgi to pilsoņu rokās, kas šos nodokļus maksā.
Ka skaistu ilustrāciju gribu pievest piemēru no
Daugavpils. Tur nupat šinīs dienās, komisija, patei-
coties tam apstāklim, ka Daugavpilī pilsētas budžets
sabalansēts bez deficītā, savā sēdē nākusi ar priekš-
likumu un norādījumu, ka nav ko pūlēties un tik sīki
rēķināt, jo tā kā tā pilsētas budžetā iztrūkums nav.

Budžets ir sabalansēts un tāpēc nodokļus varot uz-
likt pēc vecā sadalījuma. Ar šādukomisijas sastāvu
un ar šādu komisijas virzienu mēs nodarām zaudē-
jumus,pat noziegumu, ne tikai valstij, bet ari pašval-
dībām. Tāpēc vēlams, lai komisiju sastādītu nevien
no nodokļu maksātājiem, bet laito izvēlētu pilsētu
un miestu domes, kuras uz proporcionalitātes prin-
cipa vēlētas, savā starpā ieceļ ari namsaimnieku
priekšstāvjus un tādus izvēlēs ari komisijā. Man lie-
kas, ka no šī piemēra tāpat no tiem, kas še pievesti
pie 2. lasījuma, tie ilustrē, ka nevis pašaplikšanās
princips tiek izvests, bet atsvabināšanās princips
tiek izvests. PaŠaitsvabināšianas princips nodokļu
laukā runā pretim mūsu konstitūcijai, mūsu demo-
krātiskai iekārtai, un tāpēc būtu noraidāms. Mums
jāpaliek pie principa, ka nodokļu komisijā izvēlami
brīvi priekšstāvji no pilsētas domes., Ptie tam gribu
piemetināt, ka nupat vienbalsīgi tāda vēlēšanās iz-
teikta no pilsētu pārstāvju puses. Pilsētu kongresa
birojs, kurā ieiet priekšstāvji no zemnieku savienības

x un no labām grupām, kur pilsoņi ir vairākumā, šī
pilsētu pārstāvniecība vienbalsīgi nostājušās uz vie-
dokļa, ķa komisiju sastāvs izvēlams no domes un
nevis no nodokļu maksātājiem. Es domāju, ka se-
višķi zemnieku savienībai, kura uzstājas vienmēr
par zemes balsi, jāatzīst, ka šeit tā zemes balss iz-
paudušās vienbalsīgā lēmumā un neuzstāsies pretī.
Tāpēc es ceru, ka augstais nams pieņems mūsu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu, referentu atsauksmes.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija ir
par šo pārlabojumu.

Referents P. Lejiņš: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanānāk pār-

labojums pie 17. panta, pret kuru izsacījusēs finansu
komisija, bet par to izsacījusēs pašvaldības komisija.
Ja šo jauno tekstu 17. pantam pieņems, tad atkritīs
2. lasījumā pieņemtais teksts, ja noraidīs, nāks no-
balsošanā 2. lasījumā pieņemtais teksts. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par jaunā teksta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Būmeistera pārlabojumu pie 17. panta nodo-
tas 30 balsis, pret — 45. Tas noraidīts. Nobalso-
sošanā nāk 17. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 17.panta pieņemšanu
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav

^
Pants paliek 2. lasījumā pieņemtā

redakcijā. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 19. panta.
Sekretārs P. Juraševskis:
„19. panta d punktu izteikt sekosi:
„4 Rīgas pilsētas domes Izvēlētiem priekšstāvjiem' līdz air

attiecīgu skaitu substitutu." jx Būmeisters.
19. panta pēdējā teikumā strīpot vārdus: „to starpā vis-

maz viens no. šī nodokļa maksātājiem".
K. Būmeisters."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Ludzu referentu atsauksmi.

Referents P. Lejiņš: Finansu komisija izteicās
pret.

Referents J. Jaunzems: Pašvaldībaskomisija ari
izteicas pret.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis^
pirms pirmais pārlabojums. Abu komisiju referenti
izsacījās pret šo pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par 1. pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret šo pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Būmeistera pirmo pārlabojumu nodotas 29 balsis,
pret — 42. Pārlabojums noraidīts. Nobalsošanā
nāk deputāta Būmeistera otrs pārlabojums. Pret to
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ari izsacījās abu komisiju referenti. Lūdzu pacelties
tos, kas butu par 2. pārlabojumu pie 19. panta. Ta-
gad ludzu_pacelties tos, kas būtu pret 2. pārlabojumu.
Beidzot jūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par 2. pārlabojumu nodotas 26 balsis, pret — 39. Ari
2: pārlabojums noraidīts. Nobalsošanā nāk 19. pants
2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pants
vienbalsīgi pieņemts 2. lasījumā pieņemtā redak-
cija. Ludzu nolasīt nākošo pārlabojumu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,,20. pantu izteikt sekosi:
,,Koirisiju_ locekļus un viņu substitutus pilsētas resp. mie-

sta domes izvel uz 3 gadiem." Ķ Būmeisters."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-

las? Ludzu referentus izteikties.
Referents P. Lejiņš: Pret.
Referents E. Jaunzems: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Abas komisijas izsa-

kās pret deputāta Būmeistera iesniegto pārlabojumu
pie 20. panta. Nobalsošanā nāk šis pārlabojums.
Ludzu pacelties tos, kas būtu par pārlabojumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
Būmeistera pārlabojumu pie 20. panta nodotas 29
balsis, pret — 41. Pārlabojums noraidīts,. Nobalso-
šana nāk 20. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret panta pieņemšanp.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 20. pants pieņemts
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu nolasīt nā-
košo pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
23. pantu izteikt sekosi:
„Pie pilsētu resp. miestu domju vēlētie locekli, kuri ne-

ierodas no vietas uz 5 komisijas sēdēm, uzskatāmi kā izstāju-
šies no komisijas locekļu sastāva." ķ Būmeisters.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Lūdzu referentus izteikties.

Referents P. Leiiņš: Finansu komisija izsacījās
pret.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija
bija par.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 23.
pants jaunā redakcijā, pret kuru izsacījās finansu
komisija, bet par kuru izsacījās pašvaldības,komisija.
Es likšu šopanta tekstu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, tad atkritīs 2. lasījuma redakcija. Ja to' ne-
pieņems, tad es likšu uz balsošanu pantu 2. lasījumā
pieņemtā redakcijā. Balsošanā nāk Būmeistera pār-
labojums

^
pie 23. panta. Lūdzu pacelties tos, kas ir

par šo pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Pār Būmeistera pārlabojumu pie
23. panta nodotas 29 balsis pret — 39. Pārlabojums
noraidīts. Nobalsošanā nāk 23. pants 2. lasījumā pie-
ņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts
vienbalsīgi 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu
nolasīt nākošo:

Sekretārs P. Juraševskis:
,,,45. pantā strīpot likmi „1%" un tā vietā likt „2%".

K. Būmeisters."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šīpanta vārds de-

putātam Būmeiisterarn.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Man liekas, ka visi tie lietišķie aizrādījumi, ar
kuriem mēs nākam pie šī likuma, neatrod te dzirdī-
gas ausis, lai gan dzirdīgas ausis atraduši šie paši
mūsu aizrādījumi komisijās. Es gribu norādīt pie
šī panta, kad gāja runa par soda naudas pacelšanu,
tad pašvaldībaskomisijā ne tlikai sociāldemokrāti, bet

ari pilsoņu vidū atradās godīgi pilsoņi, kas balsoja
par mūsu priekšlikumu, apzinādamies, ka 1% nav
nekāda soda nauda, bet ka tā ir p r e m i ja nodokļu
nemaksātājiem. Nodokļus pie mums nesamaksā no-
teiktā laikā 95%_, tikai 5% samaksā kārtīgi' savus
nodokļus. Vai jūs, kungi, ar šī mūsu priekšlikuma
nepieņemšanu gribat sekmēt nodokļu nesamaksātāju
armiju? Es gribētu redzēt, vai,Kellera kungam, kurš
aizstāvēja šo mūsu priekšlikumukomisijā, vai viņam
ta pilsoniskā apziņa nebūs, izčibējusi nonākot šeiM,
Saeimā zem zemnieku savienības spiediena. Tāpēc
es domāju, ja grib nopietni1 runāt par sodu, tad ari
šis sods jāuzliek. Ja normālais kredita procents ir 15,
ja viņu ari pamazinātu līdz 12%, kaš, varbūt, nekad
nenotiks, tad 12% nav nekāds sods. Tāpēc es do-
māju, ka ņemot visu to vērā, tie, kas komisijā balsoja
par šo priekšlikumu, balsos par tO' ari te un radīs
sodu, kas patiešām būtu sods, kas piespiestu no-
dokļu maksātājus nomaksāt savus nodokļus laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es lūdzu referentu at-
sauksmes.

Referents P. Lejiņš: Finansu komisijā vairākums
bija pret.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija ar
"7s balsu vairākumu pieņēma šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par K. Būmeistera
priekšlikumu

45. pantā strīpot likmi „1%" un tā vietā likt „2%".
finansu komisija izsacījās pret, bet pašvaldības

komisija šis priekšlikums pieņemts, Lūdzu pacelties
tos, kas butu par pārlabojumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par Būmeistera pārlabo-
jumu pie 45._ panta nodotas 34 balsis, pret —> 36, at-
turas 3. Pārlabojums noraidīts. Nobalsošanā nāk
45. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu 2. la-
sījuma redakcija. Tādu nav. Kas atturas. Nav.
Pants pieņemts 2. lasījuma redakcijā. Lūdzu redak-
cijas komisiju sniegt ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par nodokli no
nekustamas mantas pilsētās un miestos redakcijas
komisija izdarījusi sekošus pārlabojumus. Pie no-
daļu apzīmējumiem, kur lietoti romiešu cīpari, strī-
pojami punkti. 2. punkta 1. daļu izteikt sekosi: „lab-
darības, izglītības, zinātnisko, kulturelo un sporta
bidrību un iestāžu nekustama manta vai tās daļas,
kuras kalpo to tiešiern nolūkiem, un kuras neiznomā
vai neizīrē". 5. pantā teikumā „Tāpat pēc vidējā
brutto ienākuma no līdzīgas nekustamas mantas ap<-
reķina ienesīguma vērtību vai gadījumā", pirms „vai"
liekams komats. 15. pantā vārda „nodokļa" vietā likt
«nodokļu". 17. īpanta beidzamā rindiņā pēc vārda
«maksātajiem" un pirms vārda „pēdējiem" liekams
„ ; ". 24. panta 3. rindiņa teikt nevis „otro komisi-
jas sēdi", _ bet „otru komisijas sēdi". Tā paša
panta pēdējā rindiņā teikt nevis „skaitāma ma-
zāk par diviem", bet „skaitā ne mazāk par
diviem". 27. pantā vārdu „komisija lēmumu
taisa" vieta likt «komisija lemj". V. nodaļā
vārda «nodokļu" vietā likt «nodokļa", joruna iet par
vienu nodokli. _ 30. panta pirmā rindiņā tāpat vārda
«nodokļu" vietā likt vārdu «nodokļa", tāpat nākošā
teikumā vārda «nodokļu" vietā «nodokļa". Piezīme
pie 31. panta, «panti" vietā likt „p. p.". 5. lapas pusē
33. panta augšējā rindiņā vārda «nodokļu", vietā likt
«nodokļa". 35. pantā teikumu «Lūgumi dēļ noka-
vēti^termiņa atjaunošanas" izteikt šādi: «Lūgumi no-
kavēta termiņa atjaunošanai". 37. panta 2. rindiņā
no apakšas jāsaka nevis «tie nodokļi", bet «tie no-
doti". 49. panta 2. rindiņā vārdu «pēc tam" vietā likt
«pec ta". Pec 54. panta strīpošanasskaitļa „55" vietā
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jāliekkārtas skaitlis „54" un skaitļa „56" vietā skaitlis
„55". Ar to būtu izsmelti visi pārlabojumi#šinī li-
kumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
duriu pret redakcijas komisijas priekšā likto pārlabo-
jumu apstiprināšanu? Iebildumu nav? Redakcijas
komisijas pārlabojumi apstiprināti. Nobalsošanā nāk
likums _visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šī likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav.
Kas

^
atturas? Nav. Likums pieņemts visā vi-

sumā vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts — likuma

par mēriem, un svariem 3. lasījums. Re-
ferents — A. Rancans. Pie likuma par mēriem un
svariem 3. lasījumā nekādi papildinājumi un pārla-
bojumi nav iesniegti. Referents vārdu nevēlas? Lū-
dzu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu. Vārds re-
dakcijas komisijas referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par mēriem un
svariem 2. panta pec vārda «mikrons" liekams grieķu
„mi". 9. panta «Celsija" vietā likt «Celzija". Nā-
košos pantos, kur atkārtojas «mēru un svaru valde"
„meru" rakstīt ar lielo burtu, jotā ir valsts iestāde.
Tas pats atkārtojas visos nākošos pantos. 22. panta
a, buti d punktos beidzamā rindiņā vārda «uzkrāva"
vieta likt ,.uzkravas", tāpat e, f un g punktos vārda
«uzkrāva" vieta likt «uzkravas". 29. pantā priekš-
pēdēja rindiņa «un nominālam uzkrāvām, kuram at-
svars

^
paredzēts", ta ka uzkrāva ir sieviešu kārtas,

tad jāsaka «nominālai uzkravai, kurai atsvars pare-
dzēts". 38. panta_ beidzamā rindiņā «pret viņu ga-
reniskoasi" izsakāms «pret to garenisko asi". Pie-
zīme vārda ,.trapecī" vietālikt ,.trapecā". 48. pan-
ta rakstīt ar lielu burtu «mēru". 49. panta 2. rindiņā
no augšas pec vārda «spēju" likt «komatu". 51., 52.
56.,_« 59., 63., 65., 69., 73. uņ 74. pantos vārdos
«metu un svaru valde" „meru" rakstīt ar lielo burtu
59. panta 2. rinda «banka un viņas nodaļās" vietā
likt «banka un tās nodaļās". 63. panta 3. rindā „3
mēneši" vieta likt «3 mēnešus". 69. pantā «tos at-
stāj viņu īpašnieku rīcība" strīpot vārdu «viņu". 70.
panta beidzama_ rindā strīpojams saišķis „ir". 71.
panta pec pirmā vārda „ja" liekams komats. 75.
panta beidzama rinda pec «nav zīmogojami" liekams
komats.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārlabo-
jumu apstiprināšanu? iebildumu nav? Redakcijas
komisijas priekšā liktie pārlabojumi apstiprināti. No-
balsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā visumā.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Likums p i e-
ņemts visā visumā vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par i z 1o zēm. 3. lasījums. Referents — Bruno Kal-
niņš. Pie 3. lasījuma likumā par izlozēm papildinā-
jumi un pārgrozījumi nav iesniegti. Referents vārdu
nevēlas? Lūdzu redakcijas komisijas ziņojumu.
Vārds redakcijas komisijas referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par izlozēm 5.
panta pirmā teikumā «iesniedzot lūgumu atļaujas dēļ,
jāuzdod: izlozes sarīkošanas laiks un vieta, noteikts
mērķis, kuram par labu izlozi sarīko" vietā jāliek
«mērķis,- kam par labu izlozi sarīko". 6. pantā «lū-
gumi ministru kabinetam dēļ atļaujas" vietā jāsaka
«lūgumi ministru kabinetam atļaujas dēļ". 8. panta
pirmā teikumā pēc vārda «vai prefekts" liekams „ , ".
10. panta priekšpēdējā rindā pēc vārda «iekšlietu
ministrs" un pirms «saziņā" liekams „, '*. Tie būtu
visi pārlabojumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai butu kadii iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekša liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi skaitās

par pieņemtiem. Nobalsošanā nāk likums visa visu-
mā. Es lūdzu piecelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts ir likuma
par aizsargu baku potēšanu 3. lasījums.
Referents — Maizels. Ari pie šī likuma 3. lasījuma
pārlabojumi un papildinājumi nav iesniegti. Refe-
rents vārdu nevēlas? Vārds redakcijas komisijas
referentam.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par aizsargu ba-
ku potēšanu 3. panta priekšpēdējā rindiņā «šai" vieta
likt „šaī". 5. panta 3. punktā strīpojams pec vārda
«komandās" saišķis „un" un pec «komandas" lie-
kams „;". 6. pantā priekšpēdēja rinda «tai" rakstāms
lokativā. 8. panta beidzamā rindiņa teikuma daļa
«palīga darbus zem ārsta uzraudzības" izlabojams
uz «palīga darbus ārsta uzraudzībā". 10. panta bei-
dzamā rindā pēc vārda «ministrs" un pirms «saziņa"
liekams „ , ". 11. panta 2. daļā pēc vārda «757. panta
I. daļa", kur ir romiešu cipars, strīpot punktu. Vai-
rāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas pārlabojumu apstipri-
nāšanu? Tādu nav. Redakcijas komisijas pārlabo-
jumi apstiprināti. Nobalsošanā nāk likums visa vi-
sumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. Likums
pieņemts vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jumu aktu noslēgšanas un apstiprinā-
šanas kārtībā Latvijas apgabalos,
kur pastāv spēkā bijušās' Krievijas
lik. ko p. X. s ē j.I. d a 1 a. 3. lasījums. Rerefents
— Kr. Bachmanis. Ari pie šī likuma pārgrozījumi 3.
lasījumā nav iesniegti. Referents vārdu nevēlas?
Lūdzu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu. Vārds
redakcijas komisijas loceklim Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumi aktu no-
slēgšanas un apstiprināšanas kārtībā Latvijas apga-
balos, kur pastāv spēkā bijušās Krievijas lik. kop. X.
sēj. I. daļa Visos šinīs pārgrozījumos visos pantos
redakcijas komisija citu pārlabojumu neatrod, .kā
tikai visur, kur atkārtojas romiešu cīpari, kuri paši
par sevi nozīmē kārtas skaitļus, strīpot punktu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas pārlabojumu apstiprinā-
šanu? Tādu nav. Pārlabojumi apstiprināti. Nobal-
sošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums p i e ņ e m t s vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi noteikumos par pilsētu ie-
nākumiem, izdevumiem, budžetiem
un pārskatiem. Referenti — E. Jaunzems
un J. Annuss. Lūdzu sniegt referātu. Vārds pašval-
dības komisijas referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Godātie kungi! Šos pār-
grozījumus izsaucis zināms apstāklis Rīgas jūrmalā.
Līdz šimpeldu un vasarnieku nodoklis pastāvēja ļoti
zems, viņa -likme bij pieņemta agrākos gados, un
līdz ar to apstākli, ka senāts atzinis par nepareizu
dzīvokļu nodokļa ņemšanu ari no vasarniekiem^ Rī-
gas Jūrmalas pilsēta nonākusi budžeta ziņā beziz-
ejas stāvoklī, viņai radies apmēram 3.000.000 latu
liels iztrūkums. Tā kā pirms kara šis peldu no-
doklis bijis daudz augstāks nekā tagad, pat trīskār-
tīgi augstāks, tad Rīgas Jūrmalas pilsētas valde ie-
kustināja pie visām iestādēm, ari šeit Saeima, jautā-
jumu šo likumu grozīt, jaušogad._ Pašvaldības komi-
sija šo likumu izstrādāja un ņēma par pamatu to
gabalu no vispārējā pilsētu pašvaldību finansu likuma,
kurš bija izstrādāts jau pirmā Saeimā, grozot tikai
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likmi un soda procentu. Vecā projektābij paredzēts
100% sods, bet jaunaisprojekts paredz tikai 20% soda
mēnesī. Jaunais likums pavairo to vasarnieku kontin-
gentu, kurš nemaksā nodokļus. Piemēram, agrāk
tika atsvabināti bērni tikai līdz 10 gadu vecumam,
tagad atsvabināti līdz 15 gadu vecumam; tāpat fi-
ziska darba strādnieki, kuri nodarbojas uz vietas; tad
valsts un pašvaldību darbinieki, kas izbraukuši
amata darīšanās; jūrnieki, kuru kuģi uzturas ositas;
audzēkņi un bērni, un visi trūcīgie un nespējnieki
slimnīcās un patversmēs. Bez tam no tagad ņemamā
nodokļa paredzēts atskaitīt 20 % Lielupes krastu
nostiprināšanai. Tā kā Rīgas Jūrmalas pilsētas
valde un dome lūgušas, lai šo nodokli realizētu jau
šogad, komisija lūdz pieņemt šo likumu steidzamī-
bas kārtībā. Tāpēc uzturot šo likumu, es lūdzu ari
steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komisi-
jas koreferentam Annusam.

Referents J.Annuss: Finansu komisija, noklausī-
jušāspašvaldībaskomisijas referenta Jaunzema kunga
ziņojumu, izstrādātam likumprojektam piekrita, izņe-
mot 76. panta 7. punktu, kurš paredz pašvaldības ko-
misijas variantā, ka nodoklis ņemams no personām,
kuras uzturas pilsētā ilgāk par 2 dienām. Finansu
komisija atrada, ka tāds laiks ir par īsu, jo izbraucot
pie tuviniekiem vai paziņām viesos bieži gadās uz-
turēties 3 dienas. Tāpēc ari finansu komisija atrada,
ka būtu liekams minimālais laiks 3 dienas, kura laika
persona būtu atsvabināta no nodokļa. Ari finansu
komisija liek priekšā steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis-
pirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas butu ?
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-
jas debates. Vārdu neviens nevēlas? 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 vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Pārgrozījumi noteikumos par pilsētu ienākumiem, izde-

vumiem, budžetiem un pārskatiem,"
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk virsraksts. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt likumprojekta ievada tekstu (Balsis no
vietas: «Nevajaga nolasīt! Ir jau zināms.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Noteikumos par pilsētu ienākumiem, izdevumiem', budže-

tiem un pārskatiem (Lik. kr. 1921. g. 2. un 1922. g. 118.) 22.
nodalījumu līdz ar 74.-78. p. atvietot ar sekošo:"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. Vai augstais nams nevēlas, lai nolasītu
tekstu? (Balsis: «Nav vajadzīgs!") Nobalsošanā nāk
22. nodalījuma virsraksts.

(22. Vasarnieku un peldu viesu nodoklis.)
Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. 74. pants,
(Nodoklis ņemams no personām, kuras iebrauc un uzturas

pilsētās peldu sezonā vai pa vasaras laiku.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 75. pants.
(Nodoklis ņemams ne augstāks kā Ls 8.— no katras per-

sonas, vai ģimenes galvas, bet no, ģimenes locekļielm ne
augstāks kā Ls 3.—.)

Vārds deputātam Bergam.
A. Bergs (nacionālā apvienība): Augsti godātie

deputātu kungi! Man būtu viens mazs papildinājums,
kas nepieciešams skaidrības labā. 75. pantā no-

teikta lielākā, paaugstinātā likme peldu nodoklim.
Lieta nu ir tāda, ka sezona jau sākusēs un laba daļa
vasarnieku jau jūrmalā sabraukuši. Tāpat laba daļa
vasarnieku jau būs samaksājuši peldu nodokli pēc
vecās likmes. Šo nodokli pēc vecās likmes katrā ziņā
nomaksās laba tiesa vasarnieku ari vēl pēc tam, kad
būsim pieņēmuši šo likumu, līdz tā izsludināšanas
dienai un kamēr tas stāsies spēkā. Tas lielā mērā
varētu paralizēt mūsu likuma nolūku, jo tad ņemtu
no šiempeldu viesiem šinī sezonā tikai agrāko likmi;
bet mūsu likuma nolūks ir taisni pretējais. Lai nu
mūsu likuma nolūks netiktu paralizēts, man liekas, ir
nepieciešama piezīme pie 75. panta, kas nosaka, ka
šī jaunā likme attiecas ari uz 1926. gada sezonu. Ja
to pieņemsim, tad ari no tiem, kas būs samaksājuši
pēc pamazinātās likmes peldu nodokli līdz tam lai-
kam, kamēr likums stāsies spēkā, vēlāk tomēr varēs
piedzīt paaugstināto nodokli,kas, bez šaubām, ir bijis
mūsu nolūks, radot šolikumu. Nevar iebilst,ka tādā
kārtā mēs dotu likumam atpakaļejošu spēku, kas ne-
būtu vēlams, sevišķi ne nodokļu likumā. Še tas tā
nav, jo attiecīgās personas turpinās dzīvot jūrmalā.
Par nenodzīvoto laiku viņām nu būs jāsamaksā pa-
augstinātā likme. Tāpēc lūdzu pieņemt manu pa-
pildinājumu, radot piezīmi pie 75. panta ar sekošu
saturu: «Šī likme attiecas ari uz visu 1926. gada
sezonu".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pēc tagadējās 7.
panta redakcijas nodoklis tiek ņemts no visiem se-
zonas iemītniekiem jūrmalā 8 lati no personas un no
ģimenes locekļiem 3 lati. Visiem zināms,ka jūrmalas
iemītnieki vasarā nav ar vienādu mantas stāvokli, ar
vienādu turīgumu. Tur ir personas, kuras ir ārkār-
tīgi turīgas, ar lieliem kapitāliem un bagātībāmi Bet
tur ir ari mūsu latviešu inteliģence, mūsu ierēdņi,
kuri saņem samērā mazu algu — 4000—5000 rubļu
mēnesī, bet visi aplikti ar vienādu nodokli. Es at-
zīstu, ka šis nodoklis tādā veidā ir netaisns un būtu
grozāms. Es domāju, ja mēs atstājam šādu nodokli,
tad tas var izsaukt tādu parādību, ka daļa no mūsu
mazturīgās inteliģences nevarēs vairs jūrmalu ap-
meklēt, un tāpat ^ ari mūsu strādniekiem' jūrmala būs
nepieietama. Tāpēc būtu vajadzība šo likumu grozīt
tāda veida, lai līdzekļus pavairotu jūrmalas pilsētai
un lai nodokļu smagumu uzliktu jūrmalas apmeklē-
tāju turīgākai daļai. To izdarīt varēsim tad, ja mēs
noteiksim augstāku maksu priekš tiem, kuri ir vai
nu paši vasarnīcu īpašnieki, vai ari nomnieki, pie
kam šo maksu jāņem atkarībā no vasarnīcu īres
maksas. Tad, javasarnīcas īres būs augstas, tad ari
peldu nodoklis bus lielāks. Ja tiesu iestāde bija 'cē-
lusi iebildumus un noraidījusi

^
līdzšinējo nodokli no

vasarnīcu īres maksas, tad tādēļ, ka tas bij uzlikts
ka dzīvokļu nodoklis. Pec pastāvošiem likumiem
dzīvokļu nodokli divās vietās, Rīgā un Rīgas Jūr-
mala, nevarēja ņemt. Ja likumu mēs uzbūvēsim tā,
ka ņemamais nodoklis nav dzīvokļu nodoklis, bet
peldu nodoklis, tad pilnīgi iespējams uzlikt lielākas
nastas turīgākai iedzīvotāju daļai, lielākas nastas
jūrmalas izbūvei un atjaunošanai. Tāpēc es lieku
priekša 75. pantu izteikt šādi: «Nodoklis ņemams:
a) no vasarnīcu īpašniekiem vai nomniekiem ne vai-
rāk ka 7% no vasarnīcas īres maksas; b) no katras
personas vai ģimenes galvas, jātie nav vasarnīcu
īpašniekivai nomnieki, ne vairāk kā 5 lati; c) no ģime-
nes locekļiem, kā ari no ģimenes saimniecībā nodar-
binātiem strādniekiem un kalpotājiem ne vairāk kā
2 lati no katra. Jāaizrāda beidzot, ka tas nodoklis,
kas līdz šim bija uzlikts vasarnīcu īpašniekiem un
īrniekiem, bija 20% liels. Pēc mana priekšlikuma
šeit iznāk tikai 7%. Ta tad ja ņemam vidējo vasarnīcu
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īri, aprēķinātu uz 15.000 līdz 30.000 rubļiem,, tad iz-
nāktu maksāt vienam: vasarnīcas īpašniekam nodokli
1000—2000 rubļu. Tās nebūtu pārāk daudz un to
butu iespējams nomaksāt. (Starpsauciens.) Klīves
kungs man saka, ka tas esot nekustama īpašuma no-
doklis. Tas tā nav. Nekustama īpašuma nodoklis tiek
ņemts par visām vasarnīcām, vienalga vai vienam
īpašniekam ir viena vai 10 vasarnīcas jūrmalā, bet
šis ir_ peldu.nodoklis un tas-tiek aprēķināts no ie-
ņemtam telpām, vienalga, kas tās ieņem: īpašnieks,
vai īrnieks. Es domāju, ka mums būtu iespējams
šādu nodokli uzlikt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 75. panta vārdu
vel lūdz deputāts Dišlers. Vārds deputātam Diš-
leram.

K. Dišlers (bezpartejisko sabiedrisko darbinie-
ku grupa): Man liekas, ka 75. panta notei-
kumi nav pietiekoši izveidoti. Varbūt varētu
piekrist Bastjāņa kunga priekšlikumam, bet es
no savas puses varētu aizrādīt uz sekošiem ie-
bildumiem. Vispirms es gribētu aizrādīt uz to, ka
te pec 75. panta ar peldu nodokli aplikts ģimenes
galva 8 latu apmēra unjaviņam ir apkalpotāja, tad,
protams, kalponi nevarētu ieskaitīt ģimenē un viņu
ari varētu aplikt ar to pašu augstāko nodokli, kāds
paredzēts ģimenes galvai. Tas būtu zināmā mērā
netaisni, bet pec šī teksta paaugstinātais nodoklis
attiecība uz kalponēm nav izslēgts. Līdz šim laikam
attiecība uz kalpotājiem tas tā bijis un es ari sa-
protu.ka šis nodoklistiek aprēķināts augstākais, tā-
pat ka ģimenes galvām, jo kalponei, kas brauc no
pilsētas, jāmaksā tikpat daudz nodokli kā ģimenes
galvai. Man nebūtu iebildumi, ja to attiecinātu uz
bagātākiem cilvēkiem, kuri par savu kalponi varētu
to maksāt, bet, protams, ka ir daudz mazturīgu ģi-
meņu, kur_ katra kapeika ieskaitīta un tur šāds no-
doklis nebūtu taisnīgs. Man ir zināmas vairākas ģi-
menes, kur māte strādā visus grūtākos saimniecības
darbus, bet pie bērniem viņai pieņemta kāda apkal-
potāja;, vecāka sieviņa vai meitene pāri 15 gadiem
un pēc šī likuma noteikuma par to jāmaksā tāpat kā
par ģimenesgalvu. Es domāju, ka tasattiecībā uz maz-
turīgām ģimenēmbūtu netaisni, un tāpēc lieku priekšā
pieņemt sekošo: 75. pantā aiz vārdiem «ģimenes lo-
cekļiem" ievietot sekošu papildinājumu: «un no ģi-
menes saimniecībā nodarbinātiem1 strādniekiem un
kalpotājiem". Tas ir, lai tie tiktu pielīdzināti vismaz
ģimenes locekļiem. Tas būtu viens papildinājums.
Otrkārt, man liekas, ka zināma netaisnība pēc šī 75.
panta noteikumiem būtu ari vienai labai daļai valsts
darbinieku un kalpotāju, zemāko ierēdņu, kuri var-
būt, savu īso atvaļinājuma laiku divi vai trīs nedēļas
dažreiz pavada jūrmalā. Iznāk, ka viņiem jāmaksā
tas pats nodoklis, kas jāmaksā tiem', kuri pavada jūr-
malā visu vasaru, apmēram 10 nedēļas, tā tad ilgāku
laiku, nekā šie ierēdņi. Es domāju, ka nodokli vaja-
dzētu attiecīgi samazināt un tāpēc lieku priekšā pie'-
ņemt pārlabojumu, ka personas, kuras uzturas peldu
vietā ne ilgāk kā 2 nedēļas, maksā pusi no peldu no-
dokļa. Es domāju, tas nāktu par labu zemākiem
valsts darbiniekiem, ļaudīm ar maz līdzekļiem', kuri
vēlētos kaut pāris nedēļas jūrmalā pavadīt. Sapro-
tams, ka Jūrmalas pilsētai vajadzīgi līdzekļi, to ne-
viens nenoliedz, bet nevajadzētu peldu nodokli uz-
skatīt gandrīz vai par vienīgo ienākuma avotu. Ja
Jūrmalas pilsētai nav vairs Kazino un tamlīdzīgas
iestādes, no kurām ņemt ienākumus, tad nevajaga
tomēr meklēt visus ienākumus no tiem pilsoņiem,
kuri jūrmalā meklē atpūtu. Protams, ir liela daļa
bagātnieku, kuri var samaksāt, bet nevajaga aizmirst,
ka ir ari daudzas mazturīgas ģimenesar bērniem'. Es
domāju, ka ir pareizs tas princips, ka mums nevaja-
dzētu mazturīgiem liegt mūsu dabas bagātības, un

saules gaismu. Nevajadzētu uzstādīt tādus noteiku-
mus, kuri liedz pavadīt viņiem vasaru jūrmalā. Es
atbalstīšu katru priekšlikumu, kurš iziet uz to, lai
atvieglinātu mazturīgiem vasaras brīvlaiku jūrmalā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
neveļas? Ludzu referentu atsauksmi.

Referents E. Jaunzems: Visi šie 3 priekšlikumi,
kas nāca no Berga kunga, Bastjāņa kunga un Diš-
lera kunga, pašvaldības komisijā nav caurskatīti, bet
Berga kunga priekšlikums dr tāds, kādu pašvaldības
komisija domāja šo likumu. Viņa šo likumu steidzīgi
pieņēma tapec,ka šogaddomāja šolikumu ievest un šo
nodokli piedzīt. Ta tad no pašvaldības komisijas viedo-
kļa es Berga kunga priekšlikumam varētu piekrist. Kas
attiecas uz Bastjāņa kunga priekšlikumu, t. i. ņemt
no īpašniekiem un vasarnīcu nomniekiem 7% no tās
nomas naudas, ko viņi maksā jeb ieņem vasaras mē-
nešos un pazemināt likmi ģimenes galvai uz 5 lati,
ģimenes locekļiem uz 2 lati, tad man jāsaka, ka šis
veids pašvaldības komisijā apspriests netika. Tāpat
netika apspriests Dišlera kunga priekšlikums, kurš
iziet uz to, ka tie, kas nedzīvo visu vasaru, bet tikai
paris nedēļas jūrmala, maksātu mazāku nodokli un uz
to, lai ģimenes locekļiem pierēķinātu kalpotājus.
Attiecība uz kalpotajiem pašvaldības komisija atrada,
ka tie jauietilpst 76. panta, kur teikts, ka fiziska dar-
ba strādnieki, kuri nodarbojas uz vietas, nemaksā šo
nodokli

^
Ja tad pašvaldības komisijas vārdā varu

pilna mēra atbalstīt Berga kunga priekšlikumu, Bast-
jāņa kunga priekšlikums nav apspriests komisijā un
Dišlera kunga priekšlikumu atbalstu tikai tanī ziņā,
ka fiziska darba strādnieki, kuri tiek ņemti līd:z, kā
kalpones un tamlīdzīgi, — ir pielīdzināmi ģimenes
locekļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komisi-
jas referentam.

Referents J. Annuss: Finansu komisija, pieņemot
steidzamību, domāja, ka nodoklis tiks ņemts jau šinī
sezona, un tapec Berga kunga priekšlikums ietilpst
tanīs domas, pie kurām pieturējās finansu komisija.
Berga kunga priekšlikumam finansu komisija piekrīt.
Bastjāņa priekšlikums komisijā nav apspriests. Ko-
misija gan tika ierosināts jautājums, ka visus vienādi
aplikt butu netaisni, bet šispriekšlikums nedabūja vai-
rākumu. Finansu komisijas vairākums izsacījās, ka
nodoklis ņemams no visiem vienādā lielumā. Nevienā-
di ņemot, tasbūtu ienākuma nodoklis, un attiecībā uz
nekustamiem īpašumiem—nekustamas mantas nodo-
klis. Finansukomisija par gradacijām, augstāk un ze-
māk, ir runājusi un noraidījusi. Attiecībā uz Dišlera
kunga pirmo priekšlikumu par kalpotājiem, man jāpie-
vienojas pašvaldības komisijas referentam, jo ari fi-
nansu komisija tā saprata, ka tas ietilpst 76. panta 6.
punkta: fiziska darba strādnieki, kuri nodarbojas uz
vietas. Ja tas nebūtu pietiekoši!skaidri saprotams, tad
to varētu formulēt piezīmes veidā. Par Dišlera kunga
otro priekšlikumu es no, finansu komisijas atsauksmi
dot nevaru.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienākuši 4 priekšli-
kumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Berga:

75. pantā piespraust vārdus: ..Piezīme. Šī likme attiecas
ari uz visu 1926. gada sezonu."

Tad no deputāta Bastjāņa;
75. pantu izteikt šādi:..Nodoklis ņemams: a) no vasarnīcu īpašniekiem vai nom-

niekiem ne vairāk kā 7% no īres, maksas; b) no katras personas
vai ģimenes galvas, ja tie nav vasarnīcu īpašnieki vai nom-
nieki, ne vairāk kā 5 lati; c) no ģimenes locekļiem un no ģi-
menes saimniecībā nodarbinātiem' strādniekiem un kalpotājiem
ne vairāk kā 2 lati no katra."

Tālāk 2 priekšlikumi no deputāta Dišlera:
75. pantā pēc vārdiem ,.ģimenes locekļiem" ievietot se-

košu teikumu „un no ģimenes saimniecībā nodarbinātiem strād-
niekiem un kalpotājiem."
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Otrs priekšlikums
75. pantu papildināt ar piezīmi:

_ ..Personas, kuras uzturas vasarnīcu vai peldu vietā ne
ilgāki par 2 nedēļām, maksā pusi no šinī pantā paredzētā peldu
nodokļa."

Deputāts Bastjānis savu nupat nolasīto priekš-
likumu pārlabo pirmā daļā tā, ka no vasarnīcu īpaš-
niekiem vai nomniekiem ņemami ne vairāk kā 5%.
Balsošanas kārtība būs sekoša. Es likšu vispirms uz
balsošanu: deputāta Bastjāņa priekšlikumu. Ja to
pieņems, tad atkritīs līdzšinējais 75. pants līdz ar
tiem pārlabojumiem,kuri skaitās par iesniegtiem pie
līdzšinējā75. panta teksta. Bez tam es likšu uz bal-
sošanu vēlāk pie šī teksta divas piezīmes, kuras ie-
nākušas no deputāta Berga un no deputāta Dišlera.
Ja deputāta Bastjāņa priekšlikumu noraidīs, tad nāk
balsošanā vispirms deputāta Dišlera 1. pārlabojums.
Pēc šī pārlabojuma nāk nobalsošanā abas piezīmes,
no .kurām viena iesniegta pie 75. panta no deputāta
Berga un otra no deputāta Dišlera. Es lieku uz bal-
sošanu deputāta Bastjāņa priekšlikumu. Finansu ko-
misijas referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Paš-
valdības komisijas referents izsacījās, ka komisijā
tas nav apspriests. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par Bastjāņa priekšlikumu. Acīm redzot vairākums.
Tagad pie Bastjāņa priekšā liktās 75. panta redakci-
jas nāk vispirms deputāta Berga piezīme. Abi refe-
renti izsacījusies par šo piezīmi. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par šo piezīmi. Liidzu pacelties tos, kas
būtu pret šo piezīmi. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Šī piezīme pie jaunā teksta vienbalsīgi pieņemta. Ta-
gad nāk nobalsošanā deputāta Dišlera priekšlikums:

75. pantu papildināt ar piezīmi:
„Personas, kuras uzturas vasarnīcu vai peldu vietā ne

ilgāki par 2 nedēļām, maksā puisi no šinī panta paredzēta peldu
nodokļa."

Par šo priekšlikumu referenti nevarēja izsacī-
ties. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Diš-
lera iesniegto piezīmi pie 75. panta. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Dišlera priekšā likto piezīmi nodotas 33 balsis, pret
to nodotas 24 balsis, atturējušies 12. Piezīme norai-
dīta. Nobalsošanā nāk 75. pants' jauna redakcija
ar deputāta Berga piezīmi. Ludzu paceltiestos, kas
ir pret šī panta pieņemšanu jauna redakcija. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Pants pieņemts vien-
balsīgi jaunā redakcijā. 76. pants divos variantos.

(No vasarnieku un peldu viesu nodokļa atsvabināti:

1) valsts un pašvaldību darbineki, kas iebraukuši amata
darīšanās;

2) bērni jaunāki par 15 gadiem;
3) jūrnieki, kuru kuģi: uzturas ostās;
4) audzēkņi! un bērni, — bērnu patversmēs un vasaras

kolonijās;
5) visi trūcīgie un nespējnieki slimnīcās un patversmēs;
6) fiziska darba strādnieki, kuri nodarbojas uz vietas;
7) Finansu komisijas variants: _ personas, kas uzturas

pilsētā ne ilgāk par trīs dienam;
Pašvaldības komisijas variants: _personas, kas uzturas
pilsētā ne ilgāk par divām dienam.)

Vārds deputātam Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Manbūtu mazs

pārlabojums pie 76. panta 2. punkta, kura sacīts, ka
no peldu viesu nodokļa atsvabināmi bērni jaunāki
par 15 gadiem. Tā kā pēc visiem pārējiem musu
sociāliem likumiem, tiklab darba laika ziņa, ka ari
pabalsta ziņā, bērni skaitās līdz 16 gadu vecumam,
tad es domāju, nebūtu ērti šinī likuma šī viena gada
dēļ lauzt šo noteikto cīparu un radīt zināmu pret-
runu. Tad iznāktu, ka bērnskas ir 15 gadus vecs
un saņem kādu pabalstu no kādas pašvaldības iestā-
des vai citas kādas iestādes, jūrmalā bus spiests

[ītiājumā Saeimas Slenografiskā
[birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

maksāt nodokli. Tāpēc lieku priekšā skaitļa „15"
vietā likt skaitli „16", lai saskaņotu šo punktu ar
mūsu pārējiem likumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referenti vēlas
dot atsauksmi? Vārds referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Pēc pastāvošiem no-
teikumim no peldu viesu nodokļa bij atsvabināti
bērni tikai līdz 10 gadiem. Jau šo 15 gadu normu
bij ļoti grūti izvest cauri pašvaldības komisija, tā-
pēc pašvaldības komisijas vārdā nevaru atbalstīt
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu ko-
misijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Finansu komisijā šāds
priekšlikums tika ienests, bet ar balsu vairākumu
to noraidīja, paliekot pie skaitļa _ 15. Ņemot vēra, ka
līdz šim bij 10 un tagad paredzēts 15, tad jau ir dots
liels atvieglinājums, tāpēc finansu komisijas vārda
izsakos pret.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es likšu vispirms
uz balsošanu Bastjāņa priekšlikumu. Ja- Bastjāņa
priekšlikums tiks noraidīts, tad es likšu uz balsoša-
nu finansu komisijas variantu. Ja to pieņems, tad
atkritīs pašvaldības komisijas variants, bet ja fi-
nansu komisijas variantu noraidīs, tad balsošana
nāks pašvaldības komisijas variants un pec tam
pants visā visumā. Vispirms nāk balsošana Bast-
jāņa pārlabojums.

76. panta 2. punktā „15" vietā likt „16".

Referenti izsakās pretpārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par pārlabojumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Atturējušos nav.
Par Bastjāņa priekšlikumu nodota 31 balss, pret —
37. Priekšlikums noraidīts. Tagad nobalsošana
nāk finansu komisijas variants. Ludzu pacelties tos,
kas būtu par šī varianta pieņemšanu. Acīm redzams
vairākums. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt pašvaldī-
bas komisijas variants. Nobalsošana nak 76. pants »
finansu komisijas variantā. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret šī panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 77.
pants.

(Ienākumi no vasarnieku un peldu viesu_ nodokļa izlieto-
jami tikai pilsētas veselības un sanitāro apstākļu uzlabošanai,
kulturelo pasākumu pabalstīšanai un uzturēšanai, ka ari_ vis-
pārīgām vajadzībām, kuras nak tieši šī nodokļa maksātajiem
par labu.

Piezīme. 20% no peldu viesu nodokļa Rīgas Jūrmalas
pilsētā ieskaitāmi sevišķā fondā Lielupes krastu
nostiprināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 78. pants.
(Nodokļa iekasēšanas kārtību un laiku noteic pilsētas

dome. Noteiktā termiņā nomaksātās nodokļa sumas pilsētas
valde piedzen līdz ar soda naudu un piedzīšanas izdevumiem
tādā kārtībā, kāda paredzēta valsts nodokļu piedzīš_anai. Soda
naudas lielumu nosaka pilsētas dome, betne augstāku par 2%
mēnesī no nokavētās nodokļa sumas aprēķinot nepilnu mēnesi
un nepilnu latu par pilniem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Vārds deputātam
Breikšam'.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams pieņēma nupat pie šī likumprojekta attiecīga
panta piezīmi, ka šis likums attiecas ari uz 1926. ga-
da sezona, bet ja nebūs beigās piezīme, ka šis li-
kums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu, tad pēc
iepriekšējā aprēķina šis likums stāsies spēkā ne āt-
rāki ka 20. jūnijā. Šis apstāklis stipri aizkaves no-
dokļa realizēšanu, bet mēs visi zinām, ka Jūrmalas
pilsētas pašvaldība atrodas finansielā ziņā kritiskā
stāvoklī. Tāpēc es ienesu priekšlikumu, ka šis li-
kums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

33
t
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentiem.
Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisija

šai piezīmei piekrīt.
Referents .1. Annuss: Finansu komisijā ari pie-

krīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Abi referenti piekrīt

ienestam pārlabojumam. Pārlabojums, ko ienesa
deputāts Breikšs, skan:

Likuma beigas papildināt ar sekošu jaunu tekstu:
,.Likums stājas spēka ar izsludināšanas dienu".
Nobalsošanā nāk deputāta Breikša ienestais

priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtupret
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.

. Priekšlikums vienbalsīgi
^

pieņemts. Nobalsošanā
nak likums visā visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties_ tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā
visumā pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visā visumā pārlabotā veidā vienbal-
sīgi_ pieņemts. Prezidijs liek priekšā likuma re-
diģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezi-
diju. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi un papildinājumi procesa li-
kumos un likumā par agrāko Krievi-
jas likumu spēkā atstāšanu Latvijā.
Referents — P. Juraševskis. Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Viens paliels trū-
kums ir pie mums drukātu likumu trūkums. (Sau-
ciens: «Lūdzu īsāki!") Zināms, pavisam īsi. Tāpēc
kodifikacijas nodaļa tagad ķērusēs pie krimināl-
procesa likumu izdošanas un iespiešanas. Šo pro-
cesa likumu izstrādājot, tomēr izstrādījās daži no-
vecojoši termiņi. Tur ir runāts par guberņu valdēm,
kameralpalatām u. t. t. Tāpēc tāds likums, kāds no
kodifikacijas nodaļas izstrādāts, ir saskaņojoša rak-
stura. Tas ieved saskaņojoša rakstura normas mū-
su kriminālprocesā, tās normas, kuras vajadzīgas,
lai iznīcinātu pretrunas tagad esošā kriminālprocesā
pret mūsu tagadējo iekārtu. Tāpēc šis likumpro-
jekts, kuru skatīja cauri juridiskā komisija, ieguva
ari juridiskās komisijas vienbalsīgu piekrišanu, bez
jebkādām ierunām un juridiskā komisija mani piln-
varo uzturēt šī likuma steidzamību. Tāpēc es lūdzu
šo likumprojektu pieņemt un pieņemt to steidzamī-
bas kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents
liek priekšā steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju
vispārējas debates. Pie vārda neviens nepieteicas?
Lieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu, lūdzu pacelties.
Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai
panti tiktu nolasīti? (Balsis: «Nav vajadzīgs!")
Virsraksts.

(Pārgrozījumi un papildinājumi _pr_ocesa_ likumos un li-
kumā par agrāko Krievijas likumu speķa atstāšanu Latvija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. I. nodalījums.
Ievads.

(A. .
Kriminālprocesa likumos izdarīt sekošus grozījumus.
1922, g. izdevuma 38., 39. p. 1. pk., 101. p. piez., 103. p.

2. pk., 118. p. 3. pk. un 130. p. un 1914. g. izdevuma 203., 207.,
250. p. piez.,288., 320., 355., 360.. 361., 417. 60O. p. 3. pk. 707.
p. 4. pk., 861., 910. p. 3. pk., 933., 950., 978., 984., 986\ 990.,
1125*., 1161., 1216., 1216*., 1220., 1224., 1226. *>. un II. pielik.
(pie 1124. p.) III. nodalījumu izteikt šādi:)

Iebildumu nav? Pieņemts. 38. pants.
(Miertiesnešu kompetencei piekrīt lietas par noziedzīgiem

nodarījumiem, par kuriem draud naudas sods, arests vai cie-
tuma sods, kas. nav saistīts ar tiesību zaudēšanu (Sodu lik.
30. j>.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. 39. pants.
(39. p. 1. pk. ... 1). ja sods par noziedzīgu nodarījumu sa-

vienots ar aizliegumu piedalīties sabiedriskās sapulces, ar ve-
lēšanu un balsstiesību zaudēšanu (Lik. kr. 1922. g. 90, 11. p.),
ar_ fabriku, darbnīcu vai citu rūpniecības vai tirdzniecības ie-
stāžu slēgšanu, fabriku un darbnīcu mašinu vai ražošanas lī-
dzekļu iznīcināšanu, kā ari ar aizliegumu nodarboties ar tirdz-
niecību vai rūpniecību vai piekopt zināmu arodu.)

Pieņemts. 101. panta piezīme.
(Ja par piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā vai uz aiz-

domu pamata par to apcietina personu, kura stāv valsts, au-
tonoma valsts uzņēmuma vai pašvaldības dienestā vai mācas
kāda izglītības iestādē, tad tam, kas devis rīkojumu tādu per-
sonu apcietināt, nekavējoties -jāpaziņo apcietinātās personas
priekšniecībai.)

Referents P. Juraševskis: Te ir priekšlikums
pec ,,101." iespraust burtu „p".

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents liek
priekša pec ,,101." iespraut burtu „p". _ Iebildumu
nav? Pieņemts. Lieku pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemts. 103.panta 2. punkts
un 600. panta 3. punkts.

(103. p. 2. ,pk . un 600. p. 3. pk. ... kad tiesnesis ir kāda
lietas dalībnieka aizbildnis vai aizgādnis, vai kāds lietas dalīb-
nieks pārvalda tiesneša lietas, vai otrādi.)

Pieņemts. 118. panta 3. punkts un 707. panta
4. punkts.

(118. p. 3 pk. un 707. p._4. pk. ...tie, kas stāv ar lietas
dalībniekiem sevišķas attiecības vai nu caur adopciju, vai caur
aizbildnību vai aizgādnību, vai ari caur to, ka viens no viņiem
pārvalda otra lietas, vai ari tie, kas prāvojas ar kādu no lietas
dalībniekiem.)

Pieņemts. 130. un 320. panti.
(130. un 320. Par pieaicinātiem lieciniekiem pie apskatī-

šanas un aplūkošanas piesaucamas no tuv āķiem iedzīvotājiem
personas, kuras bauda vispārēju uzticību.)

Pieņemts. 203. pants.
(Lietu, kas ienākusi _ apgabaltiesas caurlūkošanai, nevar

nodot miertiesneša iztiesāšanai, kaut ari lietu iztiesājot iz-
radītos, ka ta piekrīt miertiesneša pārzināt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 207. pants.
(Visi noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieki, tāpat ari per-

sonas, kas saucamas pie atbildības kopīgi, tiesājami vienā
tiesa, un proti, tajā, kurai piekrīt tiesāt tos, kas tieši izdarī-
juši noziedzīgo nodarījumu vai piedalījušies viņa izpildīšanā.
Bet ja dažas no šaja_pantā minētam personām 1 tiesājamasaugstāka un citas_zemāka tiesa, tad lieta par visiem apsūdzē-
tiem piekrīt augstākas tiesas iztiesāšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 250. panta piezīme.
(250. p. piez. Par katru noziedzīgo nodarījumu, kuru iz-

darījusi persona, kas stāv valsts, autonoma valsts uzņēmuma
vai pašvaldības dienestā vai mācas kādā izglītības iestādē, po-
licija nekavējoties paziņo šas personas priekšniecībai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 288. pants.
(Svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneši stājas pie iepriekšē-

jas izmeklēšanas uz apgabaltiesas prokurora priekšlikumiem.
Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneši stājas pie iepriekšē-
jas izmeklēšanas uz apgabaltiesas prokurora priekšlikumiem.
Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneši stājas pie iepriekšē-
jas izmeklēšanas tas tiesas apgabala robežās, pie kuras viņi
pastāv — uz šas tiesas prokurora priekšlikumiem, bet visas
valsts robežas — uz tiesu palātas prokurora priekšlikumiem.)

Vārds, deputātam Breikšam.
_JBreikšs (demokrātiskais centrs): 288. panta

pedeja nodaļa teikts «sevišķi svarīgu lietu izmeklē-
šanas tiesneši stājas pie iepriekšējas izmeklēšanas
tas tiesas apgabala robežās, pie kuras viņi pastāv
— uz šas tiesas prokurora priekšlikumiem, bet vi-
sas valsts robežas — uz tiesu palātas prokurora
priekšlikumiem." Mums ir 3 veida izmeklēšanas
tiesneši, un proti, izmeklēšanas tiesneši, svarīgu lietu
izmeklēšanas tiesneši un sevišķi svarīgu lietu iz-
meklēšanas tiesneši. Sevišķi svarīgu lietu izmeklē-
šanas_ tiesneši līdz šim strādāja tikai šeit Rīgā un
atradās tieši tiesu palātas prokurora rīcībā. Rodas
viens otrs nevēlams gadījums, tāpēc mans priekš-
likums būtu šī panta otro daļu izteikt sekosi: „Se-
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vīšķu svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneši stājas pie
iepriekšējas izmeklēšanas uz tiesu palātas prokurora
priekšlikumiem."

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu ne-
viens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents P. Juraševskis: Šim pārlabojumam
es piekritu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Iesniegts
priekšlikums izteikt 288\ panta II. daļu sekosi:
«Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas, tiesnesis stājas
pie iepriekšējas izmeklēšanas uz tiesu pafatas pro-
kurora priekšlikumiem."

Referents piekrīt šim priekšlikumam. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Lieku uz
balsošanu 288. pantu, ar pieņemto pārlabojumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Vienbalsīgi pieņemts. 355. pants.

(Apsūdzētā garīgo spēju stāvokli aplūko apgabaltiesas
rīcības sēdē caur tiesas ārstu un diviem citiem ārstiem, pec
iespējas — specialistiemi-psicbiatriem. )

Iebildumu nav? Pieņemts. 360. pants.
(Kratīšanas un lietu izņemšanas tādu personu telpās, ku-

ras Latvijā bauda arzemniecības (eksteritorialitates tiesības,
izdarāmas ne citādi, kā pēc sazināšanas ai ārlietu ministri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 361. pants.
(Pie kratīšanas telpās, kuras ieņem valsts vai pašvaldības

iestādes, vai baznīcās, klosteros vai lūgšanas namos, ka ari
cietokšņos un kazarmes, izmeklēšanas tiesnesis stājas _ne citādi,
kā pieaicinot to personu, kuras pārziņa stāv kratāmas telpas,
lai viņa būtu klāt pie kratīšanas.)

Vārds valsts kontrolierim.
Valsts kontrolierš R. Ivanovs: Latvijā spēkā

esošie kriminālprocesa likumi garantē privātas ko-
respondences noslēpumu, t. i. ar kriminālprocesa li-
kumu 368\ pantu, tāpat ar 370. pantu garantēts to
papīru, kas nodoti advokātam, noslēpums. Bet nav
neviena panta, kas saturētu garantijas valsts doku-
mentu slepenībai. Pieprasot uz kriminālprocesa li-
kuma 368. panta pamata dokumentus un pievienojot
tos lietai, minētos dokumentus padara zināmus tiesas
kanclejas ierēdņiem, advokātiem un prāvniekiem, kā-
dēļ šo dokumentu slepenības raksturs zud. Lai to
novērstu, es pagodinos celt priekšā augstam namam
papildinājumu piezīmes veidā pie 368. panta, sekoša
satura: «Dokumentus, kas satur valsts noslēpu-
mus, izmeklēšanas tiesnesis pieprasa ar tieslietu mi-
nistra atļauju un izlieto tos saskaņa ar viņa aizrā-
dījumiem."

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Iesniegts priekšlikums,:

pārgrozījumu un papildinājumu 368. pantam pievienot se-
košu piezīmi:

Piezīme. Dokumentus, kas satur valsts noslēpumus, iz-
meklēšanas tiesnesis pieprasa ar tieslietu ministra
atļauju un izlieto tos saskaņā ar viņa aizrādījumiem.

Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents P. Juraševskis: Šim priekšlikumam

es komisijas vārdā varētu piekrist, bet es ienesu vie-
nu pārlabojumu. Te sacīts „un izlieto tos saskaņa
ar viņa aizrādījumiem". Te varētu rasties domu
starpības, vai saskaņā ar tieslietu ministra va[ iz-
meklēšanas tiesneša aizrādījumiem, tāpēc vārda
«viņa" vietā likt vārdus «tieslietu ministra".

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie valsts
kontroliera iesniegtā pārlabojuma referents liek
priekšā

vārda „viņa" vietā ievest vārdus «tieslietu ministra".

Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts. Lie-
ku tagad uz balsošanu valsts kontroliera iesniegto
pārlabojumu ar pieņemto pārgrozījumu un lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret to. Nav. Kas atturas?

Ari nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. 417.
pants.

(Pret personām, kas apsūdzētas par no_ziedzīgiem nodarī-
jumiem, par kuriem nedraud ar tiesību zaudēšanu saistīts sods,
augstākais drošības līdzeklis var but ķīlas ņemšana.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 861. pants.
(Nepilngadīgo un vispār to personu vietā, kuram navjga;

spējams izlietot savas, tiesības, pārsūdzības var iesniegt viņu
vecākiL laulātie, aizbildņi vai ari tie, pie kuriem viņas atrodas
audzināšanā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 910. pants. 3. punkts
(910. p. 3. pk. ... 3) Tiesājamo, kurš iesniedzis sūdzību

par tiesu palātu galīgu spriedumu, ar kuru viņš notiesāts uz
ieslodzījumu, var atstāt brīvība tikai pec ķīlas saņemšanas.)

Vārds referentam 1.
Referents P. Juraševskis; Te ir iespieduma

kļūda. Vajadzīgs nevis «tiesu palātu", bet «tiesu
palātas", jo mums ir tikai viena palāta.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents
liek priekšā pie šī panta redakcionālas dabas pār-
labojumu:

vārda „palatu" vietā likt „palatas".
Iebildumu nav? Pārlabojums_ pieņemts. Lieku

uz balsošanu pantu pārlabotā veidā. Kas butu pret?
Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pie-
ņemts. 933. pants.

(Kasācijas departamenta spriedumi un lēmumi, kuri ir
principielā nozīme tiesu prakses apvienošanā, ne mazāk ka
reizi gadā izsludināmi' pielikumā pie „Vald.ības Vēstneša" vis-
pārējai zināšanai.)

Referentam vārds.
Referents P. Juraševskis: Pirmā rindā sacīts

«kuri", bet tas attiecināms daudzskaitlī, proponēju
likt «kuriem".

Priekšsēdētāja biedrs A.Kviesis: Referents liek
priekšā redakcionālas dabas pārlabojumu:

pirmā rindā vārda „kuri" vietā likt „kuriem".
Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts. Lieku

933. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu. Kas ir
pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbal-
sīgi pieņemts. 950. pants.

(Tāda darbība, kura prasa policijas rīkojumus, kā: no-
tiesāto piegādāšana ieslodzījuma vietās; uzraudzība par sodu
likumu 34. panta nosacījumu izpildīšanu; notiesāto mantas pār-
ņemšana valsts īpašumā; paziņojums attiecīgam iestadein par
aizgādnības iecelšanu par viņu mantu Vidzemē, Kurzeme un
Zemgalē un aizbildnības iecelšanu par notiesāto mantu Lat-
galē, — piekrīt policijai.)

Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: 3 reizes šeit ir ne-

vietā ielikts zemikolons. Lieku prikšā likt komatu.
Priekšsēdētājs biedrs A. Kviesis: Referents liek

priekšā
950. panta otrā, trešā un ceturtā rindiņā strīpot zemi-

kolonu un tā vietā likt komatu.

Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts. Lieku
950. pantu uz balsošanu pārlabotā veida. Kas butu
pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi
pieņemts pārlabotā veidā. 978. pants.

? (Par ierašanos uz atiecīgu aicinājumu ārpus savas pastā-
vīgās dzīves vietas ceļa izdevumu atlīdzību un dienas naudu
valsts dienesta darbiniekiem dienesta komandējumos valsts
robežās noteiktā apmērā (sk. Lik. kr. 1923. g. 37.), saņem: a)
valsts dienestā stāvoši ārsti un feldšeri, ja viņus aicina pie
tiesmediciniskas izmeklēšanas, b) policijas darbinieki un citas
amata personas, kuriem likums uzliek par pienākumu atklāt
noziedzīgus nodarījumus, ja viņus aicina pie tiesas vai iz-
meklēšanas kā personas, kas atklājušas noziedzīgu nodarījumu
vai cēlušas kriminalvajāšanu, un c) tiesu ekspertīzes institūta
amatpersonas.)

Vārds pie šī panta valsts kontrolierim.
Valsts kontrolierš R. Ivanovs: 978. panta b

punkts paredz policijas darbiniekiem un citām amata

33*
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personām, kurām likums uzliek par pienākumu at-
klāt noziedzīgus

^ nodarījumus, komandējuma nau-
das,_viņiem uzstājoties tiesā kā lieciniekiem. Praksē
novērots, ka ari citiem ierēdņiem, kuriem likums
neuzliek tiešipar pienākumu atklāt noziegumus, bet
kuriem sakarā ar viņu darbu nākas atklāt ari krimi-
nālnoziegumus, ir bieži jāuzstājas tiesā kā liecinie-
kiem. Tā bieži nāk priekšā, ka valsts kontroles darbi-
nieki, kas izbrauc- uz vietām revīzijā, izdarot revīziju
atklāj krimināllietas, par kurām ziņo prokuroram,
kurš ievada kriminalizmeklēšanu. Sakarā ar to valsts
kontroles darbiniekiem- bieži jāuzstājas tiesā kā lie-
ciniekiem, bet viņi šādos gadījumos nedabū koman-
dējuma atlīdzību. Viņi saņem atlīdzību tikai kā lie-
cinieki, kas kā zināms ir ļoti niecīga. Ja atsevišķam
ierēdnim vairākas reizes gadā iekrīt braukt uz tiesu,
piemēram, uz Daugavpili, viņam katru reizi iznāk
nest materiālus zaudējumus. Tas var atsaukties uz
viņa darbu tādā veidā, ka viņš, varbūt, neievēro
kriminālnoziegumu pazīmes, lai viņu neizsauktu bieži
uz tiesu. No valsts viedokļa tas nebūtu vēlams,
tapec es lūdzu b punktu papildināt ar teikumu, kas
skanētu: «vai sakarā ar kuru amata darbību no-
ziedzīgais nodarījums atklāts." Tas ir sacīts vispā-
rīgi, jo bez valsts kontroles ierēdņiem ari citi var
but tāda pat stāvoklī. Piemēram, policistam, ja viņš
otra policista rajonā caur gadījumu atklāj noziegu-?? mu, kad viņu izsauc tiesā par liecinieku, komandē-
juma naudu hdz šim nemaksā. Tāpēc lieku priekšā
978. panta b punktā pēc vārdiem «atklāts nozie^dzīgs nodarījums" vēl iespraust vārdus: «vai sakarā
ar kuru amata darbību noziedzīgais' nodarījums
atklāts".

Priekšsē_dētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu vairāk
neviens neveļas? Iesniegts priekšlikums:
. 978. panta b punktā pēc vārdiem „atklā,ts noziedzīgs no-

darījums" iespraust vārdus „vai sakarā ar kuru amata darbību
noziedzīgais nodarījums atklāts."

Referents ziņo, ka komisijā tas nav pārrunāts.
Kas būtu par pārlabojumu? Acīm redzams balsu
vairākums. Pieņemts. Lieku uz balsošanu 978.
pantu pārlabotā veida. Kas būtu pret? Nav. Kas
atturas? Nav. Pieņemts. 984. pants.

(Lūgumraksti, paskaidrojumi, atsauksmes un sūdzības lie- '
tas par nozjedzigiem nodarījumiem, kā ari šo lietu iztiesāšana
ir ajsvabinati no zīmognodokļa un citiem nodokļiem un no-
devām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 986. pants.
(Braucamo un dienas naudu 978. pantā minētām amat-

personām izmaksa no budžetā atvēlētām sumām tā iestāde,
kuras dienesta šīs personas atrodas, paziņojot izmaksāto sumu
tai tiesu iestādei, no kuras nācis aicinājums.)

Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: 3. rindiņā izlaists

vārds «par". Es lieku priekšā pēc vārda «paziņo-
jot" likt vardu ..par".

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents liek
priekša

986. pantā pēc vārda «paziņojot" iespraust vārdu „par".
Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts. Lieku

986\ pantu pārlabotā veidā uz balsošanu. Kas būtu
pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pants pārlabotā
veida vienbalsīgi pieņemts. 990. pants.

.(Lietā par noziedzīgu nodarījumu, kuru izdarījušas vai-
rākas _personas (sk. Sodu lik. 51. p.), tiesu izdevumi uzliekami
notiesātiem līdzīgas daļas, ar solidāru atbildību.

207. panta paredzētos gadījumos tiesu izdevumi uzliekami
līdzīgas daļas, ar solidāru atbildību, ari tām personām, kuras
notiesātas kopīgi ar galvenā noziedzīgā nodarījuma līdzdalīb-
niekiem, bet tikai šo pedejo maksātnespējas gadījumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1125.„pants.
(Lietas par pārkāpumiem valsts mežos, kādi norādīti

Sodu likumu 624., 625. un 628. pantā un par kuriem draud
vienīgi šajos pantos, ka ari 627. pantā paredzētais naudas sods,
nododamas tiesas iztiesāšanai:

1) ja persona, kurai uzlikts naudas sods ar mežziņa vai
zemkopības ministrijas lēmumu, likumā noteiktā laikā nepa-
ziņo, ka ir ar mieru padoties šim lēmumam, un

2) ja persona, kura izteikusi, ka ir ar mieru padoties
zemkopības ministrijas Iemumarn, noteiktā laikā neiemaksā vi-
ņai uzlikto soda naudu_vai, dabūjot atļauju nomaksāt vairākos
termiņos, nesamaksa tādu soda naudas daļu noliktā laikā, kā
ari, izteikusi velēšanos atlīdzināt soda naudu ar meža darbiem,
neierodas pie tiem uz mežziņa aicinājumu vai nepabeidz tos,
vai vispār kautka neizpilda uz sevi uzņemto saistību, un ja
turklāt zemkopības ministrija nedod rīkojumu piedzīt apsūdzētā
nes_amaksato vai neatstradato sumu caur policiju administra-
tīva kartība.

Lietu par apsūdzētā nesamaksātās sumas piedzīšanu, kuru
zemkopības* ministrija virzījusi administratīvā kārtībā, nevar
nodot tiesas caurlūkošanai, kaut ari apsūdzētais vēlāk izrādī-
tos par nespējīgu samaksāt soda naudu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1161. pants.
(Lietais par metalnaudas un kreditpapīru pakaļtaisīšanu,

pakaļtalsīta nauda un tas pakaļtaisamie rīki nosūtami iz-
meklēšanai finansu ministrijas kreditd_epartamentam', bet kre-
ditpapīri — tai iestādei, kura apzīmēta par viņu apgrozībā
izlaidēju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1216. pants.
(Ierosināt vajāšanu un apsūdzēt tiesā vainīgos mežaiz-

sardzības . likuma (Lik. krāj. 1923. g. 72) pārkāpšanā uzlikts
šim nolūkam zemkopības ministrijas pilnvarotiem valsts mežu
resoraun policijas ierēdņiem. Vajāšana par neatļautu meža
iznīcināšanu un nolīšariu ierosināma v i e n a gada laikā, bet
par _neatļautu blakus izmantošanu mežos — sešu mēnešu
laika, skaitot no šo pārkāpumu izdarīšanas dienas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1216. pants.
(Medību noteikumu pārkāpumos, kas paredzēti sodu lik.

247., 247., 248.—251. p., ierosināt vajāšanu un apsūdzēt tiesā
vainīgos piekrīt mežu resora vai policijas ierēdņiem (1215. un
1216. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1220. pants.
(Pasu noteikumu pārkāpumos, kas paredzēti sodu likumu

266., 268. un 269. p. 2. daļa, policija uzsāk pārkāpēju vajāšanu
tiesas ceļa_ tikai tajos gadījumos, kad apsūdzētais divd nedēju '
laika no tas dienas, kad viņam_ pasludināts policijas prasījums,
neiemaksa soda naudu, kura pec likuma no viņa pienākas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1224. pants ar
piezīmi.

(Protokoli par medību noteikumu pārkāpumiem sastā-
dami saskaņa atr 1133'.—1136., 1140.—1142., 1150'. un 1151. pantu,
pie kam šajos protokolos atzīmējams, kādi ķeramie rīki un
kāds un cik liela daudzuma medījums atņemts apsūdzētiem.
Uz protokoliem, kas sastādīti, ievērojot noteikto kārtību, at-
tiecas 1187. panta nosacījumi. Pie vainīgā atrastais medījums
nekavējoties nododams medību tiesību valdītājam vai nomnie-
kam, bet ja nav zināms, kur medījums nogalināts, tas uz polici-
jas rīkojumu pārdodams vai iznīcināms.

Piezīme. Šajā (1224.) pantā minētos protokolus par pār-
kāpumiem, par kuriem draud naudas sods, ne
augstāks par simts latiem, var sastādīt, nepiedalo-
ties pieaicinātiem lieciniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1226. pants.
(Pagaidām_slēgt fabrikas un alkoholisku dzērienu pārdo-šanas vietas, ka ari atņemt šo vietu turētājiem atļauju pārdot

alkoholiskus dzērienus ir atļauts administratīvām pārvaldēm
uz tiem pašiem pamatiem un ar to pašu atbildību, kā tas pa-
redzēts 1152.—1155. p. tādos gadījumos, kad tiesai ir tiesība
spert šos soļus (Sodu lik. 37. p.).

II. pielik. (pie 1124. p.) III. nodalījums. ...III. Lietas par
1885._ g. sodu likumu 1112. un 1123.—1126. pantā paredzētiem
pārkāpumiem.)

Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Lieku priekšā 5. rin-

diņa pec «1155. p." likt komatu.
Priekšsēdētājabiedrs A. Kviesis: Referents liek

priekša
1226. panta 5. rindā pēc ,,1155. p," likt komatu.

Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts. Tad
vel referents liek priekša

II. nodalījuma 1. rindā «pielik." vietā likt „pielikuma" uri
tanī paša rindā strīpot III.".

Iebildumu nav?_ Pārlabojums pieņemts. Lieku
1226. pantu pārlabota veida uz balsošanu. Kas būtu
pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi
pieņemts. II. nodalījums.
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1922. g. izd. 83. un 87. pantā un 1914. g. izd. 1149. pantāvardu „verste" atvietot ar vārdu ..kilometrs".)
Iebildumu nav? Pieņemts. III. nodalījums.
1922. g. izdevuma 41. p. piez. un 1914. g. izdevuma 225,

339., 355. p. piez., 385, 434. p. 2. daļu, 620., 691. p. 2. daļu,951.,: 965., 978. p. piez., 978., 991., 992., 999. p. piez., 1226. p. piez,
1339., 1341. un 1346. p. atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. B nodalījums.
(B.

Civilprocesa likumu 815. p. (1914. g. izd.) izteikt sekosi:
815. Kasācijas departamenta spriedumi un lēmumi, ku-

riem ir principiela nozīme tiesu prakses apvienošanā, ne mazāk
ka reizi gadā_ izsludināmi pielikuma pie „Valdības Vēstneša"
vispārējai zināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. C nodalījums.
(C

Likuma par 1918. g. 6._ decembra Latvijas, tiesu un tie-
sāšanas kartības nolikuma pārgrozījumiem un papildinājumiem
(Lik . kr. 1920. g. 164) 1. panta c punktu papildināt ar norādī-
jumu uz tulkiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. D nodalījums.
(D.

1922. g. 12. oktobra noteikumu (Lik. kr. 209) I. daļas 7.
panta ievesto personu uzskaitījumu, pret kurām kriminalva-
jašanu uzsāk senāta virsprokurors, papildināt ar aizrādījumu
uz valsts kontrolieri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. E nodalījums.
(E.

Likumu par agrāko Krievijas likumu spēka atstāšanu
Latvija (Lik. kr. 1919. g. 154) papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. No Krievijas kara resora likumiem uzskatāmi
par speķa esošiem tikai tie, kuri pastāvēja .Latvijas
robežas līdz 1917. g. 1. februārim.)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Tagad lūdzu
pacelties, kas butu par šī nodalījuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šī no-
dalījuma pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 23,
atturas 2. Šis nodalījums pieņemts. Es lieku uz
balsošanu likumu visumā un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Likums vienbalsīgi pieņemts. Prezidijs liek
priekšā likuma rediģēšanu uzticēt prezidijam: kopā
ar redakcijas komisiju. Iebildumu nav? Pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — papildi-
nājums likumā par nodokļiem no
naudas kapitālu ienākumi e m. Referents
— Celms. Vārds referentam Celmam.

Referents J. Celms: Tautas Padome 1919. ga-
da 2. septembrī pieņēmusi likumu par nodokli no
naudas kapitālu ienākumiem. Šinī likumā pare-
dzēts, ka nodokli no naudas kapitālu ienākumiem
ņem 5% apmērā no visādiem vērtspapīriem, nogul-
dījumiem u. t. t. Šī likuma 2. pantā uzskaitīti tie
ienākumi, kuri atsvabināti no šī nodokļa un atsvabi-
nāti, pirmkārt, valsts iekšējā 1918. gada aizņēmuma
ienākumi, otrkārt, noguldījumi valsts krājkasē, ie-
nākumi no noguldījumiem sīkkredita iestādēs, bet
nav atsvabināti līdz šim ienākumi no valsts zemes
bankas ķīlu zīmēm un no valsts hipotēku bankas
zīmēm. Šīm ķīlu zīmēm jau tā nav iespējams at-
rast plašāku tirgu un pie patreizējiem apstākļiem
šis nodoklis valstij neko nedod, jo šo nodokli maksā
viena iestāde otrai, nrnti, zemes banka un hipotēku
banka nodokli maksā kredita departamentam, tā kā
tas tikai sarežģī patiesībā šī nodokļa aprēķināšanas
kārtību; faktiski ienākumus valstij nedod, treškārt,
apgrūtina ceļu šīm ķīlu zīmēm plašāka privāta tirgus
rašanai. Tāpēc valdība iesniegusi likumprojektu,
kurš paredz 2. pantā minētos punktus papildināt ar
diviem_ jauniem d un e punktiem, ar kuriem būtu at-
svabinātas no šī nodokļa Latvijas zemes bankas un
hipotēku bankas ķīlu zīmes. Finansu komisijas vār-
dā lūdzu šo likumprojektu pieņemt steidzamības
kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret

steidzamības pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju
vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? No-
balsošanā nāk "ārēja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kasatturas? Nav. Pāreja uz pantu la-
sīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virs-
rakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Pa,pildinājums likumā par nodokļiem no naudas kapi-

tālu ienākumiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?

Virsraksts pieņemts. Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs P. Juraševskis:
,,1919. gada 2. septembra likuma par nodokļiem no naudas

'kapitālu ienākumiem (Lik. kr. 137.) 2. pantu papildināt ar
sekošiem „d" un „e" punktiem':

d) no valsts zemes bankas ķīlu zīrnēm,
e) no Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmēm"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk likuma teksts. Kas būtu:
pret tā pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav.
Vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visā visumā vienbalsīgi pieņemts.
Prezidijs liek priekšā redakciju uzticēt redakcijas
komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Tas
pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi likumā par agrāko līgumu un
p a r.ā.d.u nokārt o.š.an.u. Referents — Celms.
Lūdzu sniegt referātu.

Referents J. Celms: Likumā par agrāko līgumu
un parādu nokārtošanu 3. pants paredzējadivu gadu
termiņu, skaitot no 1923. gada 18. marta, veco hipo-
tekarisko* parādu nokārtošanai. Šis divu gadu ter-
miņš izbeidzās pagājušā gadā un tā tad šis pants
zaudējis savu spēku. Izrādās, turpretim, ka dažu
no parādnieka neatkarīgu apstākļu dēļ, laba tiesa
blanko obligācijas nav dzēstas un tā ķā šis pants
zaudējis savu juridisko nozīmi, tad ari uz šī likuma
pamata viņas nevar dzēst. Lai varētu reiz šos ve-
cos hipoteķariskos parādus dzēst, zemes banka iero-
sināja šī panta atjaunošanu. Saeimas finansu komi-
sija piekrita šim ierosinājumam un izstrādāja šo li-
kumprojektu, patiesībā atjaunoja 3. pantu agrākā re-
dakcijā, izņemot ievada tekstu, t. i. neparedzot ter-
miņu, kad šī likuma panta spēks izbeidzas. Beigās
ieveda jauninājumu, un proti, ka paredzētās obligā-
cijas vai tās noraksta vietā var iesniegt zemes grā-
matu izrakstu par dzēšamo obligāciju. Finansu ko-
misijas vārdā lūdzu pieņemt to steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
?steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārē-
jasdebates. Vārdu neviens nevēlas? 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 vien-
balsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai no-
lasītu? Nevēlas. Nobalsošanā nāk virsraksts.

(Pārgrozījumi likumā par agrāko līgumu un parādu no-
kārtošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Ievada teksts.
(Likuma par agrāko līgumu un parādu nokārtošanu (Lik.

krāj. 1923. g. 23.) 3. pantu izteikt sekosi:
Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Līdz 1920. gada 18. martam cēlušos, hipoteķariskos pa-

rādus, izņemot periodiskos alimentus un mūža rentes prasī-
jumus, parādnieks var dzēst pilnīgi vai pa daļai pirms likumā
noteikta vai nolīgtā termiņa un neatkarīgi no parāda uzteik-
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šanas. Ja parada prasītājs liedzas maksājumu saņemt, vai ja
viņa dzīves^ vieta parādniekam nav zināma vai sasniedzama,
vai ja parada prasītājs nespēj izsniegt maksātājam attiecīgu
prasības dokumentu, tad parādu var dzēst, raugoties pēc ap-
stākļiem, kartība, kas noteikta civilprocesa likumu 2047. pantā
vai to pašu likumu 2081. panta un sekošos, pie kam 2061. panta
paredzētais publikācijas termiņš ir vienu mēnesi garš, bet
2083. p. paredzētas obligācijas vai tās noraksta vietā var iz-
sniegt zemes grāmatu izrakstu par dzēšamo obligāciju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums pieņemts visā vi-
suma vienbalsīgi. Prezidijs liek priekšā ari šī liku-
ma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar
prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jumi likumā par izvedmuitas tarifu.
Referenti — Hans un Enzeliņš. Vārds referentam
Hanam.

Referents J. Hans: Koku eksports spēlē diez-
gan ievērojamu lomu mūsu ārējā tirdzniecībā. Par
nožēlošanu jāsaka, ka ar katru gadu mūsu koku
eksports iet uz leju. 1923. gādā mūsu koku eksports
iztaisīja 756.900.000 kg, vērtībā par 61.700.000 latu;
1924. gada eksports iztaisīja tikai 646 miljoni kg,
vērtībā par 59.100.000 latu un 1925. gadā tikai 450
miljoni kg, vērtība par 46.700.000 latu. Propsa
eksports sasniedza 1924. gadā 4.000.000 latu vēr-
tību un 1925. gadā tikai 2.000.000 latu. Tas iztaisa
apmēram 7% no visa mūsu koku eksporta 1924. ga-
da un 1925. gadā tikai 4%. Jums visiem ir zināms,
ka cenas vispārējā tirgū mēs nevaram noteikt — tas
atkarājas no vispārēja stāvokļa vispasaules tirgū
un ar mums konkurē propsa eksportā galvenā kārtā
Somija un Danciga, kur nav ievedmuitas vai tā zemā-
ka nekā pie mums. Tāpēc mūsu eksportieriem nav ie-
spējams konkurēt ar Dancigu un Somiju. Lieta gāja,
tik tālu, ka daudzi koku tirgotāji atrada par izde-
vīgāku sazāģēt propsu kurināmā malkā. Es varu
aizrādīt, ka Anglijā var dabūt par tā saukto angļu
asi 6X6X6 mūsu naudā 6000 rubļu. Frakts
izmaksā apmēram 1500 rubļu, dažādi izdevu-
mi 250 rubļu, izvedmuita iztaisa 1000 rubļu,
kraušana iztaisa 250 rubļu. Tā tad iznāk, ka mūsu
izvedmuita iztaisa gandrīz pusi no preču vērtības.
Tāpēc finansu komisija nāca pie slēdziena, ka va-
jaga muitu atcelt, lai varētu eksportēt mūsu stut-
malku, jo kā visiem ir zināms, mūsu tirdzniecības
bilance līdz šim ir pasiva. Propsa eksporta pacel-
šana var šinī ziņā izdarīt labvēlīgu iespaidu uz mūsu
tirdzniecības bilanci. Finansu komisijas vārdā lūdzu
pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.

Prickšēsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
rūpniecības komisijas referentam Enzeliņam.

Referents H. Enzeliņš: No 1.250.000_ha lielās
mežu platības, kas pieder valstij, gada nak izcēr-
tam! 12.000 ha. Puse no šī vairuma paliek iekšze-
mes patēriņam, kamēr otru pusi jāizved uz ārze-
mēm. No šī vairuma, ko dod 6000 ha, iznāk apmē-
ram 21.000 kub. asis stutmalkas. Bez tam mums
nākamos 3 gados būs jālikvidē 30.000 ha meža; kas
piespriests jaunsaimniecībām,kas ari katru gadu dos
20000 kūb. asis stutmalkas. Tā kā mums nākamos
3 gados ir jālikvidē katru gadu ap 40.000 kub. asis
stutmalkas. Cenas ārzemēs ir ļoti lētas un beidza-
mā laikā ļoti kritušas. Nav cerības, ka viņas uzla-
bosies. Kamēr 1922. gadā izvestas 40.000 kub asis
un 1923. gadā pat 75.000 kub asis, 1924. gadā iz-
vestas 50.000 kub. asis, 1925. gadā vairs tikai 30.000
kub. asis un šogad izvestas 14.000 kub. asis. Cenas
ir kritušās no 120 latiem uz 95—105 latiem 1924. ga-
dā par 6 pēdu kub asi. 1925. gadā 10. februārī par
kub. asi bij vairs tikai 80—90 latu. Muita iztaisa

30% no stutmalkas vērtības. Tā tad tagad to vairs
nav iespējams izvest. Līdzšinējais stāvoklis var no-
vest pie tā, ka visas šīs 40.000 kub. asis stutmalkas,
kuras _varetu dot ievērojamu valūtas pieplūdumu,
butu jāsadedzina malkā. Ievērojot to, tirdzniecības-
rupniecības komisija un ari finansu komisija nāca
vienbalsīgi pie lēmuma atcelt muitu uz stutmalku.
Tirdzniecibas-rupniecības komisijas vārdā lieku
priekša šo pārgrozījumu pieņemt steidzamības kār-
tība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Abi referenti uztur
steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret steidzamības pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates.
Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu li-
kuma tekstu? (Balsis: «Nē, nē, nav vajadzīgs!")
Tāds pieprasījums neienāk. Nobalsošanā nāk liku-
ma virsraksts.

(Pārgrozījumi likumā par izvedmuitas tarifu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Likuma teksts.
(Likuma par izvedmuitas tarifu (Lik. kr. 1923. g., 15.)

I. daļas 3. panta 7. un 8. punktus un 19. pkt. (29. pkt.) piezīmi
atvietot ar sekošo:

7) par egles papīra malku, garumā līdz 8,5 pē-
dām un caurmērā tievgali no 4—8 collām
ieskaitot, par kubikasi (6X6X6) . . . . Ls 30.—

8) stutmalka:
ā) egles un priedes garumā līdz 9 pēdām un

caurmērā tievgali līdz 4 collām ieskaitot,
ari jaukta brīva

b) priedes, garumā līdz 9 pēdām un caur-
mērā tievgali no 4—7 collām ieskaitot,
bez egles piejaukuma brīva

19) Piezīme. Žagaru un celmu malka, kā ari
kritušu un nokaltušu koku kurināmā malka
no tādiem pierobežu mežu novadiem, kur
satiksmes ceļu trūkuma dēļ tā nav izmanto-
jama iekšzemes vajadzībām, ar zemkopības
ministrijas mežu departamenta vai pēdējā
pilnvarotas personas izdotām atļaujām . . brīva

Pārgrozījumi stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.)
Iebildumu nav? Likuma teksts pieņemts. No-

balsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties
to. kas būtu pret likuma pieņemšanu visā visumā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visā vi-
sumā vienbalsīgi pieņemts. Prezidijs liek priekšā
ari šī likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai
kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.

Prezidijs ziņo, ka saskaņā ar frakciju biroja at-
zinumu šī sesija līdz ar nupat izsmelto dienas kār-
tību būtu slēdzama. Pie šī priekšlikuma vēl vēlas
vārdu deputāts Nuroks. Vārds deputātam Nurokam.

M. Nuroks (žīdu frakcija, runā vāciski *):
Augstais nams! Mēs nekādā ziņā nevaram pie-

krist, ka sesija jau šodien tiek slēgta.
Mēs lūdzam nolikt vēl vienu sēdi otrdien, 8.

jūnijā, kuras dienas kārtībā nāktu pavalstniecības
likuma grozīšanas jautājums, kurš saskaņā ar Sku-
jeniekakunga priekšlikumu un pateicoties zemnieku
savienības labvēlīgai šī ierosinā'uma pabalstīšanai,
caur slepenu, dažiem ļoti ērtu nobalsošanu, no šīs
sēdes dienas kārtības noņemts.

Pie šīs pašas izdevības man par dziļu nožēlo-
šanu, mīksti runājot, jāizsaka izbrīnēšanās par to,
ka zemnieku savienības vadoņi ari šādos jautājumos
dzen andeli, kur var būt un jābūt godīgiem. Ari —
un, varbūt taisni — politikā jābūt noteiktai godīgu-
ma robežai, kuru nedrīkst pārkāpt.

*) Runātāja atreferējums ,
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No šīs augstas tribjnes man jāuzsver, ka zem-nieku savienības vadoņi mūs vienkārši maldinājuši:
1925. gada 21. decembrī kāda persona, kura pagā-
juša valdība_ spēlēja vadošo lomu un kura ari taga-
dēja valdība ieņem izcilus stāvokli, deva mums,
minoritātēm, rakstiska formā solījumu, ka ne vēlāk
ka šīs sesijas beigas tiks izvests pavalstniecības li-
kuma grozījums, pie kam likumam kā pamats lieka-
ma dzīves vieta tagadējas Latvijas teritorijā 1914.
gada 1. augusta.

Ari pie šī kabineta sastādīšanas pašreizējā val-
dība pārņēma šos Ulmaņa kabineta pienākumus uzsevi. Pat pec šī rīta sēdēs tas mums no autoritatī-
vas _personas atkārtoti pastiprināts. Pavalstniecības
jautājums nav tikai juridisks jautājums, tas ir ari po-
litisks jautājums, un vispār tas nedrīkst būt tikai mi-
noritatu jautājums.

Tagad par to uzjautrinās, ka mēs bijām godīgi
un pie budžeta balsošanām pēdējās dienās nenove-
dam ne valdību, ne atsevišķus resorus pie gāšanas.
Smejaties tikai, zemnieku savienības vadoņu kungi!
Tikai neaizmirstat, ka tas, kas pēdējais smejas, tas
smejas visgardāk.

Grūti pieņemt _ kā dažādie centra nogrupē-
jumi koalicija izturēs ilgu laiku. Gan jau drīz ra-
dīsies domu starpības, kuras novedīs pie koalīcijas
sašķelšanas. Tad tie, kuri tagad ar varu izjauca
pilsoņu mieru un pārrāva vienoto pilsonisko fronti,
piesliesies atkal mums . Mēs tad gan atcerēsimies
parunu: «Kas reiz melojis, tam netic, ja ari viņš
taisnību runa". Mums vēl būs tik daudz pašcieņas,
lai pec visata, kas noticis, neielaistos ar viņiem ne-
kādas tālākas darīšanās.

Aiz mūsu muguras, mums droši ticot, ka pirms
pīkst. 9 vakara šis jautājums nenāks apspriešanā,
musu prombūtnes laika ar universallīdzekli — aiz-
klātu balsošanu pavalstniecības likums noņemts no
dienas kartības.

Mēs atkal par jaunu pārliecinājāmies, ka pie šī
parlamenta sastāva mes uz taisnīgu šī jautājuma atri-
sināšanu nevaram cerēt.

Mākslīgi radīto «nansenistu", šo moderno mūsu
gadu simteņa pie kājām un rokām saistīto vergu
jautājums, irpar laimi kļuvis vispāreiropisks jau-
tājums. Lielāka daļa Eiropas valstīs šis jautājums
kļuvis degošs. Tam momentam jānāk un viņš nāks,
kad Tautu savienība, šī augstākā instance jaunā tau-
tu tiesiska iekārta, ņems savā aizbildniecībā šos ne-
vainīgi cietušos internacionālā masštabā.

Tad ari musu pavalstniecības jautājums gūs sa-
vu taisnīgu, atrisinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Lazersons, Vārds deputātam Lazersonam.

M. Lazersons (Ceire Cion, runā krieviski):
(Runas atreferējums nav iesniegts.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Klīve. Vārds deputātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Ka visiem mums zināms, sakarā ar
sesijas slēgšanu vesela_ rinda likumu tikuši noņemti
no dienas kartības. Šādu lēmumu par dažu likumu
noņemšanu no dienas kartības pieņēma frakciju bi-
roja. No dienas kārtības noņēma ne tikai likum-
projektus, kuri bija svarīgi priekš kreisā spārna, bet
ari tādus, kuri bija svarīgi zemnieku savienībai. Un
starp noņemtiem no dienas kārtības likumiem ir ari
pavalstniecības likums. Bet nu iedomājaties, kungi,
ka jānovērtē mums tie priekšstāvji, kas nāk šeit un
Latvijas tautas priekšstāvjiem uzdrošinās teikt mo-
rālisku runu, aizrādīt, un pārmest to, ka mēs neesam
stāvējuši zem viņu_ diktāta. Iedomājaties, kungi,
mes esam uzdrošinājušies noņemt no dienas kārtī-

bas likumu, kas viņiem patīkams?! Uz šī pamata
vien nak šie _kungi un uzdrošinājās noturēt augstā
nama priekša garu, jo garu morāles sprediķi. Re-
dzat, kungi, cik tālu mes esam nonākuši, ko mēs
esam sasnieguši! Es vel saprastu šo kungu uzstā-
šanos un uzbudināšanos, ja viņiem vēlamais likums
butu atraidīts. (Saucieni pa kreisi.) Kungi, atļaujat
man nobeigt. Es runāšu par visu, i par līgumu slēg-
šanu, i par tiem deputātiem, kas ir balsojuši. Re-dzat, kungi, neskatoties uz visu mūsu ārkārtīgi lielo
liberālismu un lielo pretimnākšanu pavalstniecības
lietas, mes esam nonākuši tik tālu. Neskatoties uz
to, ka vesela rinda citu svarīgu likumprojektu no-
ņemta no dienas kartības,- šis likumprojekts par pa-
valstniecību ir uzlikts dienas kārtībā, bet jūs, kungi,
esat nogājuši tik tālu, ka neturot par vajadzīgu pat at-
nākt uz sēdi laika, balsot un uzturēt jums vajadzīgo
likumprojektu, bet turat par iespējamu un atļautu,
skaitīt morālisku sprediķi latviešu tautai priekšā.
Tagad tik mes varam teikt dažus vārdus par to, ko
jums esam solījuši. Mes esam veduši ar jums sa-
runas par daudziem jautājumiem, ne tikai par šo li-kumprojektu, un to esam darījuši pat rakstiski. Pat
vel šodien esam nākuši ar priekšlikumiemjums rak-
stiska veida, bet nu jus iedomājaties, kungi, ka jums
ir tiesības prasīt un diktēt. _ Te nu man jāsaka, ka tā
ir ļoti liela maldīšanās. Tapec es vispirms ieteiktu
ļoti nopietni pārbaudīt tiem kungiem, kas šeit uzstā-
jas, pašiem sevi, lai viņi neiedomājas, ka viņi sēž
musu parlamenta priekš tam, lai rakstītu citiem kaut
ko priekša. Tālākais, pie ka es gribu pakavēties, ir
tas fakts, ka te uzdrošinājās izteikt draudus deputāts
Nuroks zemnieku savienībai, piekodinot, lai viņa at-
minoties šī likuma noraidīšanu. Man jāaizrāda, ka
ja zemnieku savienība devusi kādu solījumu, tad
viņa ari turejusessava solījuma robežās, bet ja te nunak kāds no zināmiem kungiem un iedomājas, ka
viņi ir tie, kas diktesmums priekšā, tad tas nav iz-
lobāms no viņu velēšanas turēt savus solījumus.
Mes esam un paliksim valstiski un neiesim klausītiesjūsu diktatus._ Ja jus ta saksat rīkoties, tad ar to
atkrīt visi musu solījumi. Jūsu priekšlikumi paliks
neiesniegti, un mums nav nekāda iemesla ari viņus
aizstāvēt. Ja jus, izturesaties citādi un mūsu solī-jumi paliks spēka, tad taču ari mēs nāksim un viņus
aizstāvēsim. Talak, kas attiecas uz deputātu Lazer-
sona kungu,_kurš šeit aizrādīja, ka viņam esot kas
solīts, tad jāpaskaidro, ka es vispāri ar kungu La-
zersonu nekādas sarunas neesmu nekad vedis, betja viņš kap uz augsta katedra un tura garas runas,tad mes to saprotam ka tukšu runāšanu. Neskato-
ties uz pārmetumiem, kurus še taisīja ebreju tautī-
bas deputātu kungi pie likuma noņemšanas no die-
nas kartības, es paziņoju, ka zemnieku savienība
pieliks visas pulēs, lai no savas puses pildītu solī-
jumus, kas neiet pret latviešu -tautas garu un intere-
sēm, bet tanī patreize man jānorāda,ka ar pielie-
toto netaktisko kūdīšanu jus neko nepanāksat. Ja
jūs iziesat ar priekšlikumiem, kas aizskar mūsu tau-
tas moraliskos_ pamatus, kas nav viņai pieņemami,
tad ari mes jus nepabalstīsim. Mēs no zemnieku
savienības puses esam darījuši to, kas -mums iespē-jams. Jūsu pielietotie līdzekļi var ļoti slikti atsauk-
ties priekšjums pašiem, jo jus gribat izlietot dema-
goģiju. Ne, kungi, ta ta lieta nevar iet, un ja mums
neizdosies izvest to likumu cauri tā, kā mēs to gri-bam, tad pirmām kārtam vaina krīt uz jums pa-
šiem. Nemeklējāt to ne pie viena cita. Ja jūs esat
tik neiecietīgi, ka jus šovakar to parādījāt, tad tas
ir pierādījums, ka nopietnu valstisku likumdošanu
jus aizstāvēt negribat, ka jus esat iedomājušies un
gribējuši kaut ko vairāk. _ Ja Saeima neiet zem jūsudiktāta, nospiedošais vairākums nepadodas jums, tad
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mes varam but lepni, ka esam bijuši tie, kas nepār-
kāpām Latvijas valsts intereses. Nē, mēs tās ari
nepārkāpsim! Par velti cerēt uz to!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Maizelim.

_ N. Maizels (Bunds, runā krieviski. Runas atre-
ferējums nav iesniegts):

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics(socialdemokrats): Deputātu kun-gi_! No šīm pēdējam debatēm izliekas kaut kas sa-
vāds. Kapec tāds strīdus starp dažiem kungiem no
ebreju frakcijas un starp zemnieku savienību un labo
spārnu, kuri ilgāku laiku kopā strādājuši? Vai tie,
kuri vispirms iesaka šo strīdu, Nuroka kungs, pirms
viņi tos līgumus slēguši, par kuriem te Nuroka kungs
pieminēja, nebūtu zinājuši, kur ir demokrātija, šinī
augsta nama un kur aiz principieliem motiviem un
cik tālu stāv par pavalstniecības likumu, par mino-
ritatu tiesībām un citiem demokrātiskiem jautāju-
miem? Izliekas no šīs _runas, ka Nuroka kungs to it
ka nav zinājis, un tapec noslēdzis līgumu ar zemnie-
ku savienību, kura viņu piekrāpusi. Tagad viņš no
jauna apelē pie demokrātijas. Kungi, viss ir labi,
bet apelēt pie demokrātijas principa jums ir diez-
gaivgrūti šinī gadījuma, jo demokrātijā jūs tālāk par
pavalstniecības likumu neejat un mums pēc piedzī-
vojumiem nav nekādas pārliecības, ka tālāk iesat.
Talak Lazersona kungs prasījano sociāldemokrātu
frakcijas atbildi, lai_ mes te atklāti norobežojoties no
laba spārna, ka mēs tā nedarot, kā viņš, t. i. pie-
krāpjot savus kontraģentus. Mēs uz to varētu at-
bildēt, ka mums šodien šīs norobežošanās nevaja-
dzētu, jo ta ir pietiekoši parādījusēs. Mūsu princi-
pielais viedoklis ari šinī pavalstniecības un citos
jautājumos ir pietiekoši skaidrs. To mēs esam iz-
teikuši un ari šinī konkrētā gadījumā esam pierādī-
juši to jau pirms šī vakara. Šis likums nemaz ne-
būtu dienas kartībā nācis, ja mēs nebūtu vēlējušies
viņu apspriest_ šinī sesijā. Tās ir viens. Un otrs, ko
jus ari nesakāt, ir tas, ka sociāldemokrātu frakcija
laikam bija vienīgā, kas balsoja par šī likuma ap-
spriešanu, protams, pie aizklātas balsošanas grūti
konstatēt personas, kas balsoja par šo likumprojek-
tu. Ta tad mes te neko neesam grozījuši. Mums
neko navbijis vajadzīgs grozīt, jo mūsu stāvoklis ir
vecais, ta ka to mums nevajadzētu šeit pierādīt.
Un ja mes par to likumu stāvēsim un ja ari varētu
piekrist sesijas pagarināšanai līdz otrdienai, tad ne
tamdēļ, ka mums vēl kaut ko vajadzētu pierādīt.
Talak nāca Klīves kungs un ari mēģināja nostādīt
jautājumu principieli, ka patiešām zemnieku savie-
nība stāvot uz tāda viedokļa, ka viņa taču neiešot
pārdot tautas intereses un neiešot balsot par šo li-
kumu, neiešot viņu steidzināt. Protama lieta, kas
attiecas uz zemnieku» savienību, tad starpība starp
mums ir tā, ka mēs, stāvēdami principā par zināmu
ieskatu pavalstniecības un citos minoritatu jautāju-
mos, nebijām spiesti te neko atkāpties un ne ar ko
tirgoties. Bet pēc Klīves kunga runas tomēr jāsaka,
ka ta nav pārliecinoša,^ jo principā stāvēdams pret
šo jautājumu, viņš tomēr tirgojas, un tomēr pīkst. 1
naktī 21. decembrī pag. gadā devis solījumu Nuroka
kungam, ka līdz vasaras sesijas slēgšanai šis li-
kums tiks izvests. Un Klīves kungs ir un paliek to-
mēr tas, kas šo solījumu vai nu nav varējis, vai nav
gribējis pildīt. Mēs varam izteikt zināmu līdzjūtību
Klīves kungam, jo viņam bij grūti to solīt, jo tas bija
pret viņa principiem unpret viņa politiskiem ieska-
tiem. Bet te lieta bij tāda, ka pārdeva daļu no sa-
vas pārliecības, no savas sirdsapziņas, lai žīdu de-
putāts pabalsta jūsu materiālās, jūsu politiskās inte-
reses. Ta tas jautājums par nožēlošanu stāvēja at-

tiecība uz zemnieku savienību un attiecībā uz koalī-
ciju, "kuru viņa tagad vada. Tā varētu būt mūsu
atbilde ari Klīves kungam. Mums neatliek tur daudz
ko teikt. Es_ tikai tik daudz gribētu vēl piemetināt,
ka, bez šaubām, apelēt pie demokrātijas ir laba lieta.
Prasīt, lai šo sesiju_ pagarina taisni pavalstniecības
likuma deļ, ari no jūsu viedokļa ir ļoti attaisnojama

' un pielaižama lieta. Bet neaizmirstat to, ka daudzi
citi svarīgi likumi, kuri ir ne mazāk svarīgi priekš
demokrātijas yn priekš mums nekā pavalstniecības
jautājums, Nuroka un Dubina kungi, ar jūsu balsīm
iratlikti un nav ņemti šinī sesijā. Tāpēc mēs gri-
bētu sagaidīt, ka apelēdami pie demokrātijas jūs
neaizmirsīsat citus likumus, kuri šinī sesijā būtu jā-
apspriež. Tik tālu, cik tālu mēs iesim pretim šim
priekšlikumam, kurš iziet uz sesijas pagarināšanu,
tikai tadeļ, lai apspriestu dažus svarīgus likumus,
mes atkārtosim to, ko jau esam teikuši — uzņemt
dienas kartība personas nodokli, likumu par pašval-
dības likuma grozīšanu un par nodokli no lauku ne-
kustamas mantas un tad jūsu priekšlikumu par pa-
valstniecību. Tādā kārtā mēs esam ar mieru pie-
radīt gatavību strādāt. Bet pierādāt jūs, ka jūs stā-
vat _ par demokrātiju un svarīgu likumu caur-
skatīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Vārds deputātam Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisrael): Augstais nams!
Man ļoti grūti runāt pēc visa tā, kas šodien noticis.
Iepriekšējie runātāji jau pateica lielāko daļu, man at-
liek maz ko sacīt. Še nāk kā no vienas, tā ari no
otras puses un visi grib pierādīt, ka viņiem ir tai-
snība, grib pieradīt, ka var_ tirgoties ar tiesībām.
Uzstādīja tādu jautājumu, ka to var. Ari es varu
uzstādīt jautājumu, kā vispār ar tiesībām var tirgo-
ties, Jums, demokrātiem, es tāpat varu jautāt, vai
toreiz, kad bij jāsastāda Zamueļa valdība, jūs ne-
tirgojaties ar žīdiem? Vai tas, par ko jūs tirgojā-
ties, bija kādi demokrātiski principi, vai pavalstnie-
cības jautājums? Vai Nuroks nedabūja no jums,
sociāldemokrātiem, rakstu, ka jūs dodat pavalstnie-
cības tiesības visiem tiem, kuri šeit dzīvojuši 1914.
gada 1. augusta? yai jūs_ neesat tirgojušies tāpat
ka labais spārns. Ta ir musu nelaime, sākot no la-
biem un beidzot ar kreisiem, ka jūs tirgojaties ar
musu tiesībām. Bet tirgoties varam ar ko vien gri-
bam, tikai ne ar tiesībām. Tiesības jādod bez kaut
kādas tirgošanas, bez kaut kādas balsošanas, neat-
karīgi no ta, vai Dubins balso par kreisiem, vai par
labiem. Ja ir tādi iedzīvotāji, kuriem jādod pavalst-
niecība, tad gan_ne Dubinam, ne Maizeļam, ne Nu-
rokam nevajadzētu nākt šeit un šādas tiesības pra-
sīt. Vajadzēja gan nākt Rudevica kungam kā īstam
demokrātam, aizstāvēt šo lietu un teikt, ka šiem'pil-
soņiem jādod pavalstniecības tiesības. Kāpēc jūs
laidāt pa priekšu žīdus, bet paši stāvējāt viņiem aiz
muguras, it ka tas butu tikai žīdu jautājums. Tāda
ta lieta nav, ta to nevar nostādīt. Tāpēc Maizeļa
kungam nevajaga uzbudināties. Mēs varam izrēķi-
nāt, ka ari viena daļa no sociāldemokrātiem nav
balsojusi mums līdz. Tik daudz mēs varam saskai-
tīt. Pavisam par pavalstniecības likumu bij 28 bal-
sis — skaitāt ka gribat, minoritatu tik daudz neiz-
nāk, ta tad tikai viena daļa sociāldemokrātu ir bal-
sojusi ar mums. Tā tad mēs redzam, ka ne visi so-
ciāldemokrāti ir tādi, kas balso par tiesībām. (R.
Dukura starpsauciens.) Jums, Dukura kungs, nav

. jadoma, ka es šeit nāku aizstāvēt zemnieku savie-
nību. Kas šodien notika, to var tikai nosodīt. Šeit
uzbudinājuma Klīves kungs nāca un jautāja, kā žīdi
varot uzdrošināties prasīt, kāpēc šis pavalstniecī-
bas likums noraidīts. Es domāju, Klīves kungs, ka
tas nav tikai žīdu jautājums. Vai Jus domājat, ka
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tie zīdi, kas dzīvo Latvija, nav Latvijas pilsoņi, katie ir svešmieki?_ Tie tāpat ir mūsu valsts pilsoņi unja jus gribat rūpēties par visiem iedzīvotājiem mūsuvalstī, tad jums jādod ari iespēja visiem dzīvot La-tvijas valstī. Tapec nevajadzētu ne Dubinam, ne
kādam citam šeit nākt un prasīt, bet pašiem vaja-
dzēja sarunāties un reiz noskaidrot šo nelaimīgo pa-
valstniecības jautājumu. Šeit statistiskās pārvaldes
direktors Skujenieka kungs kādreiz teica, ka tādu,
kam jādodpavalstniecība, ir pavisam 250.000. Vēlāk
komisija, kad likums nāca apspriešanā, viņš, pal-
dies Dievam, šo skaitli_ samazināja uz 15.000 un ce-
rams, ka šis skaitlis bus_ vel mazāks, jo Skujenieka
vienmēr pārspīlē. Beigas viņš šeit nāk un norāda
uz 1918.gada 18. novembri. Viņš grib toreizējiem
iedzīvotajiem dot pavalstniecību un šo gadu ņem
tadeļ, ka 1918. gada Latvija bij maz žīdu tautības
iedzīvotāju. Es viņam teicu, ka vajadzīgs pārņemt
pasivu ar aktīvu, un to viņš ari atzinis, ka tas ir ļoti
patīkami. Es gribētu, lai pavalstniecību dod visiem,
kas tagad dzīvo Latvija

^ Lazersona un Maizeļa kun-
gi, jus taisnības nedabusat ne viena, ne otrā pusē.
Tad es vel gribētu aizrādīt centram, ka Nonāca
kungs, kad vel nebija nobalsots par zemkopības mi-
nistriju, runāja ļoti mīlīgu valodu. Tad Nonāca kungs
aizrādīja, ka došot mums 1914. gada 1. augustu.
Tagad, Nonāca kungs, Jus savus vārdus, ko esat so-
lījuši, esat aizmirsuši, bet tad, kad Jums stāvēja
priekša_ nobalsošana par Jūsu ministri Gailīti, tad
Jus bijāt citādas domas. Jus visvairāk nepildāt sa-
vus solījumus un tas vienmēr tā būs, ja Jūs sākat
sajaukt tiesību jautājumus ar politiskām kombinā-
cijām. Mes pašlaik darbību patraucam Saeimā uz
ilgāku laiku, aizejam vasara uz mājām. Bet vai jūs
domājat, ka mes neizdarām noziedzību pret vienu
tautas daļu? Vai jus atzīstat par noziedznieku tikai
to ,kas otru nošauj arrevolveru? Es domāju,ka nē.
Ja šiem cilvēkiem bus jāmocās vel daudzus mēne-
šus, kamēr pienāks rudens, tad, Skujenieka kungs,
Jūs busat tas noziedznieks, uz kura dvēseli būs. šī
atbildība par viņu ciešanu. Saprotat, kā Jūs gri-
bat šo aizrādījumu, visi teiks, ka uz Jūsu sirdsap-
ziņas tas jautājums guļ. Es tomēr gaidu, ka visā
drīzumā pienāks laiks, kad nebūs labiem vai krei-
siem jāatbalsta Saeimā žīdu minoritatu tiesību iz-
šķiršana, bet kad jūs paši _ nāksat un liksat priekšā
šo jautājumu izšķirt bez kādām sociālām attiecībām.
(Saucieni pa kreisi: «Kāpēc Jūs noraidījāt sociālās
apgādības likumu?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skujeniekam.

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks):
Godātie deputātu kungi! Jautājums ap pavalstnie-
cības likumu tiek ārkārtīgi pārspīlēts. Pirmais ru-
nātājs no žīdu deputātiem Nuroks teica, ka mēs lie-
dzot Latvijas pavalstniecību jtiern cilvēkiem, kuri
šeit gadu simteņiem ilgi dzīvojuši, ka mēs liedzot
pavalstniecības tiesības tiem cilvēkiem, kuri ar mū-
su zemi saauguši un ar viņu cieši saistīti. Tam cil-
vēkam, kas nav pazīstams ar mūsu pavalstniecības
likumu, var tādas lietas stāstīt, bet man jāaizrāda,
ka mūsu pavalstniecības likums, salīdzinot ar citām
valstīm un sevišķi jaunām valstīm, ir daudz liberā-
lāks, nekā jūs to domājat un ir viens no vislielākā
mērā pretim nākošiem likumiem. Viņš ir viens no
visliberalākiem un mēs esam piešķīruši Latvijas pil-
soņu tiesības visiem tiem cilvēkiem, kas cēlušies no
Latvijā ietilpstošiem apgabaliem, esam Latvijas pil-
soņu tiesības piešķīruši visiem tiem cilvēkiem vienā
vai otrā mūsu valsts vienībā bez šķiru starpības un
bez kādas organizācijas. Visi tie pilsoņi ieguvuši
Latvijas pilsoņu pavalstniecības tiesības. Tālāk mēs
esam piešķīruši Latvijas pilsoņu tiesības visiem tiem,

kuri šeit nodzīvojuši 20 gadus. Esam vēl tālāk gā-
juši, esam atstājuši ministru kabinetam tiesību uz-
ņemt personas, kuras neizpilda šos noteikumus un
tādu personu ir uzņemts vairāk par 20.000 cilvēku,
Jau Saeima mes varam sastapt cilvēkus, kuri Latvi-
jākāju spēruši pirmoreiz! tikai 1920. gadā, pēc La-
tvijas valsts nodibināšanās. Pavalstniecības tiesī-
bas visiem piešķirtas tagad. Teikt, ka šis likums
par pavalstniecību tiktu rigorozi, nelikumīgi pielie-
tots, ir pilnīgi aplam. Visi tie, kas ir ar mūsu zemi
saistīti, kas cēlušies no musu dzimtenes, kā Nu-
roka kungs tik liriski izsakās, kuru senču kapi at-
rodas šeit -Latvija, tiem visiem ir pavalstniecības
tiesības. Un ja ir cilvēki, kuriem nav Latvijas pa-
valstniecības tiesības, kas šeit Latvijā dzīvo, tad
tādu ir ļoti nedaudz, salīdzinot ar citām zemēm, ļoti
nedaudz pirmām un galvenam kārtām tādēļ, ka mēs
šo likumu esam ļoti liberāli pielietojuši. Uzņemti ir
ļoti daudzi no tiem, kuriem saskaņā ar likuma tiešo
burtu nebūtu nemaz tiesības uz Latvijas pilsoņu tie-
sībām. Bet ko saka likuma ierosinātāji? Ja viņi
neievēro Latvijas valsts intereses, lielākās iedzīvo-
tāju daļas intereses, vajadzības un jūtas un uzstājas
tikai no šauras iedzīvotāju grupas un tautību redzes
stāvokļa, tad viņu runas jr saprotamas. Tikai tādā
kārta ir saprotama šī asā uzstāšanās par mūsu pa-
valstniecības likuma reformu. Tai ir tīri politisks
raksturs un tas ir tas, ka mums ir iedzīvotāju gru-
pas, kuras nepieder pie latviešu tautas, kuras ir
centušas pieradīt saviem tautiešiem, cik slikta ir
musu valsts daudzējādā ziņā un kādas te ir nepilnī-
bas. Viens no tādiem jautājumiem, ar kuriem var
labi aģitēt pret Latviju, ir šis pavalstniecības likums.
Es_ saku, ja musu likums nav tik liberāls, kā viņi
prāto, nav visliberālākais, tad jāsaka tomēr, ka viņš
ir viens no liberālākiem un šī aģitācija ap pavalst-
niecības likumu ir mākslīgi radīta. Tik neliels pro-
cents ārzemnieku, kāds ir Latvijā, nav nevienā citā
valstī. Mums ir 3% ārzemnieku, turpretim Vakar-
eiropas valstīs ir līdz 17% ārzemnieku un tur pa-
valstniecības likums netiek tik asi nostādīts kā pie
mums. Lazersona kungs, runādams par demokrātiju,
reakciju u. t. t., gribēja teikt, ka uzstāšanās pret šo
likumu esot reakcionāra. Es tiešām nesaprotu, kā
to izskaļdrot. Es gan esmu novērojis, ka ir dažas
iedzīvotāju grupas un tautības, kuras zināmos ap-
stākļos teic, ka uzstāšanās pret vienu vai vairākiem
no viņu priekšstāvjiem, ir _ uzstāšanās pret visu
grupu, visu tautību. Piemēram vienā demonstrā-
cija nesa plakātu, kurā teikts: «nost ar Dubinu un
Ulmani". Ja saka, nost ar Dubinu, tad pēc viņu ie-
skatiem tas ir antisemītisms. Runa iet pa lielākai
daļai par tādu aprindu uzņemšanu pavalstniecībā, ku-
ras sava vairumā stāv tālu no_ demokrātijas. Tie
ir krievu emigranti, kuru starpā ir ļoti maz strād-
nieku. Es runāju par tām personām, uz kurām šis
likums attiektos. Mums ir Latvijā pavisam 25.000
personas ar nenokārtotu pavalstniecību. No tām
5000 ieceļojušas Latvijā pēc Latvijas valsts nodibi-
nāšanas, tikai īsu laikušeit uzturas un 20.000, ku-
ram izdotas tiesības ilgāku laiku uzturēties Latvijā.
Nav no svara tie 20.000, kuri dzīvo Latvijā, bet no
svara ir pārgrozījumu

^
!, pants, kurš no jauna atver

optaciju, kura pie mums jau tā bij vairākkārt pa-
garināta, kura atkal tiktu atjaunota un dotu tādas
iespējamības, kādas mēs te nevaram aptvert. Tā-
lāk teica, ka dīvainļ esot tas, ka publisko tiesību
komisijas priekšsēdētājs nāk ar priekšlikumu no-
balsot šo jautājumu aizklāti. Kas šī jautājuma ie-
priekšēju sagatavošanu un nokārtošanu pazina, ne-
varēja citādi darīt, lai panāktu to, ka šis likums ne-
tiktu apspriests. Es atrodu, ka pirmais pārlabojums
ir ne tikai nevajadzīgs, bet tas ir pat kaitīgs Latvijas
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iedzīvotāju vairākumam, un ja man ir tādi ieskatij
ka tas ir kaitīgs Latvijas valsts iedzīvotāju vairāku-
mam, tad mans pienākums bija uzstāties pret to.
Un ja es būtu nācis ar priekšlikumu balsot par jau-
tājumu atklāti, tad tas nebūtu dabūjis 52 balsis. Jūs
zināt, ka ļoti daudzas frakcijas ir visādi saistījušās
ar šo jāuājumu. Varbūt, pat 4—5 minoritatu depu-
tāti balsotu citādi, nekā viņu iekšējā pārliecība dik-
tē un kā viņi balsoja tad, kad viņus nevarēja kon-
trolēt. (M. Lazersons no vietas: «Tas ir intere-
santi!") Jā, tas ir interesanti. Tad pie paša likuma
man jāsaka, ka šis likums tā, kā viņš nonācis Saei-
ma un kāds viņš mums, deputātiem, izdalīts, ir pil-
nīgi nesagatavots un nepieņemams. Tas uzrakstīts ar
loti lielu steigu, politisku kaislību uzplūdu acumirklī,
pieņemts no_ nejauša vairākuma, kurš zināmā mērā
nopietni, zināmā mērā nenopietni to ņēma. Kā toreiz
steigā uzrakstīts un_ kā zibeņātrumā izstrādāts, tā
šis projekts stāv mūsu priekšā. Tas pieņemts bez
kaut kādiem grozījumiem obstrukcijas laikā pilnīgi
nesagatavots. Tur ir vajadzīga vesela rinda pārla-
bojumu, un, es domāju, ka tik svarīgu jautājumu mēs
nevaram pēdējā sesijas plenārsēdē to izskatīt no-
pietni cauri, pārbaudīt un pieņemt. Es domāju, ka
šis jautājums par pavalstniecību ir mazāk svarīgs
musu plašākām iedzīvotāju aprindām jo tās ar pa-
stāvošo likumu ir apmierinātas. Ja administratīvā
prakse ir bijušāskādas nepilnības, tad tās var grozīt,
tas var novērst, bet es esmu tanīs ieskatos, ka mūsu
līdzšinējais likums ir liberāls un pietiekoši piemērots.
Līdz nākošās sesijas sanākšanai mēs ļoti labi varam
iztikt ar pastāvošo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ienākuši 3 priekšli-
kumi. Pirmais iesniegts no deputāta Lazersona un
Nuroka un skan:..Saeimas 3. sesiju slēgt 8. Jūnijā, _ Noturēt sēdi otrdien
8. jūnija un uzņemt dienas kartība grozījumus pie pavalstnie-
cības likuma.

Otrs priekšlikums:
Uzņemt otrdienas sēdes dienas kārtībā: 1) likumu par

personas nodokli uz laukiem, 2) lauku nekustamās mantas
nodokli, 3) likumu par pavalstniecību.

Iesniedzis A. Rudevics.
Trešais priekšlikums:
Lazersona, Nuroka un frakciju biroja priekšlikumus lie-

kam priekša aizklāti nobalsot.
To parakstījuši deputāti Skujenieks, Lindiņš,

Krievs un citi. Prezidijs liek priekšā vispirms no-
balsot _par frakciju biroja atzinumu, vai šodien se-
siju slegt_ vai ne. Ja pieņemtu priekšlikumu šodiensesiju slēgt, tad atkristu Lazersona un Rudevica
priekšlikumi par nākošo dienas kārtību. Ja turpre-

, tim noraidīs frakciju biroja atzinumu par sesijas
slēgšanu, tad nāks nobalsošanā jautājums par nāko-
šas sēdes noturēšanu un ko tam likt uz dienas kār-
tības. Iebildumu nav? Balsošanas kārtība pieņem-
ta. Saskaņa ar Skujenieka, Lindiņa un citu iesnie-
gumu frakciju biroja priekšlikums tiks balsots aiz-
klāti. Ludzu izdalīt zīmītes. Kas balsos par frakciju
biroja atzinumu, lūdzu rakstīt uz zīmītes «par"; kas
balso pret frakciju biroja atzinumu — sesiju šodien
slēgt — raksta «pret"; kas atturas, raksta «attu-
ras"; baltas zīmītes tiks uzskatītas par nederīgām.

Vai visi zīmītes saņēmuši? Vai visi zīmītes izpil-
dījuši?

^
Lūdzu salasīt zīmītes. Vai visi zīmītes no-

devuši? Iebildumus neviens neceļ. Lūdzu saskai-
tīt zīmītes. Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas
86 zīmītes, tikpat saņemtas atpakaļ. Par frakciju
biroja azinumu — sesiju slēgt — nodotas 49 balsis,
pret to nodotas 37 balsis. Frakciju biroja atzinums
pieņemts. Līdz ar to atkrīt deputātu Lazersona,
Nuroka un Rudevica iesniegtie priekšlikumi.

Personīgā lietā vēl vārdu vēlas deputāts No-
nācs. Vārds deputātam Nonācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Minūtes
5 pirms nobalsošanas par zemkopības ministrijas
budžetu pie manis griezās deputāts Nuroks ar jautā-
jumu, kā es izturēšoties pavalstniecības jautājumā.
Uz to es deputātam Nnrokam atbildēju ar pretjautā-
jumu,kamdēļ viņš taisni šinī brīdī griežas pie manis
ar šādu jautājumu un ja viņš kaut kādā sakarībā
grib nostādīt ar to žīdu izturēšanos pret zemkopības
ministrijas budžetu, tad es Nurokam ieteicu balsot
pret zemkopības ministrijas budžetu, jo šīni brīdī
es viņam itin nekādus solījumus pavalstniecības jau-
tājumā nevaru dot un nedošu. Nuroka kunga un vi-
ņa frakcijas biedru atbilde uz to bij tā, ka viņš ar
visiem žīdu deputātiem atstāja zāli. Jūs visi redzē-
jāt, ka žīdi pie balsošanas par zemkopības ministri-
jas budžetu nepiedalījās. Tā tad ir nepatiesība ap-

,.galvot, ka es un mana frakciia būtu solījuši žīdiem
kaut ko pavalstniecības jautājumā, atkarībā no tā,
kā viņi izturēsies nobalsošanā par zemkopības mi-
nistrijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā
vārdu lūdz deputāts Nuroks. Vārds deputātam Nu-
rokam.

M. Nuroks (žīdu frakcija, runā vāciski) *): No-
nāca kungs bija tik laipns minēt manu vārdu.

Tas spiež mani visā īsumā viņam atbildēt.
Atmiņa, šķiet, Nonāca kungu novedusi uz ne-

pareiza ceļa. Esmu labprāt gatavs viņam piepa-
līdzēt.

Š.g. 4. maijā, kad sastādījās tagadējais kabinets,
es griezos pie Nonāca kunga ar jautājumu vai manu
krievu kolēģu ziņojums ir pareizs, it kā Nonāca
kungs esot ar mieru balsot par pavalstniecības li-
kuma grozīšanu.

Nonāca kungs uz to man atbildēja, ka gadījumā,
ja mes kabinetu atbalstīšot, viņš apņemoties balsot
par pavalstniecības piešķiršanu tiem, kuri 1914. ga-
da l._augustā šeit atradušies. Turpretim tiem ne,
kuri ārzemes palikuši. Tā bija, Nonāca kungs!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sesiju slēdzot, man
jāziņo, ka trešās sesijas laika pieņemti pavisam 28
likumi, noraidīti 2 likumprojekti, iesniegts viens pie-
prasījums un 2 jautājumi. Komisijas noturējušas
284 sēdes, pjenarsedes noturētas pavisam 27. Frak-
ciju biroja sēdes — 8 un 13Saeimas prezidija sēdes.

Frakciju biroja lēmums ir ceturto sesiju sākt, 5.
oktobrī pīksti 5 pēc pusdienas. Iebildumu nav?
Pieņemts. _ Šī sesija un rejzē sesijas pēdējā sēde
slēgta. Nākošā Saeimas sēde būs 5. oktobrī pīkst.
5 pēc pusdienas.

*) Runātāja atreferējums.

(Slēgta pīkst. 11.30 naktī.)
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