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Valsts Prezidents A. Kviesis.

Saeimas prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš.
Priekšsēdētāja I biedrs ... K. Pauluks.
Priekšsēdētāja II biedrs . . . J. Pabērzs.
Sekretārs A. Blodnieks.
Sekretāra biedrs ..... T. Pavlovskis.

Ministru kabinets.
Ministru prezidents . M. Skujenieks. Kara ministris ģen. J. Balodis.
Ārlietu ministris . . K. Zariņš. Satiksmes ministris .... inž. A.Kursītis.
Finanču ministris . . (M. Skujenieks) G. Zemgals. Tautas labklājības ministris . V. Rubulis.
Iekšlietu ministris . . M. Skujenieks. Tieslietu ministris A. Keniņš.
Izglītības ministris . . A. Keniņš. Zemkopības ministris .... V. Gulbis.

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

Deputātu saraksts.

1. Ankipans .Florians. 42. Kaupiņš, Hermanis.
2. Apinis, Dāvids. 43. Kiršteins, Kārlis.
3. Bachmanis, Kristaps. 44. Korņiljevs, Jānis.
4. Balodis, Jānis. 45. Kukainis, Jēkabs.
5. Barkans, Vinca. 46. Laicens, Linards.
6. Bastjanis, Voldemārs. 47. Laimiņš, Eduards.
7. Beldavs, Kārlis. 48. Landovskis, Fridis.
8. Bērziņš, Jēkabs Alfrēds. 49. Lapinskis, Vladislavs.
9. Birznieks, Jānis. 50. Leikarts, Pēteris.

10. Blodnieks.Adolfs. 51. Lejiņš, Pauls.
11. Breikšs, Jānis. 52. Lejiņš-Leja, Jānis.
12. Budže, Aloizijs. 53. Lorencs, Klāvs (noliek mandātu).
13. Buševics, Ansis (iegūst mandātu). 54. Lūkins, Augusts.
14. Celmiņš, Hugo. 55. Menderis, Fricis.
15. Celms, Jūlijs. 56. Mežaraups, Jānis.
16. Cielens, Fēlikss. 57. Mežulis, Konstantīns.
17. Deķens, Kārlis

^
58. Miezis, Ernests (iegūst mandātu).

18. Dinbergs, Alfrēds. 59. Mīlbergs, Gotfrīds.
19. Dubins, Morduchs. 60. Muižnieks, Izidors.
20. Dukurs, Roberts. 61. Nuroks, Markus.
21. Dzelzīte, Jānis (noliek mandātu). 62. Ozoliņš, Lūkass.
22. Dzelzītis, Eduards. 63. Pabērzs, Juris.
23. Dzelzītis, Hugo. 64. Pastors, Alfonss.
24. Dzenis, Antons. 65. Pauluks, Kārlis.
25. Eglītis, Arkādijs. 66. Pavlovskis, Timofejs.
26. Eliass, Kristaps. 67. Petrevics, Andrejs (noliek mandātu).
27. Erniņš, Alberts. 68. Pīpiņa, Berta.
28. Firkss, Vilhelms. 69. Pommers, Jānis.
29. Frišmanis, Alfrēds. 70. Pusuls, Voldemārs.
30. Gailītis, Alfrēds. 71. Radziņš, Eduards.
31. Gulbis, Vilis. 72. Rancans, Antons.
32. Hans, Džons. 73. Rancans, Jezups.
33. Ivbulis, Staņislavs. 74. Rimbeni'eks, Ēvalds.
34. Jankus, Oskars. 75. Rubulis, Vladislavs.
35. Jeršovs, Leonīds. 76. Rudevics, Ansis.
36. Jukšinskis, Antons. 77. Sanders,_Visvaldis.
37. Juraševskis, Pēteris. 78. Sarkanbārdis, Jānis.
38. Kaļļistratovs, Meletijs. 79. Skalbe, Kārlis.
39. Kalniņš, Bruno. 80. Skujenieks, Marģers.
40. Kalniņš, Pauls. 81. Stūre, Ādolfs.
41. Kauliņš, Jānis. 82. Sudmalis, Emīls.
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83. Šēlers, Lotārs. 94. Veckalns, Andrejs (iegūst mandātu).
84. Sīmanis, Pauls. 95. Veržbickis, Jānis.
85. Šlakans, Valdis. 96. Vesterrmanis, Verners.
86. Špolanskis, Leontijs. 97. Vinters, Jānis.
87. Šterns, Jānis. 98. Višņa, Jānis.
88. Tēriņš, Jānis, 99. Vitenbergs, Simons.
89. Trasuns, Jezups. 100. Zaķis, Andrejs.
90. Trofimovs, Sergejs. 101. Zālīte, Pēteris.
91. Ulmanis, Kārlis. 102.. Zeibolts, Pēteris.
92. Ulpe, Pēteris. _ 103. Zemgals, Gustavs.
93. Vaivods, Andrejs.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (21 loceklis).

1. Ankipans, Florians. 13. Lejiņš, Pauls.
2. Bastjānis, Voldemārs. 14. Lorencs, Klāvs (noliek mandātu).
3. Buševics, Ansis (iegūst mandātu). 15. Menderis, Fricis.
4. Celms, Jūlijs. 16. Muižnieks, Izidors.
5. Cielēns, Fēlikss. 17. Petrevics, Andrejs (noliek mandātu).
6. Dēķens, Kārlis. 18. Radziņš, Eduards.
7. Dukurs, Roberts. 19. Rudevics, Ansis.
8. Dzelzītis, Eduards. 20. Ulpe, Pēteris.
9. Eliass, Kristaps. 21. Veckalns, Andrejs (iegūst mandātu).

10. Kalniņš, Bruno. 22. Višņa, Jānis.
11. Kalniņš, Pauls. 23. Zeibolts, Pēteris.
12. Kaupiņš, Hermanis.

Latviešu zemnieku savienība (14 locekļi).

1. Balodis, Jānis. 8. Laimiņš, Eduards.
2. Bērziņš, Jēkabs Alfrēds. 9. Lejiņš-Leja, Jānis.
3. Birznieks, Jānis. 10. Mežaraups, Jānis.
4. Celmiņš, Hugo. 11. Pauluks, Kārlis._
5. Dzelzītis, Hugo. 12. Sarkanbārdis, Jānis.
6. Gailītis, Alfrēds. 13. Stūre, Adoļfs.
7. Gulbis, Vilis. 14. Ulmanis, Kārlis.

Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija (8 locekli).

1. Budže, Aloizijs. 5. Pastors, Alfonss.
2. Ivbulis, Staņislavs, 6. Rancans, Antons.
3. Jukšinskis, Antons. 7. Rancans, Jezups.
4. Ozoliņš, Lūkass, 8. Vaivods, Andrejs.

Latvijas jaunsaimniemnieku un sīkgruntnieku partija (7 locekli).
1. Apinis, Dāvids. 5. Kauliņš, Jānis.
2. Bļodnieks, Ādolfs. 6. Mīlbergs, Gotfrīds.
3. Eglītis, Arkādijs, 7. Šlakans, Valdis.
4. Erniņš, Alberts.

Strādnieku un zemnieku frakcija (7 locekli).

1. Dzelzīte, Jānis (noliek mandātu). 5. Landovskis, Frīdis.
2. Jankus, Oskars. 6. M'ežulis, Konstantīns.
3. Jeršovs, Leonids. 7. Miezis, Ernests (iegūst mandātu).
4. Laicens, Linards. 8. Sudmalis, Emils.

Demokrātiskā centra un bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcija (6 locekli).

1. Breikšs, Jānis._ 4. Pīpiņa, Berta.
2. Juraševskis,_Peteris. 5. Skalbe,Kārlis.
3. Kiršteins, Kārlis. 6. Zemgals, Gustavs.

Latgales zemnieku progresīvā apvienība (5 locekli).
1. Barkans, Vinca. 4. Rubulis, Vladislavs.
2. Dzenis, Antons. 5. Trasuns, Jezups.
3. Pabērzs, Juris.
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Latvijas vācu-baltiešu partija (5 locekli).

h 5rkssVVilhelms- 4. Sīmanis, Pauls.
2. Hans, Džons. ? \ ; i , i 5. Vestermanis, Verners.
3. Pusuls, Voldemārs.

Kristīgā apvienība un strādnieku frakcija (3 locekli).
1. Beldavs, Kārlis. 3. Tēriņš, Jānis. ;
2. Sanders, Visvalds.

Progresīvā apvienība (3 locekli).
1. Bachmanis, Kristaps. 3. Šterns, Jānis.
2. Skujenieks, Marģers.

Agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo partija (2 locekli).
1. Kukainis, Jēkabs. 2. Vinters, Jānis.

? „Agudas Jisroel" (2 locekli).

1. Dubi'ns, Morduchs. 7. Vitenbergs, Simons. '

Jaunā zemnieku apvienība (2 locekli).
1. Frišmanis, Alfrēds. 2. Leikarts, Pēteris.

Krievu vecticībnieku darba tautas frakcija (2 locekļi).
1. Kallistratovs, Meletijs. 2. Pavlovskis, Timofejs.

Latvijas poļu-katolu frakcija (2 locekli).
1. Lapinskis, Vladislavs. 2. Veržbickis, Jānis.

Pareizticīgo un vecticībnieku velētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija (2 locekli).
1. Korņiļjevs, Jānis. 2. Pommers, Jānis.

Cionistu organizācija »Mizrachi" (1 loceklis).

1. Nuroks, Markus.

Dzelzceļnieku, valsts darbinieku, amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība (1 loceklis).

1. Dinbergs, Alfrēds.

Krievu zemnieku apvienības un krievu sabiedrisko darbinieku frakcija (1 loceklis).

1. Trofimovs, Sergejs.

Kristīgo darba laužu savienība (1 loceklis).

1. Rimbenieks, Ēvalds.

Latgales latviešu apvienība un zemes arāju frakcija (1 loceklis).

1. Lūkins, Augusts.

Latvijas darba savienība (1 loceklis).

1. Zālīte, Pēteris.

Latvijas pagastu un apriņķu pašvaldību krievu darbinieku savienība (1 loceklis).

1. Špoļanskis, Leontijs.

Miera, kārtības un ražošanas apvienība (1 loceklis).

1. Zaķis, Andrejs.

„Rīgas vācu saraksts Vidzemei" (1 loceklis).

1. Šelers, Lotārs.
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Deputātu personu rādītājs.
Ankipans, Florians (soc. dēm.).

Dzimis 1901. gada 20. februārī, latvietis, nenobeigta vidus-
skolas izglītība, skolotājs, apriņķa valdes loceklis.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, izglītības 61, pašvaldības 64.
Runā pie priekšlikumiem,:
bezdarbnieku reģistrācija 263—2'64.
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 202—203.
Iesniedzis priekšlikumu 733.

Apinis, Dāvids (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1887. gada 2. februārī, latvietis,, vidusskolas iz-

glītība, pamatskolas pārzinis.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, deputātu lietu izmeklēša-

nas 68, izglītības 62.
Iesniedzis priekšlikumus 54, 267.
Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

505—507.
Valsts zemes bankas statūtu pārgrozījumi (lik. chron.

rād. Nr. 64) 514.

Bachmanis, Kristaps (progr. apv.,).
Dzimis 1867. gada 6. februārī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, notārs, publicists.
I un II Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlējs kommīisij ās, juridiskā 67, lauksaimniecī-

bas 58, mandātu 13. i
Referents pie priekšlikuma, lauksaimniecības kommisijās,

uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārtošanas
atvieglošanu 270—272, 287—288.

Runā pie likuma par pārgrozījumiem un papildināju-
miem civilprocesa likumos (lik. chron,. rād. Nr. 8) 474—475.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 249._ _
Centrālas zemes ierīcības komitejas likvidēšana 99—100.
p riekšlikuma par I apdrošināšanas sabiedrības ne-

laimes gadījumos likvidācijas kommisiju 222—224, 226.
Iesniedzis priekšlikumus 40, 52, 154, 236, 267, 402, 479,

480, 481, 483, 484.

Balodis, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 20. februārī, latvietis, militārā un paš-

izglītība, atvaļināts ģenerālis, bij. armijas virspavēlnieks,
lauksaimnieks.

II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Kara ministra 334.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, kara lietu 69,

mandātu 13, Centrālās zemes ierīcības komitejā 142.

Barkans, Vinca (Latg. zemn. progr. apv.).
Dzimis 1889. gada 4. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ārsts.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26,
Ievēlēts kommisijās, izglītības 62, pašvaldības 6i

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

glītība, sabiedrisks darbinieks.
I, II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, finanču, tirdz-

niecības un rūpniecības 60, revīzijas 489, saimniecības 70.
Izstājies no kommisijās, saimniecības 489.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papil-

dinājumiem likumā par sliežu un to piederumu pasūtīšanu ārpus
tekošā budžeta (lik. chron. rād. Nr. 23) 747.

Runā pie likuma par cukura monopolu (lik. chron.
rād. Nr. 12) 539—540.

likumprojektiem:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 432—433.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statūtos

(lik. chron. rād. Nr;. 45) 467—468.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 194—197, 209—210.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par paradu kārto-

šanas atvieglošanu 285—287.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mono-

polu 458—459, 464—465.
uzdot valdībai noteikt krīzes nodokli ievedamām precēm

298—299.
Iesniedzis priekšlikumus 37, 210, 556.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papildi-

nājumiemLatvijas bankas statūtos (lik. chron. rād. Nr. 45) 467.
Starpsaucieni 466, 546.

Beldavs, Kārlis (kristīgā apv. un strādn. fraka).
Dzimis 1868. gada 15. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijā, izglītības 62.
Runā pie likumiem:
Cukura monopols (lik chron. rād. Nr. 12) 553.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 639.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rad. Nr. 20) un valsis papildu budžets 1931./32:
saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 675—676, 696.

likumprojektiem:
Krīzes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13) 457.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 447^148.

Papildinājums un pārgrozījums likumā par katedrāļu pie-"
šķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un kātoju bīskapam Rīgā
(lik. chron. rād. Nr. 40 un 41) 89—90. ? ? -

Iesniedzis priekšlikumus 13, 14, 38, 40 (2 priekš!.), 58
(2 priekšl.), 60, 63, 64, 66, 67, 140, 458, 533.

Atvaļinājums 153. :,, v :

Bērziņš, Jēkabs Alfrēds (zemn. sav.).
Dzimis 1899. gada 21. oktobrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, aizsargu štāba organizācijas daļas vadītājs.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, kultūras fonda domē 40,pieprasījumu 69, publisko tiesību 66.
Runā pie likumiem par pārgrozījumiem valsts

budžeta 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20)
un valsts papildu budžetu 1931./32. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 21) 694—695.
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priekšlikumiem: 268.
bezdarbnieku reģistrācija 264—265.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kār-

tošanas atvieglošanu 284—285.
personīgā lietā 738.
Iesniedzis priekšlikumu 13.

r

Starpsaucieni 341, 461.

Birznieks, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1895. gada 18. novembrī, latvietis, pamatskolas un

pašizglītība, lauksaimnieks.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26:

Ievēlēts kommisijās, budžeta 141, deputātu lietu
izmeklēšanas 68, mandātu 13, pašvaldības 64, petīciju 69.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem valsts budžetā
1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) 653—655,
680, 698, 722, 726, 734.

Runā pie likuma par krīzes apkarošanas nodokli (lik.
chron. rād. Nr. 13) 572—573.

lik ump ro j ek tiem:
Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu (lik. chron. rād. Nr,. 7) 127—129.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15)

439—440.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 395—397.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 192—193.
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 214.
pārejas formulām 587—588.
balsošanas motīviem 436—437.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 13, 36, 37, 40, 54, 58 (2 priekšl.),

60, 63, 64, 66, 67, 68 (2 priekšl.), 69, 210, 221, 234, 397, 405,
paziņojumu 436.

Starpsaucieni 29, 129, 149, 592.
Runā no vietas 733.

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

glītība, banku darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis II un
III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Saeimas sekretārs 9.

Ievēlēts kommisijā, ārlietu 68.
Runā pie likumprojekta par centrālās zemes ierīcības ko-

mitejas likvidēšanu 95—96.
priekšlikuma uzdot valdībai noteikt krīzes nodokli ieveda-

māmi precēm un mantām 299—300.

Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

505—507,.
Pārgrozījumi valsts zemes bankas statūtos (lik. chron.

rād. Nr. 64) 514.
paziņojumu par jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-

cijas atteikšanos no 20% līdzšinējās Saeimas deputātu al-
gas 432.

^

Iesniedzis priekšlikumus
13, 54, 100, 302, 480, 595, pārejas

formulas 38, 380, paziņojumu 40.

Starpsaucieni 111, 625.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 71.

Breikšs, Jānis (dēm. centrs).
Dzimis 1887. gada 25. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināta advokāta palīgs.

II un III Saeimas sekretārs.
Mandāts apstiprināts 26.

kl
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i
s i j ā s, budžeta 55, izglītības 62,

mandātu 13.

Izstājies no kommisijās, izglītības 106.
Referents pie valsts papildu budžetā 1931./32. saimniecī-

bas gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 655, 680.
priekšlikumiem, budžeta kommisijās 471, 471—472.
Runā pie likumiem:
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi (lik. chron. rād.

Nr. 1) 291
Papildinājums likuma par telpu īri (lik. chron. rād.

Nr. 6) 418.
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 547—548.
Krīzes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

568—569, 581.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 669—672, 705.

likumprojektiem :
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 248.
Papildinājums likumā par telpu, īri (lik. chron,. rād.

Nr. 6) 182.
Cukura monopols (lik. chron. rad. Nr. 12) 436.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931.132. saimniecības gadam

(lik. chron. rad. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 448—449.

^
Pārgrozījums un papildinājums likumā par katedrāļu pie-

šķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā
(lik. chron. rād. Nr. 40 un 41) 88—89.

Papildinājumi noteikumos par maizes labības tirgus re-
gulēšanu (lik. chron. rād. Nr. 46) 117—118.

Valsts darbinieku ārstēšana (lik. chron. rād. Nr. 61) 139.
Papildinājumi Latvijas Universitātes satversmē 72—73.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 168—169,.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 393—394.
Benzīna palētinašana 498.
priekšlikumiem: 590.
mandātu kommisijās 22—23.
pārstrādāt Saeimas vēlēšanu likumu 227.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mono-

polu 461—462.
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 217.
uzdot valdībai noteikt krīzes nodokli ievedamām precēm

un mantām 296.

valdības deklarācijas 350—352.

vēlēšanām, prezidija 8—9, 12.
balsošanas kārtības 69.
Iesniedzis priekšlikumus 12, 36, 40 (3 priekšl.), 53, 58

(2 priekšl.), 63, 64, 66, 67, 94 (2 priekšl.), 226, 234, 505, 590, 745,
pārejas formulas 38, 746 (2 par. form.).

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 245.
Apriņķui pašvaldību likvidēšana 314.

Starpsaucieni 64, 69, 94, 134, 150 (4 reizes), 170, 254, 286
(3 reizes), 329 (2 reizes), 431, 452, 504, 635, 637.

Runā no vietas 720, 738, 746.

Budže, Aloizijs (krist. zemn. un kat."fraka).
Dzimis 1896. gada 19. septembrī, latvietis, nenobeigta

vidusskolas un militāra izglītība, apriņķa valdes loceklis.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, centrālā vēlēšanu 40, depu-

tātu lietu izmeklēšanas 68, finanču, tirdzniecības un rūpnie-
cības 60.

Referents pie priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt cu-
kura fabriku būves tīkla projektu 400—401.

Runā pie likumiem:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 550.

. Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības ga-
dam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 678—680'.

likumprojektiem :
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 388—392.
Benzīna palētinašana 504.

priekšlikumiem:
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 190—192.
uzdot valdībai noteikt krīzes nodokli ievedamām precēm

un mantām 300—301.
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pārejas formulām 586.
Iesniedzis priekšlikumus 589, 649, pārejas formulas

560, 653.

Buševics, Ansis (soc. dēm.).
Dzimis 1878. gada _5. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I Saei-

mas deputāts.
Iegūst mandātu 489.
Ievēlēts k om m i si jā, finanču, tirdzniecības un rūp-

niecības 489.
Runā pie likumiem:
Cukura monopols (lik. chron. rad. Nr. 12) 534, 557.
Krīzes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rad. Nr. 13)

570-571, 577, 585—586.
Pārgrozījuma valsts budžetā 1931./32. saimniecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 661—666.

Iesniedzis priekšlikumus 559, 578, 590, paziņojumu 489,
pārejas formulu 585.

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.)
Dzimis 1877. gada 30. oktobri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms, Rīgas pilsētas galva.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, ārlietu 68, lauksaimniecī-

bas 58, Triju zvaigžņu ordeņa domē 39.
Runā. pie likumprojektiem par benzīna palētināšanu

499—501.
valdības deklarācijas 370—372.

Parakstījis paziņojumu par zemnieku savienības frakcijas
atteikšanos no 20% līdzšinējās deputātu algas 431.

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

glītība, bij. Latvijas barakas padomes priekšsēdētājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, l, II

un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts, 26.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, finanču, tirdz-

niecības un rūpniecības 472, lauksaimniecības 58, Lāčplēša kara
ordeņa domē 140.

Izstājies no kommisijās, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības 489.

Runā pie likumi em :
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 725, 731—732.

I

likumprojektiem:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 12} 437.
Centrālas zemes ierīcības komitejas likvidēšana 96—97.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārto-

šanas atvieglošanu 272—273, 282-^283.
uzdot valdībai noteikt krīzes nodokli ievedamām precēm

un mantām 295.
pārejas formulām 587.
Iesniedzis priekšlikumus 37, 100, 301, 726, 732.
Starpsauciens 284.

...
Cielēns, Fēlikss (soc. dēm.).

Dzimis 1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, jurists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, 1
un III Saeimas deputāts.

L

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, ārlietu 68, centrālā Vēlē-

šanu 40, juridiska 67, mandātu 13, publisko tiesību 66, sodi
likuma 70.

Referents pie papildinājuma likumā par telpu īri (lik.
chron.-rād. Nr. 6) 516—518, 521—522, 523—526, 528—529.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi ministriju iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 3)

381, 382.
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārta (lik. chron. rād.

Nr. 4) 382—383, 383—384.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron rād. Nr. 21) 706—708.

likumprojektiem:
Papildinājumi Latvijas Universtātes satversmē un notei-

kumi par Romas katoļu teoloģisko fakultāti 73—75.
Pārgrozījums un papildinājums likuma par katedrāļu pie-

šķiršanu Latvijas ev.- lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā
(lik. chron. rād. Nr. 40 un 41) 90—92.

priekšlikumiem: 491—492.
pārstrādāt Saeimas vēlēšanu likumu 227—228,.
vēlēšanām, prezidija 9—10, 10, 16—17.
dienas kārtības 488.
balsošanas kārtības 56, 59, 60—61, 62, 62—63,

65—66.
balsošanas motīviem 57—58, 68.
Iesniedzis priekšlikumus 6, 36, 37 (3 priekšl.), 40, 41, 54,

57, 60, 81 (2 priekšl. ), 382, 384, 426, 488, paziņojumus 57, 68.
Parakstījis likumprojektu _par pārgrozījumiem, un papildi-

nājumiem Latvijas bankas statūtos (lik. chron. rad. Nr. 45) 467.
Starpsaucieni 57, 281, 285 (2 reizes). 716 (3 reizes).

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

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

un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijā, izglītības 61, kultūras fonda

domē 40.
Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saim-

niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21)
693—694, 703—705.

Iesniedzis priekšlikumus 265, 746, pārejas formulas 746
(3 pār. forra).

Dinbergs, Alfrēds (dzelža, valsts darb., amatn. un
strādn. arodniec. apv.).

Dzim. 1878. gada 24. novembrī , latvietis, nenobeigta augst-
skolas izglītība, valsts ierēdnis.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, saimniecības 140.
Runā pie likumprojekta par papildinājumiem noteikumos

par valsts darbinieku atalgojumu 127.

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

koku tirgotājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, sociālās likum-

došanas 67.
Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saim-

niecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931.132. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21)? 677—678.

likumprojekta par cukura monopolu (lik. chron. rād.
[ Nr. 12) 435—436.

valdības deklarācijas 374—375.
priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par

benzīna monopolu 466—467.
' Iesniedzis priekšlikumus 288, 560.

Starpsauciens 448. ,
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Dukurs, Roberts (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 19. oktobrī, latvietis, lauksaimniecības

skolas izglītība, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II

un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ie vēl ē t s_kommisi j ās, budžeta 55, sociālās likum-

došanas 67, kultūras fonda domē 40.
Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu (lik. chron. rad. Nr. 7) 426, 427.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rad. Nr. 19)' 605—608, 625—629, 642—643, 643, 645, 648,
650—651, 651.

priekšlikuma uzdot valdībai atvieglot lauksaimnie-
kiem noteikumus par iemaksām likvidētās 1 apdrošināšanas
sabiedrības nelaimes gadījumos iztrūkuma segšanai 398—399.

Runā pie likumiem':
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 625—629.
. Pārgrozījumi valsts budžeta 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rad. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 677.

1 i_k u m p r o j ekt i e mi:
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20)- un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam, (lik. chron. rad. Nr. 21) 441.

Papildinājumi Saeimas kārtības rullī 250—251, 252.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 220—221.
par I apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos lik-

vidācijas kommisiju 224—225.
lūguma, deputāta Šlakana, savienot amatus 292.
Iesniedzis priekšlikumus 226, 387.

Starpsaucieni 281, 363, 618, 674.

Dzelzīte, Jānis (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1892. gada 30. decembri, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, galdnieks.

Mandāts apstiprināts 26.
Iesniedzis paziņojumu 71.

Noliek mandātu 71.

Dzelzītis, Eduards (soc. dēm.).
Dzimis 1899. gada 24. oktobrī, latvietis, draudzes skolas

izglītība, kara invalīds,.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommīisijā, lauksaimniecības 58, centrā-
lās zemes ierīcības komitejā 142.

Runā pie priekšlikumiem' uzdot valdībai pie ierēdņu stātu
samazināšanas jeb atlaišanas neatlaist no ieņemamiem amatiem
kara invalīdus, Lāčplēša ordeņa kavalierus un brīvības cīnī-
tājus 302—303.

Dzelzītis, Hugo (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 4. oktobri, latvietis, augstskolas izglī-

tība, valsts zemes bankas pārvaldnieks.
II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās,, finanču, tirdzniecības ui

rūpniecības 60, juridiskā 67.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem valsts zeme:
bankas statūtos (lik. chron. rād. Nr. 64)_515.

priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu pa
parādu kārtošanas atvieglošanu 276—279.

Dzenis, Antons (Latg. zemn. progr. apv.).
Dzimis 1893. gada 7. aprīlī, latvietis, nenobeigta augstsko

las izglītība, atvaļināts virsnieks.

I, II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26. .<

Ievēlēts kommisijā, budžeta 55.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saimi-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21)
721, 733—734.

likumprojekta par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
328—329.

priekšlikumiem:
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 188—190, 203—206.
uzdot-valdībai dibināt Latgale cukura fabriku 213—214.

Iesniedzis priekšlikumus 13, 39, 40 (2 priekšl.), 52, 58 (2
priekšl.), 60, 63, 64, 66, 67, 188, 721, 743.

Priekšsēdētāja aizrādījums 206.

Eglītis, Arkādijs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1898. gada 5. janvārī, latvietis, garīgā semināra

un augstākās agronomiskās fakultātes izglītība, Talsu apriņķa
agronoms un kooperācijas darbinieks..

II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Iiēvelēts kommisijās, budžetā 55, mandātu 13.

Runā pie likumiem,:
Pārgrozījumi ministriju iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 3)

381—382.
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 476—477.
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 548—550.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 695—696, 726.

1 ikuinup ro j ek ti em?:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rad. Nr. 15)

437—438.
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rad. Nr. 24)

507—508, 511—512.
Papildinājumi noteikumos par maizes labības tirgus regu-

lēšanu (lik. chron. rād. Nr. 46) 119—120.
priekšlikumiem: 492—493.
gaļas tirgus regulēšana 243—244.
uzdot valdībai izstrādāt 1931./32. saimniecības gada sa-

balansēto budžeta projektu 293.
uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ievedamam precēm

un mantām 294, 297—298.

valdības deklarācijas 362—365.

Iesniedzis priekšlikumus 9, 38, 39, 40 (3 prielcšl.), 58 (3
priekšl), 60, 63, 64 (2 priekšl.), 66 (2 priekšl.), 67, 68 (2 priekšl.),
69, 140 (2 priekšl.), 293, 294, 301, 480, 483, 484, 590, 595, pārejas
formulu' 380, paziņojumu 40.

Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

505—507.
Pārgrozījumi! valsts zemes bankas statūtos (lik. chron. rad.

Nr. 64) 514.
paziņojumu par jaunsaimnieku un sikgruntnieku frak-

cijas atteikšanos no 20% līdzšinējās Saeimas deputātu al-
gas 432.

Starpsaucieni 35, 50 (4 reizes), 51, 121, 125, 126, 153, 160,
- 164 (3 reizes)', 165 (3 refces), 168, 170 (3 reizes), 270, 297, 301,

349 (2 reizes), 356, 358, 359, 360 (2 reizes), 366 (3 reizes), 442,
444, 451 (2 reizes), 459, 496, 497, 509, 513, 539, 545, 546, 551,
575, 595, 622, 674.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 51, 363, 364, 496, 498, 512, sauc
i pie kārtības 165, 169, 364.

5 Eliass, Kristaps (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 30. martā, latvietis, augstskolas izglītī-

ba, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, izglītības 61, redakcijas 40,
redakcijas un bibliotēkas 70, kultūras fonda domē 40.
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Referents pie ziņojumiem, redakcijas kommisijās 334,
382, 384.

Iesniedzis priekšlikumu 265, paziņojumu 388.
Pieprasījums noteikts piespriestā soda izpildīšanas

laiku 293.

Ernhjš, Alberts (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1897. gada 22. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, techniķis, stacijas priekšnieka palīgs.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisi jās, pašvaldības 140', pieprasī-

jumu 69, publisko tiesību 66.
Runā pie likumiem':
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

574—576.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai! (lik. chron.

rād. Nr. 19) 637—639.
likumprojektiem :
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārta (lik. chron. rād.

Nr. 4) 249.
Papildinājumi Saeimas kartības rullī 251—252.
Benzīna palētinašana 498—499.
priekšlikuma uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura

fabriku 212—213.
Iesniedzis priekšlikumus 246, 293, pārejas formulu 652.
Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

505—507.
Pārgrozījumi valsts zemes bankas statūtos (lik. chron. rād.

Nr. 64) 514.
Papildinājumi Saeimas kartības rullī 250.
Starpsauciens 661.

Firkss, Vilhelms (vācu-balt. part.).
Dzimis 1870. gada 27. augustā, vācietis, augstskolas iz-

glītība,kalnu' inženiers.
Satversmes Sapulces loceklis, I, II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts komimisijā, lauksaimniecības 58.
Runā pie priekšlikumiem':
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 208—209.
bezdarbnieku reģistrācija 262—263.
pārejas formulām 586—587.
Iesniedzis priekšlikumus 234 (2 priekšl.), 290, 331.

Frišmanis, Alfrēds (jaunā zemn. apv.).
Dzimis 1903. gada 15. septembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, žurnālists.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisi jā, budžeta 186.
Iesniedzis priekšlikumus 13, 63, 106, 211, 236, 559, pārejas

formulu 653.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 245.
Pārgrozījumi un papildinājumi' Latvijas bankas statū-

tos 469.
Pieprasījums noteikt piespriestā soda izpildīšanas lai-

ku 153.

Gailītis, Alfrēds (zemn. sav.).
Dzimis 1900. gada 14. augustā, latvietis, pilsētas skolas

izglītība, lauksaimnieks.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisi jā, sociālās likumdošanas 67.
Runā pie likumprojekta par apriņķu pašvaldību likvidē-

šanu 329—330.
priekšlikuma uzdot valdībai dibināt Latgale cukura fabri-

ku 219—220.
Iesniedzis priekšlikumu 644.
Starpsaucieni 624, 644.

Gulbis, Vilis (zemn. sav.).
Dzimis 1890. gada 24. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms.
Tautas Padomes loceklis un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Zemkopības ministris 334.
Ievēlēts kommisi jā, budžeta 55.
Runā pie priekšlikuma par gaļas tirgus regulēšanu

239—240.
Iesniedzis priekšlikumus 154, 210, 221, 290, 331.

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

glītība, juriskonsults.
I, II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, budžeta 56, kultūras.fonda
domē 40.

Runā pie li kump r oj ek t a par papildinājumiem no-
teikumos par maizes labības tirgus regulēšanu (lik. chron. rād.
Nr. 46) 119.

Ivbulis, Staņislavs (krist. zemn. un kat. fraka).

Dzimis 1884. gada 23. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, pašvaldību darbinieks.

I, II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts ko m,misijā, pieprasījumu 69, centrālā

zemes ierīcības komitejā 142.

Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba
apkarošanai (lik. chron. rād. Nr. 19) 625.

priekšlikumiem :
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 201—202.
uzdot valdībai dibināt Latgale cukura fabriku 216—217.
valdības deklarācijas 379.
vēlēšanām, prezidija 9.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 9, 13, 38, 40 (2 priekš!.), 52, 55,

60, 82, 190, 384, 649, pārējas formulas 560, 653, 745.
Starpsaucieni 196, 220.

Jankus, Oskars (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1905. gada 4. janvārī, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, sabiedrisks darbinieks.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Iesniedzis priekšlikumus 13, 86.
Parakstījis likumīnro.iekf us:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30) 253.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 144.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 161. ; ' !" !
Turīgas šķiras aplikšana ar krizes nodokli 269.
Spirta piejaukšana degvielām 494.
Pārgrozījumi muitas tarifos 494.
Cietas cenas uz benzīnu 494.
Atvaļinājums 153.

Jeršovs, Leonīds (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1906. gada 25. maijā, krievs, pamatskolas un paš-

izglītība, galdnieks.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas priekšsēdētāja amatu 6.
Runā piie likumiem:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15) 593.
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Līdzeķlļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.
rād. Nr. 19) 632.

likumprojektiem:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30) 253.
Cukura tirgus regulēšana (lik. chron. rād. Nr. 31) 114.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 153—154, 161.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un

cietuma 172, 175.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi 310.
priekšlikumiem:
mandātu kommisijās 19.
grozīt likumu par Sa_eimas vēlēšanām 231.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mo-

nopolu 465.
valdības deklarācijas 373.
paziņojuma par pastiprinātās apsardzības stāvokļa

pagarināšanu pierobežas joslā 41.
Iesniedzis priekšlikumus 42, 115.
Parakstījis likumprojektus:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30) 253.
Turīgās šķiras aplikšana ar krizes nodokli 268.
Spirta piejaukšana degvielām 494.
Pārgrozījumi muitas tarifos 494.
Cietas cenas uz benzīnu 494.
Starpsaucieni 114, 160, 177.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 14 (4 reizes), 153 (3 reizes),
154, 172, 175, 373, 632, sauc pie kārtības 160, 175, 177.

Pieprasījums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu 71 (3 lietās).

Jukšinskis, Antons (krist. zemn. un kat. fraka).
Dzimis 1902. gada 6. februāri, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, skolotājs.
III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, lauksaimniecības 58, orga-

nizācijas 14, pašvaldības 64.
Referents pie priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt cukura

fabrikas būves tīkla projektu. 399—400, 402.

Runā pie likuma par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozīju-
mi emi (lik. chron. rād. Nr. 1) 33—34.

likumprojekta par politiski un sociāli vajāto atsvabinā-
šanu no sodā un cietuma 175.

priekšlikuma uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabri-
ku 211—212, 218—219.

balsošanas motīviem' 82 .

P

personīgā lietā 176—177.

Iesniedzis oriekšlikumus 8, 40, 54, 58, 60, 142, 154, 171,
402, 405, paziņojumu 82,.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem Latvijas bankas statūtos 469

Starpsaucieni 81, 215 (2 reizes), 216.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 82, 83, 219 (2 reizes).
' Pieprasījumsi atļaut uzsākt tiesas vajāšanu 71. i

Juraševskis, Pēteris (dēm. centrs).
Dzimis 1872. gada 5. aprīlī, latvietis, augstskolas'teglītība,

zvērināts advokāts un notārs.
Tautas Padomes loceklis, II Saeimas sekretārs, III Sa-

eimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, publisko tie-
sību 66.

Referents pielikumiem:
Pārgrozījumi ministriju iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 3)

380—381.
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārta (lik. chron. rād,

Nr. 4) 382, 383.
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 472—474, 477—478, 480, 481—482, 482--183,
483, 484.

Pārgrozījumi civilprocesa likumos (lik. chron. rad.
Nr. 9) 485.

Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojuma par zīmognodevu

un vekseļu likumos (lik. chron. rād. Nr. 16) 596—598, 600.
priekšlikuma, publisko tiesību kommisijās 291.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. sainim
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931./32 saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21)

likumprojekta par advokatūras reorganizāciju (lik. chron.
rād. Nr. 24) 508—510.

priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par
parādu kārtošanas atvieglošanu 279—280.

dienas kārtības 431.

Iesniedzis priekšlikumus 291, 331, 386, 431, 484.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Apriņķu pašvaldību likvidēšana 314.

Starpsauciens 512.

Runā no vietas 484.

Kaļļistratovs, Meletijs (vecticībn.).

Dzimis 1896. gada 15. maijā, krievs, skolotāju semināra
izglītība, pamatskolas pārzinis.

I Saeimas deputāts, II Saeimas sekretāra I biedrs, III Sa-
eimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, budžetā 56, mandātu ,14.

Runā pie likumiem':
Pārgrozījumi! muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15) 593.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 639.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931../32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931J32. saim-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 677, 705—706.

likumprojektiem :
Pārgrozījumi valsts zemes bankas statūtos (lik. chron.

rād.Nr. 64) 515.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 309. . -
priekšlikumiem:
mandātu kommisijās 23;
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 197.
grozīt likumu par Saeimas vēlēšanām 229.
valdības deklarācijas 378.

Iesniedzis priekšlikumus 52, 53, 228, 746.

Kalniņš, Bruno (soc. dēm.).
Dzimis 1899. cada 2. maijā, latvietis, Latvijas Universitā-

tes students, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

TII Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisiiās. kara lietu 69, mandātu 13,
pieprasījumu 69, publisko tiesību 66.

Runā pie jautāiuma par fašistu pieņemšanu policijas die-
nestā (jaut. cbron. rād. Nr. 4) 184—186.

personīgā lietā 175—176. - ' ..
Iesniedzis priekšlikumus 37, 183, 231, paziņojumu 388.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu likumā par
telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6} 177.

jautājumu par fašistu pieņemšanu policijas dienestā (jaut.
chron. rād. Nr. 4) 1 184.

Starpsaucieni 8, 44, 140, 356.

Atvaļinājums 533.

Kalniņš, Pauls (soc. dēm.).

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un
III Saeimas priekšsēdētājs.

Mandāts apstiprināts 26.

Saeimas priekšsēdētājs 7.
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Aizrādījumi deputātiem 34, 63 (2 reizes), 82, 83, 114,
(4 reizes), 153 (5 reizes), 154, 165 (2 reizes), 169, 171, 172, 206,
262 (4 reizes), 269, 297, 304, 363 (2 reizes), 364, 408—409, 411,
438, 496, 498, 507, 512, 545, 546 (2 reizes), 614, 617, 618 (2 reizes),
619, 640, 652, 658, 674, 706, 708, 716, 717.

Sauc deputātus pie kārtības 165 (2 reizes), 169, 186, 364,
464, 618 (2 reizes).

Paskaidrojumi 9, 12, 14, 30 (2 reizes), 31, 70, 73, 87, 106,
140, 190, 246, 291, 292, 386, 388. 402, 403, 405, 426, 437, 441,
452, 468, 494, 596, 644, 653, 680—681, 738 (2 reizes).

Paskaidrojumi pie balsošanas 6, 7, 8, 11 (3 reizes), 12, 17,
36 (2 reizes), 37, 38, 39, 55, 56, 63, 86, 100, 105, 115, 121, 137,
139 140, 210, 221, 245, 249, 288, 302, 380; 384, 403, 405, 425, 470,
505, 556, 560, 578, 579, 643, 645, 648, 651, 740, 742, 746.

Svinīgas runas:
Valsts 13 gadu pastāvēšanas svētkos 1931. gada 18. no-

vembrī 105—108.

P

Atklājot IV Saeimu 5—6. _
Sakarā ar ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju T—S.

Kauliņš, Jānis (jaunsaimn. un sīkgr. part.).

Dzimis 1889. gada 10. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība,
valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un
rūpniecības 60, Lāčplēša kara ordeņa dome 38, Triju zvaigžņu
ordeņa domē 39.

Runā pie likuma par krizes apkarošanas nodokli (lik.
, chron. rād. Nr. 13) 571—572.

Kaupiņš, Hermanis (soc. dēm.).
Dzimis 1891. gada 6. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstsko-

las izglītība, sabiedrisks darbinieks.
II Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts komim'isijā, izglītības 61.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. sahw-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21)
666—669.

Iesniedzis priekšlikumu 744.

Kiršteins, Kārlis (dēm. centrs).

E

Dzimis 1890. gada 30. maijā, latvietis, augstskolas izglītī-
ba, Latvijas Universitātes docents.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 58.

Runā pie likumprojektiem:
Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgoju-

mu 133—135.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 330—331.
p'ri ek šri i k u mi ern :
I apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos likvidā-

cijas kommisijā 225.
bezdarbnieku reģistrācija 256—257.
Iesniedzis priekšlikumus 53, 60, 139, 226, 428.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kaMneta iekārta (lik. chron. rād.

Nr. 4) 245.
Papildinājumi Saeimas kartības rullī 250.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 314.

Korņiļjevs, Jānis (pareiztic. un vecticībn. vēl. un

I

apv. krievu org. fraka).
Dzimis 1901. gada 14. novembrī, krievs, vidusskolas izglī-

tība, pašvaldību darbinieks, zemkopis.
III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas sekretāra biedra pienākumiem 12, 16.

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 58.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžeta 1931./32. saim-
niecības gadam) (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budže-
ta 1931.132. saimniecības gadarm (lik. chron. rad. Nr. 21)
718—720. ' ' ; ir.Wi .rti

priekšlikuma uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par
1931. gada cenām 198—199.

Iesniedzis priekšlikumus 11, 54, 740, 741, 746.

Kukainis, Jēkabs (agr. naudas noguld. u. c.
ciet. part.).

Dzimis 1858. gada 21. maijā, latvietis, vidusskolas izglītība,
pensionēts valsts ierēdnis.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts k o m m> i s i j ā, sociālās likumdošanas 67.

Parakstījis likumprojektu par advokatūras reorganizāciju
(lik. chron. rād. Nr. 24) 505—507.

Iesniedzis priekšlikumus 58 (2 priekšl.), 60, 63, 64, 69, 246,
pārejas formulu 652, paziņojumu 40.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 490.

Laicens, Linards (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1883. gada 16. novembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, rakstnieks.

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, juridiskā 67.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saim-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budže-
tā 1931.132. saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21)
673—675.

likumprojekta par politiski un sociāli vajāto atsvabināšanu
no soda un cietuma 169—170.

Iesniedzis priekšlikumu 13.

Parakstījis likumprojektus:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30) 253.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 144.
Pdlītiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 161.
Starpsaucieni 43, 69, 539 (2 reizes).

Latmiņš, Eduards (zemn. sav.).
Dzimis 1882. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas* izglī-

tība, Latvijas Universitātes docents, kara ministris.

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts komimisijās, centrālā vēlēšanu 40izglī-
tības 62, publisko tiesību 66, kultūras fonda dome 40, Lāčplēša
kara ordeņa domē 38.

Starpsauciens 89.

Landovskis, Frīdis (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1903. gada 15. septembrī, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, elektromontieris.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 58.
Runā pie likumprojektiem:
Papildinājumi noteikumos par maiezs labības tirgus regu*-

lēšanu (lik. chron. rād. Nr. 46) 115—116.
Turīgās šķiras aplikšana ar krizes nodokli 269—270.

jautājuma par terroru pret bezdarbniekiem un strād-
niecību (jaut. chron. rād. Nr. 3)'49—52.

Iesniedzis priekšlikumu 121.

Parakstījis likumprojektus :
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr, 30)' 253.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 144.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 161.
Turīgās šķiras aplikšana ar krizes nodokli 269.
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Spirta piejaukšana degvielām 494.
Pārgrozījumi muitas tarifos 494.
Cietas cenas uz benzīnu 494.
jautājumu par terroru pret bezdarbniekiem un strād-

niecību (jaut. chron . rād. Nr. 3) 49.
Starpsauciens 176.

Priekšsēdētāja aizrādījums 51.

Lapinskis, Vladislavs (Latv. polu sav.).
Dzimis 1899. gada 15. aprīlī, polis, vidusskolas izglītība,

skolotājs, zemkopis.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, deputātu lietu izmeklēšanas

68, lauksaimniecības 58.
Izstājies no kommisijās, deputātu lietu izmeklē-

šanas 71.
Runā pie pāgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saimnie-

cības gadam (lik. chron. rad. Nr. 20) un valsts papildu budžeta
1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 712—713.

priekšlikuma uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par
1931. gada cenām 209.

Iesniedzis priekšlikumu1 560.
Atvaļinājums 489.

Leikarts, Pēteris (jaunā zemn. apv.).
Dzimis 1885. gada 25. novembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, žurnālists, zemkopis.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, lauksaimniecības 58, man-

dātu 13. '

Runā pie likumiem:
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi (lik. chron. rād.

Nr. 1) 28.
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 544—546.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

580—581.
Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojumā par zīmognodevu

un vekseļu likumos (lik. chron. rad. Nr. 16)' 598—599.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 639—640i

likumprojektiem.:
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931.132. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un vals_ts papildu budžets 193L/32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 449.

Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statūtos
(lik. chron. rād. Nr. 45) 469—470.

Papildinājumi noteikumos par maizes labības tirgus regu-
lēšanu (lik. chron. rād. Nr. 46) 120—121,.

Saeimas kārtības ruļļa grozījums 313.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 394—395.
Benzīna palētinašana 499.

priekšlikumiem : 268.
gaļas tirgus regulēšana 236—238, 244.
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 200—201.
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 217—218.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārto-

šanas atvieglošanu 283—284.
uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ievedamām precēm

un mantām 295—296.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mono-

polu 465. i
valdības deklarācijas 354—361.

balsošanas kārtības 62.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 30, 38, 54. 60, 106, 140, 154, 186,

211, 236, 314, 559, 581 (2 priekšl), pārejas formulu 652.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārta (lik. chron. rad.

Nr. 4) 245.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvija? bankas statū-

tos 469.
Starpsaucieni 210, 362, 363 (3 reizes), 374, 502 (2 rei-

zes), 581.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 283, 358 (2 reizes), 359 (4 rei-

zes), 363, 545, 546 (2 reizes)-.

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

tība, pašvaldību darbinieks.

Tautas Padomes loceklis, I, II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts k o' mmisijā, finanču, tirdzniecības un rūp-

necības 60.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no tabakas un

tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem (lik. chron.
rād. Nr 11) 530.

Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15)
594—595.

Pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga (lik.
chron. rād. Nr, 17) 602.

Iesniedzis priekšlikumus 183, 531 (2 priekšl), pārejas for-
mulu 532.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem Latvjasi bankas statūtos (Mk. chron. rad. Nr. 45) 467.

jautājumu par fašistu pieņemšanu policijas dienesta (jaut.
chron. rād. Nr. 4) 184.

Lejiņš-Leja, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1897. gada 11. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms, Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, pašvaldību 64.

Runā pie likumiem,:
Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgoju-

mu (lik. chron. rād. Nr. 7) 426—427.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rad. Nr. 15)

593—594.
likumprojektiem:
Papildinājumi Saeimas kārtības rullī 252.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 316—321.
priekšlikuma par bezdarbnieku reģistrāciju 257—259.
Iesniedzis priekšlikumus 397, 402, 405, 428.

Starpsauciens 394.

Lorencs, Klāvs (soc. dēm.).
Dzimis 1885. gada 26. augusta, latvietis, arodizglītība, ko-

operācijas un pašvaldību darbinieks.
I, 11 un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un
rūpniecības 60, revīzijas 70.

Izstājies no kommi sijām, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības 472, revīzijas 489.

Runā pie likumprojektiem:
Papildinājumi noteikumos par maizes, labības tirgus regu-

lēšanu (lik. chron,. rād. Nr. _46) 116—117.
Preču importa regulēšana (lik. chron. rād. Nr. 53)

100—102.
priekšlikuma par gaļas tirgus regulēšanu 238—239.

Iesniedzis priekšlikumus 121, 245, 266.
Starpsaucieni 102 (2 reizes), 118, 352.

Noliek mandātu 388.

Lūkins, Augusts (Latg. latv. apv. un zemes arāju
fraka).

Dzimis 1898. gada 11. septembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, Krustplls pilsētas miertiesnesis.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, sodu likuma 70'.
Runā pie 1 i k u nu i e mi:
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 475—476.
Pārgrozījumi valsts budžeta 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931.132.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 713—714.
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1i k u m p r o j e k t i e rn par papildinājumiem Universitātes
satversmē un noteikumiem par Romas-katoļu teoloģijas fakul-
tāti 81.

? priekšlikumiem:
uzdot valdībai dibināt _Latgale cukura fabriku 221.
uzdot valdībai izstrādāt cukura fabriku būves tīkla pro-

jektu 401—402.
Iesniedzis priekšlikumus 221 (2 priekšl), 402, 478—479.

Menderis, Fricis (soc. dēm.).
Dzimis 1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II

un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, ārlietu 68, juridiskā 67.

Runā pie likumiem :_
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 481.
Pārgrozījuma valsts budžeta 1931.132. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 715.

likumprojektiem:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

510—511.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 160.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 171, 173—174.

valdības deklarācijas 337—341, 378—379.
priekšlikuma 491.
vēlēšanām 141.
balsošanas kārtības 397.

balsošanas motīviem 527.

Iesniedzis priekšlikumus 6, 13, 36, 37 (3 priekšl), 40 (2
priekšl), 58 (2 priekšl), 63, 64, 66, 68, 69, 83, 141, 231, 254, 265,
266, 403, 472, 481, 489 (3 priekšl), 491, paziņojumu 527, pārejas
formulu 380.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu likumā
par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6) 177.

jautājumus:
Bezdarba posta apkarošana (jaut. chron. rād. Nr. 1) 42.
Fašistu pieņemšana policijas dienestā, (jaut. chron. rād.

Nr. 4) 184.

priekšlikumus:

^
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par. benzīna mo-

nopolu 458.
atcelt instrukciju par degvielu maisījumu 494.

Starpsauceni 352 (3 reizes), 363, 376 (2 reizes), 377, 709
(2 reizes).

Pieprasījums izdot tiesāšanai 388.

Mežaraups, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1904. gada 24. martā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība . Zemkopības ministrijas ierēdnis.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, izglītības 62, redakcijas 40.

Mežulis, Konstantīns (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1904. gada 10._ oktobrī, latvietis, pagastskolas iz-

glītība, kantorists un žurnālists.

Mandāts apstiprināts 2&
Ievēlēts kommisijā, deputātu lietu izmeklēšanas 68.
Runā pie likumiem:
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi (lik. chron. rād,. Nr. 1)

34—35.
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 533—537,

546—547.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931.132. saimniecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 20) 655—661.
likumprojektiem:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 433—434.

Pārgrozījuma valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rad. Nr. 21) 441—443.

Papildinājumi noteikumos par maizes labības tirgus re-
gulēšanu (lik. chron,. rād. Nr. 46) 118.

Preču importa regulēšana (lik. chron. rad. Nr. 53)
102—105.

Papildinājumi Latvijas Universitates_ satversme un notei-
kumi par Romas-katoļu teoloģijas fakultāti 79—81.

Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgoju-
mu 131—133.

Bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto strādnieku nodro-
šināšana 155—157, 158—160. _

Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-
tuma 161—168, 172—173.

Benzīna palētinašana 496—498, 503—504.

jautājumia par Rīgas galvenā pasta priekšnieka rī-
cību (jaut. chron. rād. Nr. 2) 46—49.

priekšlikumiem: 154, 171-—172.
Uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 206—208.
bezdarbnieku reģistrācija 260—262.

valdības deklarācijas 341—350.

balsošanas motīviem 57, 141—143.

vēlēšanā mi prezidija 6—7.

Iesniedzis priekšlikumus 7, 66, 69, 105, paziņojumus 57, 141.

Parakstījis likumprojektus:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30) 253.
Bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto strādnieku nodro-

šināšana 144.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 161.
Turīgās šķiras aplikšana ar krizes nodokli 269.
Spirta piejaukšana degvielām, 494.
Pārgrozījumi muitas tarifos 494.
Cietas cenas uz benzīnu 494.
Starpsaucieni 44 (2 reizes), 81, 125, 133, 160 (3 reizes),

168 (2 reizes), 171, 176, 177, 270, 307, 373, 464 (2 reizes), 467,
499, 551 (2 reizes), 554, 614, 617 (2 reizes), 618 (2 reizes), 626.

Runā no vietas 270.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 81, 159, 160, 165, 373,
464, 618.

Priekšsēdētāja aizrādījumi, 34, 44, 81, 133, 157 (4 reizes),
158 (2 reizes), 159, 165 (2 reizes), 169, 171, 262 (4 reizes), 348
(2 reizes), 349 (2 reizes), 350, 498, 614, 617, 658.

Priekšsēdētājs ņem vārdu 350.
Atvaļinājums 489.

Miezis, Ernests (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, dzelzsgriezējs.
III Saeimas deputāts.

Iegūst mandātu 71. -,_ ?':
Iesniedzis paziņojumu 83.

Parakstījis likumprojektu par augstāko valsts dar-
binieku atalgojuma samazināšanu (lik. chron. rād. Nr. 30) 253.

Pieprasījums noteikt piespriestā soda izpildīšanas
laiku 293.

Mīlbergs, Gotfrīds (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1887. gada 12. janvārī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, rakstnieks-publicists.

II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, kara lietu 69, lauksaimnie-

cības 58, redakcijas 40, redakcijas un bibliotēkas 70, kultūras
fonda dome 40, Lāčplēša kara ordeņa domē 38.

Referents pie pārgrozījumiem un papildinājumiem kara
klausības likumā (lik. chron. rād. Nr. 22) 738—739, 740, 741.

ziņojumiem, redakcijas kommīisijas 54, 428—429, 632,
632—633, 742, 743, 745, 748.

Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba
apkarošanai (lik. chron. rad. Nr. 19) 620—621.
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li _kumproktiem:

-J £ar^zījumi valsts zem,es bankas statūtos (lik. chron.
rad. Nr. 64) 514—515, 515.

Apriņķu pašvaldību likvidēšana 327—328.
Saeimas kartības ruļļa 71. panta grozījums 306—307, 312.
priekšlikumiem: 267.
bezdarbnieku reģistrācija 255—256.
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 199—200.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kār-

tošanas atvieglošanu 279.
uzdot valdībai pie ierēdņu stātu samazināšanas jeb atlai-

šanas neatlaist no ieņemamiem, amatiem kara invalīdus, Lāč-
plēša kara ordeņa kavalierus un brīvības cīnītājus 303—304.

_ uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mo-
nopolu 462.

Iesniedzis priekšlikumus 36, 54, 154, 171, 246, 267, 294, 390,
649, 741, pārejas formulas 38, 380, 652 (2 pār. form.).

Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

505—507,
Pārgrozījumi valsts zemes bankas statūtos (lik. chron.

rād. Nr. 64) 514.
Starpsaucieni 312, 595.

Runā no vietas 742.

Muižnieks, Izidors (soc. dēm.).
Dzimis 1899. gada 5. jūlijā, latvietis, Latvijas Universitā-

tes students, skolotājs.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kom mii sijā, lauksaimniecības 58.
Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba ap-

karošanai (lik. chron. rād. Nr. 19) 622—625.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 293.

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

rabins.
I, II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un

rūpniecības 60, mandātu 13, kultūras fonda domē 40,.

Runā pie likuma par krizes apkarošanas nodokli (lik.
chron. rād. Nr, 13) 569—570.

valdības deklarācijas 353—354.
priekšlikumiem: 19—20.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mono-

polu 460,.

Iesniedzis priekšlikumus 560, 578, 581, 740.

Pieprasījums izdot- tiesāšanai 143.

Ozoliņš, Lūkass (kristīg. zemn. un katoļu fraka).
Dzimis 1879. gada 10. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, pamatskolu inspektors.
II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas sekretāra biedra pienākumiem 9.
Ievēlēts kommisijās, izglītības 62, mandātu 13,

redakcijas 40, redakcijas u»n bibliotēkas 70.

Referents pie ziņojumiem, redakcijas kommisijās 472, 486,
529, 532.

Iesniedzis priekšlikumus. 38, 58, 82, 384.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem Saeimas

kārtības rullī 250.

Pabērzs, Juris (Latg. zemn. progr. apv.).
Dzimis 1891. gada 30. jūlijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs,
tiesiietu ministris.

Satversmes Sapulces loceklis un III Sa.eimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Saeimas priekšsēdētāja II biedrs 8.
Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, mandātu 13,

publisko tiesību 66, sodu likuma 70.
Referents pie priekšlikuma, publisko tiesību kommisijās

490—491, 491.

Runā kā ministris pie priekšlikumiem: 267.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārto-

šanas atvieglošanu 273—274.
kā d e p u t ā t s pie likuma par pārgrozījumiem! un papil-

dinājumiem civilprocesa likumos (lik. chron. rād. Nr. 8) 475.

Iesniedzis priekšlikumus 478, 479.

Runā no vietas 493.

Pastors, Alfonss (krist. zemn. un kat. fraka).
Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, garīdznieks.
II un III Saeimas deputāts,.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 55, publisko tie-

sību 66.
Izstājies no kommisijās, publisko tiesību 403.
Referents pie priekšlikuma, budžeta kommisijās, uzdot

valdībai izstrādāt cukura fabriku būves tīkla projektu 400, 402
Iesniedzis priekšlikumus 8, 52, 82.
Starpsaucieni 80, 196 (2 reizes), 215, 217.

Pauluks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis 1870. gada 24. maijā,, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes sapulces loceklis, I un II

Saeimas deputāts, III Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

Mandāts apstiprināts 26.
- Saeimas priekšsēdētāja I biedrs 8.

Aizrādījumi deputātiem 44, 51, 81 (2 reizes), 125, 130, 133, .
157 (4 reizes)i, 158 (2 reizes), 159, 160 (2 reizes), 172, 175 (2 rei-
zes), 219 (2 reizes), 220, 283, 312 (2 reizes), 348 (2 reizes), 350,
351, 358 (3 reizes), 359 (4 reizes), 373, 632.

Sauc deputātus pie kārtības 81, 159, 160 (2 reizes), 173,
175, 177, 373, 626 (2 reizes).

Ņem deputātam vārdu 350.
Paskaidrojumi 52 (2 reizes), 53 (2 reizes), 54, 314, 479, 666.
Paskaidrojumi pie balsošanas 42, 82, 123, 234, 397 (2 rei-

zes), 479, 481, 482, 483, 526, 582—583, 600, 601.

Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, organizācijas
14, sodu likuma 70, Lāčplēša kara ordeņa domē 38.

Parakstījis paziņojumu par zemnieku savienības frakcijas
atteikšanos no 20% līdzšinējās Saeimas deputātu algas 431.

Pavlovskis, Timofejs (vecticībn.).
Dzimis 1890. gada 19. februārī, krievs, vidusskolas izglī-

tība, zemkopis.

Mandāts apstiprināts 26.

Saeimas sekretāra biedrs 17.
Ievēlēts k o m m i si j ā, mandātu 13.
Iesniedzis priekšlikumus 53, 55, 228, 741.

Petrevics, Andrejs (soc. dēm.).
Dzimis _ 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināta advokāta palīgs.
Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapulces I vice-

prezidents, 1 Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II Saeimas se-
kretāra H biedrs, III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, mandātu 13, organizācijas
14, publisko tiesību 66.
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Referents pie likuma par Saeimas kārtības ruļļa pārgro-
zījumiem (lik. chron. rād. Nr. 1) 27, 29—30, 30, 35—36.

priekšlikuma, mandātu kommisijās 17, 17—19, 25—26.
Runā pie likumprojektiem:
Pārgrozījumi ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 245—246.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 310—312.
priekšlikumiem:
mandātu kommisijās 24—25.
grozīt likumu par Saeimas vēlēšanām- 229—230.
paziņojuma par pastiprinātas apsardzības stāvokļa

pagarināšanu pierobežas joslā 41.
Iesniedzis priekšlikumus 41, 250.
Parakstījis likumprojektu! par pārgrozījumiem un papildi-

nājumiem Latvijas bankas statūtos (lik.. chron. rād. Nr. 45) 467.
Noliek mandātu 489.

Pīpiņa, Berta (dēm. centrs).
Dzimusi 1883. gada 28. septembrī, latviete, nenobeigta vi-

dusskolas izglītība, grāmatu spiestuves līdzvadītāja.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēta kommisijās, pašvaldības 64, petīciju 69.
Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba ap-

karošanai (lik. chron. rād. Nr. 19)' 617—620.
likumprojekta par papildinājumiem noteikumos par valsts

darbinieku atalgojumu 124—127.
Iesniegusi priekšlikumu 137.
Parakstījusi likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron,. rād.

Apriņķu pašvaldību likvidēšana 314.
Starpsaucieni 129, 132 (2 reizes), 628 (2 reizes) .
Priekšsēdētāja aizrādījums 619.

Pommers, Jānis (pareiztic. un vectic. vēlētāju un
apv. krievu organiz. fraka).

Dzimis 1876. gada 6. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, Latvijas pareizticīgo arķibīskaps.

II un IM Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē 38.
Izstājies no Lāčplēša kara ordeņa domes 71.
Iesniedzis priekšlikumus 11, 12, 54, 58, paziņojumu 71.
Runā no vietas 39, 521.

Pusuls, Voldemārs (vācu-balt. part.).
Dzimis

^
1883. gada 5. janvārī, vācietis augstskolas izglī-

tība, advokāts.
Tautas Padomes loceklis, III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, publisko tie-

sību 234, sodu likuma 70.
Izstājies no kommisijās, publisko tiesību 290.
Runā pie balsošanas motīviem 486.
Iesniedzis paziņojumu 486.
Starpsaucieni 93, 228.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 186.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 71. [

Radziņš, Eduards (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 14. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, pašvaldību 64, peticiju 69.

Referents pie pārgrozījumiem, pilsētu pašvaldību likumā
(lik. chron. rād. Nr. 5) 403—404, 405.

Runā pie dienas kārtības 386.
Iesniedzis priekšlikumu 386.
Starpsauciens 359.

Rancans, Antons (krist. zemn. un kat. fraka).
Dzimis 1897. gada 25. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ārsts, satiksmes ministris.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts ko mimisi jā, publisko tiesību 403, revī-
zijas 70.

Iesniedzis priekšlikumus 82, 384, 402.

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

jas izglītība, Rīgas garīgā semināra profesors un rektors,
Latvijas katoļu bīskaps.

Tautas Padomes loceklis, I Saeimas deputāts, II un III
Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.

Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas priekšsēdētāja II biedra amatu 8
Ievēlēts kommisijā, ārlietu 68, kultūras fonda

domē 40.
Runā pie papildinājumiem Latvijas Universitātes satver-

smē un noteikumiem par Romas-katoļu teoloģijas fakultāti
75—79.

Iesniedzis priekšlikumus 40, 52, 54, 58 (2 priekšl) , 60, 63,
64, 66, 67, 68 (2 priekšl), 82, 190, pārejas formulu 745.

Starpsaucieni 74, 79.
Runā no vietas 83.

Rimbenieks, Ēvalds (krist, darba ļaužu sav.).
Dzimis 1888. gada 10. aprīlī, latvietis, pašizglītība, taut-

skolotājs.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un

rūpniecības 533, pašvaldības 64, sociālās likumdošanas 67,
kultūras fonda dome 142.

Referents pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba
apkarošanai (lik. chron. rād. Nr. 19) 604—605, 642, 643, 644—645,
648, 650, 651.

Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apka-
rošanai (lik. chron. rād. Nr. 19) 643, 644, 647, 648—649.

priekšlikuma uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ieveda-
mām precēm' un mantām 296.

valdības deklarācijas 372—373.
Iesniedzis priekšlikumus 13, 14, 39, 54, 60, 64, 67, 141, 290,

428, 637, 643, 644 (2 priekšl), 648, 649.
Starpsauciens 637.

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

glītība, provizors, tautas labklājības ministris.
I, II un III Saedmas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Tautas labklājības ministris 334.
Ievēlēts kommi s'ij ās, lauksaimniecības 58, so-

ciālas likumdošanas 67, Triju zvaigžņu ordeņa domē 39.
Runā kā ministris pie likumprojekta par papildinājumiem

noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu 135—137.
priekšlikuma uzdot valdībai nepazemināt sabiedriskos

darbos darba algas 232—233.
Iesniedzis priekšlikumu 8.
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Rudevics, Ansis (soc. dēm.).
Dzimis 1890. gada 18. janvārī, latvietis, tautskolas un paš-

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

un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Runā pie valdības deklarācijas 373—374.
paziņojuma, zemnieku savienības par atteikšanos no 20'%

līdzšinējās Saeimas deputātu algas 431—432.
Iesniedzis priekšlikumus 6, 13, 40 (2 priekšl), 41, 42, 67,

140, 266, 403, 430, 489 (3 priekšl), pārejas formulu 380.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par telpu Iri (lik. chron. rād.

Nr. 6) 177.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statūtos

(lik. chron. rād. Nr. 45) 467.
priekšlikumu uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu

par benzīna monopolu 458.

Starpsaucieni 618 (2 reizes).
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 618.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 71.

Sanders, Visvalds (krist. apv. un strādn. fraka).
Dzimis 1885. gada 15.novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs un skolotājs.
I un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
I'evē;lēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un

rupniecības_ 60, lauksaimniecības 58, organizācijas 14, kultūras
.fonda dome 40.

Izstājies no kommisi jam, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības 533, kultūras fonda domes 142.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no tabakas, ta-

bakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem (lik. chron. rād.
Nr. 11)529—530, 530.

Pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga (lik.
chron. rād. Nr. 17) 602.

Runā pie likuma par krizes apkarošanas nodokli (lik.
chron.. rād. Nr. 13) 574.

dienas kārtības 386.
Iesniedzis priekšlikumus 290, 386.

Runā no vietas 531, 532.

Sarkanbārdis, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 11. martā, latvietis, pilsētas skolas iz-

glītība, lauksaimnieks, pašvaldību darbinieks.

Mandāts apstiprināts 26.

Atvaļinājums 83, pagarināšana 489, 533.

Skalbe, Kārlis (dēm. centrs).
Dzimis 1879. gada 7. novembrī, latvietis, draudzes skolas

izglītība, rakstnieks, žurnālists.

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

Mandāts apstiprināts 26.

II

e v ē 1 ē t s k o mm i.si j ā s, izglītības 106, redakcijas 40,
saimniecības 70; kultūras fonda domē 40.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931./32. saim-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931.132. saimniecības gadarm (lik. chron. rād. Nr. 21)
714—715.

likumprojekta par grozījumu Saeimas kartības rullī
307—308.

priekšlikuma grozīt likumu par Saeimas velēšanām
229, 231.

Skujenieks, Marģers (progr. apv.).
Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, valsts statistiskas pārvaldes direktors.

Tautas Padomes 1 viceprezidents, Satversmes Sapulces
loceklis, I Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II un III Saeimas
deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Ministru prezidents, finanču un iekšlietu ministris 334.
Ievēlēts kommisijās, centrālā vēlēšanu 40, publi-

sko tiesību 66.
Runā kā ministru prezidents pie pārgrozīju-

miem valsts budžetā 1931../32. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 20) un valsts papildu; budžeta 1931./32. saimniecības
gadam (lik. chron. _rād. Nr. 21) 666.

valdības deklarācijas 334—337.

kā deputāts pie likuma par Saeimas kārtības ruļļa
pārgrozījumiem (lik. chron. rād. Nr. 1) 27.

Iesniedzis (priekšlikumus 9, 13, 36 (3 priekšl), 37 (2
priekšl), 604, pārejas formulu 38.

Stūre, Ādolfs (zemn. sav.).
Dzimis 1891. gada 21. jūlijā, latvietis, tirdzniecības skolas

izglītība, Ventspils pilsētas galva.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, lauksaimniecības 58, sociā-

lās likumdošanas 67.

Sudmalis, Emils (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1897. gada 18. septembrī, latvietis, pašizglītība,

strādnieks.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, mandātu 13, sociālās likum-

došanas 67.

Runā pie likumiem:
Papildinājumi likumā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6)

418—419.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 614—617, 647.
lik ui.mip r o j e k t i e m :
Papildinājums, likumā par telpu- īri (lik. chron. rād.

Nr. 6) 519:
Papildinājums likuma par izrādēm un izrīkojumiemi (lik.

chron. rād. Nr. 37)' 85—86.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 144—152, 157—158.
Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un cie-

tuma 174—175
Saeimas kartības ruļļa pārgrozījums 306.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ievedamām precēm

un mantām 301.
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mo-

nopolu 460—461, 46»—464.
balsošanas kārtības 62, 63.

balsošanas motīviem 652.
Iesniedzis priekšlikumus 7, 55, 58 (2 priekšl), 67, 68, 140,

141, 426, 644, 649, 651, 523, paziņojumu 652.
Parakstījis likumprojektus :
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana

(lik. chron. rād. Nr. 30) 253.
Bezdarba un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošinā-

šana 144.
Politiski un sociāli vajāto strādnieku atsvabināšana no '

soda un cietuma 161.
Turīgās šķiras aplikšana ar krīzes nodokli 269.
Spirta piejaukšana degvielām 494.
Pārgrozījumi muitas tarifos 494.
Cietas cenas uz benzīnu 494.
j a u t ā j u ra u par Rīgas galvenā pasta priekšnieka rīcī-

bu (jaut. chron. rād. Nr. 2) 46. .

Starpsaucieni 168 (2 reizes), 375, 464, 626 (2 reizes).
Priekšsēdētāja aizrādījums 175, sauc pie kārtības 626 (2

reizes).

Šēlers, Lotars (vācu-balt. part.).
Dzimis 1881. gada 1, septembrī, vācietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26. ,
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Ievelēts kommisijā, sociālas likumdošanas 67.

Runā pie likumprojekta par papildinājumiem noteikumos
par valsts darbinieku atalgojumu 127.

priekšlikuma pārstrādāt Saeimas vēlēšanu likumu 226.

Iesniedzis priekšlikumu 234.
Starpsaucieni 227 (5 reizes).

Sīmanis, Pauls (vācu-balt. part.).
Dzimis 1876. gada 29. martā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts k o>m misijās, ārlietu 68, publisko tiesī-

bu 66, 290.
Izstājies n o kommisijās, publisko tiesību 234.

Runā pie likumiem:
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

567—568.
Pārgrozījumi valsts budžeta 1931./32t saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 709—710.

likumprojektiem:
Papildinājums un pārgrozījums likumā par katedrāļu pie-

šķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā
(lik. chron. rad. Nr. 40 un 41) 87—88.

Saeimas kartības ruļļa pārgrozījumi 304—305.

valdības deklārācijass 352—353.

balsošanas kārtības 69.

vēlēšanām, prezidija 9, 16.

Iesniedzis priekšlikumus 9* 11, 12 (2 priekšl), 13, 17, 38,
39 (noņem)', 40 (2 priekšl); 55, 58 (2 priekšl), 60, 63, 64, 66, 67,
68 (2 priekšl), 70, 94 (2 priekšl), 430, 472.

Runā no vietas 39.
Atvaļinājums 153.

Šlakans, Valdis (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1898. gada 5. jūlijā, latvietis, vidusskolas izglītī-

ba, Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētājs.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, pašvaldības 64 .

Runā pie lūguma savienot amatus 292.

Iesniedzis priekšlikumu 302, lūgumu 292.
Parakstījis likumprojektus:
Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)

Pārgrozījumi valsts zemes bankas statūtos (lik, chron.
rād. Nr. 64) 514.

Papildinājumi Saeimas kartības rullī 250,

Špoļanskis, Leontijs (Latv. pag. un apr. pašv.
krievu darb. sav.).

Dzimis 1886. gada 22. janvārī, krievs, augstskolas izglītī-
ba, lauksaimnieks, pašvaldību darbinieks.

II un III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas sekretāra biedra amatu 12.
Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi, civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 476.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15)

591—592.
Pārgrozījumi valsts budžeta 1931.132. saimniecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 20)' un vajsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 710—712.

likumprojektiem:
Saeimās kārtības ruļļa pārgrozījums 309—310.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 392—393.
priekšlikumiem':
mandātu kommisijās 23—24.
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada

cenām 197—198.
grozīt likumu par Saeimas' vēlēšanām 230-—231.

valdības deklarācijas 367—368.

balsošanas kārtības 56—57.

Iesniedzis priekšlikumus 12, 58, 740.

Šterns, Jānis (progr. apv.).
Dzimis 1876. gada 3. jūlijā, latvietis, pagastskolas izglī-

tība, dārzkopis, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis, M un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, budžeta 56.

Runā pie likumprojektiem:
Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana (lik.

chron. rād. Nr. 30)' 253.
Papildinājumi un pārgrozījumi likumā par katedrāļu pie-

šķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīga
(lik. chron. rād. Nr. 40 un 41) 92—93,

Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-
jumu 130—131.

Apriņķu pašvaldību likvidēšana 321—323.

priekšlikumiem: 155.
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 215—216.

Iesniedzis priekšlikumus 52, 154, 236, 331

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem valsts ze-
mes bankas statūtos (lik. chron. rad. Nr. 64)' 514.

Starpsaucieni 218 (2 reizes), 220 (2 reizes), 375, 558.

Tēriņš, Jānis (kristīg. apv. un strādn. fraka).
Dzimis 1893. gada 12. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, mācītājs.

Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijās, ārlietu 141, mandātu 13,

publisko tiesību 66, saimniecības 70, Lāčplēša kara ordeņa
domē 38.

Izstājies no kommisijās, saimniecības 140.
Runā pie papildinājuma un pārgrozījuma likumā par kate-

drāļu piešķiršanu Latviļas ev.-lut. bīskapami un katoļu bīska-
pam Rīgā (lik. chron. rād. Nr. 40 un 41) 93—94.

Iesniedzis priekšlikumus 54, 58, 60, 67, 142, 331.

Trasuns, Jezups (Latg. zemn. progr. apv.).
Dzimis 1898. gada 19. janvārī, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, žurnālists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II um
III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Saeimas pagaidu sekretārs 6.

Ievēlēts kommisijās, centrālā vēlēšanu 40, finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības 60, kultūras fonda domē 40.

Runā pie valdības deklarācijas 375—378, 379—380.

Iesniedzis priekšlikumus 52, 53, 54, 58, 60, 63, 64, 66, 67,
141, 188, 226.

Trofimovs, Sergejs (krievu zemn. apv. un kriev.
sab. darbin. fraka).

Dzimis 1894. gada 19. septembrī, krievs, augstskolas iz-
glītība, apriņķa valdes loceklis.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, pašvaldību 64, 472, publisko
tiesību 430.

Izstājies no kommisijās, pašvaldības 430, publi-
sko tiesību 472.

Runā pie pārgrozījumiem valsts budžetā 1931.132. saim-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu
budžeta 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr.
21) 705.

likumprojektiem:
Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu 135.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 307.
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priekšlikumiem:
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 200, 210.
uzdot valdībai dibināt Latgalē cukura fabriku 217.
grozīt likumu par Saeimas vēlēšanām 231.
valdības .deklarācijas 341.
Iesniedzis priekšlikumus 53, 741, 746.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem Saeimas

kartības rullī 250.

Starpsaucieni 153, 708 (3 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījumi 153, 706, 708.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 143 (2 lietās).

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

glītība, agronoms, ministru prezidents un ārlietu ministris.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputātSi.
Mandāts apstiprināts 26.
Ievēlēts kommisijā, finanču, tirdzniecības un rūp-

niecības 60.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 2) 332.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15) 591,

595, 596.
Runā pie likuma par pārgrozījumiem muitas tarifos

(lik. chron. rād. Nr. 2) 333, 334.
likumprojekta par pārgrozījumiem un papildināju-

miem Latvijas bankas statūtos (lik. chron. rād. Nr. 45) 469.

priekšlikumiem: .
ufcdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārto-

šanas atvieglošanu 280—282.
uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ievedamām precēm

un mantām 296—297.

Iesniedzis priekšlikumus 333 (3 priekšl), 334, paziņo-
jumu 14.

Parakstījis paziņojumu par zemnieku'frakcijas atteikšanos
no 20% līdzšinējās' Saeimas deputāta algas 431.

Starpsaucieni 123, 126, 137, 142, 282, 494, 522, 635 (6
reizes).

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

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

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, pašvaldības 64.
Runā pie likumiem:
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

573—574.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimnliecības ga-

dam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu-budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 691—693, 697—698.

likumprojekta par apriņķa pašvaldību likvidēšanu
323—327.

.pārejas formulām 586, 589.

Iesniedzis priekšlikumus 397, 589, 698, pārejas formulas
745, 747.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu likumā par
telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6) 177.

Starpsaucieni 164, 422.

Vaivods, Andrejs (krist. zemn. un kat. fraka).

Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, Rēzeknes apriņķa valdes priekšsēdētāis.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, juridiskā 67, sociālās likum-
došanas 67, Lāčplēša kara ordeņa domē 38.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem Saeimas
kārtības rullī 250.

Veckalns, Andrejs (soc. dēm.).
Dzimis 1879. gada 18. aprīlī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, būvtechniķis-zīmētājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II uti

III Saeimas deputāts.

Iegūst mandātu 388.
i

Ievēlēts kommisijā, saimniecības 489.

Runā pie likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkaro-
šanai (lik. chron. rād. Nr 19) 610'—614, 629—632.

par balsošanas motīviem 652.

Iesniedzis priekšlikumu 649, paziņojumus 388, 652.
Starpsaucieni 414, 415, 502, 563 (2 reizes), 616, 618 (2 rei-

zes), 637.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 618, 652.

Veržbickis, Jānis (Latv. polu sav.).
Dzimis 1888. gada 18. aprīlī, polis, augstskolas izglītība,

zvērināta advokāta palīgs.
I, II un III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Kandidē uz Saeimas sekretāra biedra amatu 9.

Ievēlēts kommisijās, centrālā vēlēšanu 40, depu-
tātu lietu izmeklēšanas 71, pašvaldības 64.

Runā pie likuma par pārgrozījumiem valsts budžetā
1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts
papildu budžetu 1931./32. saimniecības gadam (lik. chron. rad.
Nr. 21) 715—718.

valdības deklarācijas 361—362,
vēlēšanām, prezidija 10.
Iesniedzis priekšlikumu 82.

Starpsauciens 247.
Priekšsēdētāja aizrādījums 717.

Vestermanis, Verners (vācu-balt. part.).
Dzimis 1891. gada 19. augustā, vācietis, augstskolas iz-

glītība, bankas prokūrists.
III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijās, finanču, tirdzniecības un
rūpniecības 60, revīzijas 70.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinā-
jumiemi rīkojumā par zīmognodevu un vekseļu likumā (lik.
chron. rād. Nr. 16)' 598, 600.

Runā pie 1i k_u m i e m :
Cukura monopols (lik. chron. rad. Nr. 12) 537—538.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13) 580.
Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojumā par zīmogno-

devu un vekseļu likumā (lik. chron. rād. Nr. 16) 600.
priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu

par benzīna monopolu 463.
Iesniedzis priekšlikumus 60, 578, 581 (3 priekšl), 582, 600.

Vinters, Jānis (agr. naudas noguld. u. c. ciet. part.).

Dzimis 1897. gada 22. februārī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, zvērināta advokāta palīgs.

III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Runā pie likuma par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozī-

jumiem (lik. chron. rād. Nr. 1) 32—33.
likumprojektiem:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) 246—248.
Papildinājumi likumā par telpu īri (lik. chron. rad. Nr. 6)

180'—181.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

455—457.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana 314—316.

valdības deklarācijas 365—366.
priekšlikuma, mandātu kommisijās 20—22.
balsošanas kārtības 62, 65. ,
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Iesniedzis priekšlikumus 8, 13, 58 (2 priekšl), 60, 63, 186,
243, 314, 325, 326, 3621

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rad.

Nr. 4) 245.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statū-

tos 469.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 304.
Starpsaucieni 244, 325, 326, 362, 374, 623.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 71.

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

glītība, techniķis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 67,
kultūras fonda domē 40.

Referents pie likuma par papildinājumu likumā par telpu
īri (lik. chron. rād. Nr. 6> 405-^07, 423—425.

Runā pie 1i k u m<a par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozī-
jumiem (lik. chron. rād. Nr. 1) 31—32, 35.

likumprojektiem: '?"?'.
Papildinājums likumā par telpu īri (lik, chron. rād. Nr. 6)

177—178, 181.
Noteikumi par valsts darbinieku ārstēšanu (lik. chron. rād.

Nr. 61) 137—139.
Benzīna palētinašana 494—496, 501—502.
jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut'

chron. rād. Nr. 1) 42—46.

priekšlikumiem: 266,
uzdot valdībai nepazemināt sabiedriskos darbos darba

algas 233—234.
Iesniedzis priekšlikumus 37, 139, 183, 266.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu liku-
mā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6) 177.

jautājumu par bezdarba posta apkarošanu (jaut.
chron. rād. Nr. 1) 42.

priekšlikumus:
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna mo-

nopolu 458.
atcelt instrukciju par degvielu maisījumu 494.

Starpsaucieni 34, 160, 183, 256, 414 (2 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 44.
Atvaļinājums 533.

Vitenbergs, Simons (Agudas Jisroel).
Dzimis 1903. gada 16. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

ģimnāzijas direktors.
Mandāts apstiprināts 26.

Kandidē uz Saeimas sekretāra biedra amatu 12.
Ievēlēts kommisi j ā si, pašvaldības 430, pieprasī-

jumu 69, publisko tiesību 66, 472.
Izstājies no k o m'm i s i j ā m, pašvaldības 472,

publisko tiesību 430.

Runā pie likumiem:
Saeimas kārtības rdļļa pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr.

1) 28—29.
Cukura monopols (lik. chron. rad. Nr. 12) 540—544,

550—552, 557—559.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron, rād. Nr. 15)

592—593.
likumprojektiem:
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20)' un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam/ (lik. chron. rād. Nr. 21) 445—447.

Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)
513—514.

Cukura tirgus regulēšana (lik. chron. rād. Nr. 31) 110—114.
Saeimas kartības ruļļa pārgrozījums 305—306.
priekšlikumiem : 267.
uzdot valdībai uzsākt linu pieņemšanu par 1931. gada ce-

nām 193—194,

uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par parādu kārto-
šanas atvieglošanu 274—275.

gaļas tirgus regulēšana 241—243.
pārējas formulām' 588—589.

balsošanas motīviem 528.
Iesniedzis priekšlikumus 54, 288, 595, paziņojumu 528.

Starpsaucieni 544 (2 reizes).
Runā no vietas 718.

Zaķis, Andrejs (miera, kārt. un raž. apv.).
Dzimis 1903. gada 6. decembrī, latvietis, Latvijas Univer-

sitātes students, valsts ierēdnis un redaktors.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības 140.

Runā pie likumiem:
Papildinājums likumā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6)

407—416, 419—423, 519—521, 522—523, 528.
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 8) 475, 480, 482.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rad. Nr. 13)

561—567, 571.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād,. Nr. 19) 634—637.

I i k u m p r o j e.k t i e m :
Papildinājumi likumā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6)

178—179, 182—183.
Krizes, apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)

452—455,
Pārgrozījumi valsts budžeta 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 450.

dienas kārtības 387, 488.

Iesniedzis priekšlikumus 480, 482, 483, 488, 523 (5 priekšl),
529, 578 (2 priekšl), 585.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem Saeimas
kārtības rullī 250.

Starpsauciens 416.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 408—409, 411.

Zālīte, Pēteris (darba sav.).
Dzimis 1864.gada 1. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes profesors.
III Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 26.
Runā pie likumiem:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 538—539.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15) 594.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 621—622, 641—642.
Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 672—673.

1i k u m pr* o j e k t i emi:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 434—435.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 15)

438—439.
Pārgrozījumi valsts budžeta 1931./32. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 20) un valsts papildu budžets 1931../32.
saimniecības gadam (lik. chron. rād. 21) 443—445, 450—451.
512—513.

Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)
512—513.

Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-
jumu 129—130.

Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi 304, 308—309.

valdības deklarācijas 368—370.
priekšlikuma 493.
personīgā lietā 313—314, 457—458.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 13, 60, 63.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 4) _ 245.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statū-

tos 469,
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Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 304.
Starpsaucieni 114, 282, 436 (2 reizeis).
Priekšsēdētāja aizrādījums 304.

Zeibolts, Pēteris (soc. dēm.).
Dzimis 1888. gada 23. septembrī, latvietis, amatniecības

skolas izglītība, atslēdznieks.

Satversmes Sapulces loceklis, I, II un III Saeimas de-
putāts.

Mandāts apstiprināts 26.

Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 67.
Runā pie likumiem':
Papildinājums likumā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6)

416—418, 521.
Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik. chron.

rād. Nr. 19) 608—610, 640—641, 647, 649.
likumip ro j e k tiem :
Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu (lik. chron. rad. Nr. 7) 122.
Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu 123—124.

priekšlikumiem:
uzdot valdībai nepazemināt sabiedriskos darbos darba

algas 231—232.
bezdarbnieku reģistrācija 254—255, 259—260.

I

darba namu ierīkošana darba invalīdiem 265.

dienas kārtības 386.

Iesniedzis priekšlikumus 122, 137, 231, 254, 265, 386, 426,
523, 644 (2 priekšl).

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu likumā par
telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6) 177.

jautājumu par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron.
rād. Nr. 1) 42.

Starpsauciens 135.

Zemgals, Gustavs (dēm. centrs).
Dzimis 1871. gada 12. augustā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, bij. valsts prezidents, sabiedrisks darbinieks.

Tautas Padomes loceklis un II Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 26.
Finanču ministris 398.

Ievēlēts ko mmisijās, ārlietu 68, finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības 60.

Referents pie likumiem:
Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 533—534,

553—554, 556, 559.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rad. Nr. 13) 561,

576—577, 578, 582, 585, 589, 590.
Iesniedzis priekšlikumus 13, 54, 226, 234, 578, 579 (2

priekšl), 584.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Apriņķu pašvaldību likvidēšana 314.
Starpsaucieni 114, 151, 153, 230.



43 Administratīvais Čaulīšu 44

Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvais personāls, tirdzniecībaskuģu — pa-

pildinājumi un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 59) (skat. ..Tirdzniecības").

Advokatūras reorganizācija (lik. chron. rād. Nr. 24)
505—514.

Aizklāta balsošana (skat. „Balsošana, aizklāta"). _
Aizrādījumi deputātiem (skat, «Deputātiem aizrādī-

jumi").
Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un

augļūdeņiem (lik. chron. rād. Nr. 18) 489, 604.
Akcīzes nodoklis no rauga — pārgrozījums likuma

(lik. chron. rād. Nr. 17) 489, 602—604, 632.
Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas izstrādāju-

miem, čaulītēm un sērkociņiem — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 11) 143, 529—532.

— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 25) 72.

Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar nodo-
kļiem un pārdošana — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād, Nr. 10) 143, 489.

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 26) 71.

Amatu, valsts civildienesta, saraksts (lik. chron. rād.
Nr. 60) (skat. ..Civildienesta").

Apgrozījuma nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 14) 489,
590—591.

Apkarošanai, bezdarba, līdzekļu sagādāšana (lik.
chron. rād. Nr. 19) (skat. ,.Bezdarba").

Apkarošanas, krizes, nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)
(skat. „Krizeis").

Aplikšana ar nodokļiem, alkoholu saturošu vielu ražo-
šana un pārdošana — pārgrozījumi likumā (lik.

P

chron. rād. Nr. 10) (skat._„Alkoholu").
— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.

rād. Nr. 26) (skat. „Alkoholu").
Apriņķu pašvaldību likvidēšana (noraida) 314—331,

388—398. .
Apstiprināšana, mandātu (skat. „Saeima").
Apstiprināšana, valsts kontroles padomes un kollēģi-
_ jas locekļu (skat. „Valsts kontroles").
Ārstēšana, valsts darbinieku (lik. chron. rād. Nr. 61)

(skat. „Valsts darbinieku").
Ārzemju pases — papildinājums likumā (lik. chron.

rād. Nr. 27) 72.
Ārzemju valūtas operācijas (lik. chron. rād. Nr. 28) 87.
— papildinājums un pārgrozījums noteikumos (lik.

chron. rād. Nr. 29) 87.
Atalgojuma samazināšana augstākiem valsts darbi-

niekiem (lik. chron. rād. Nr. 30) (skat. „Aug-

Atalgojuma samazināšana Saeimas kommisiju loce-
kļiem 38.

Atalgojums, valsts darbinieku — pārgrozījumi notei-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 7) (skat. „Valsts dar-
binieku").

— pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 62)
(skat. „Valsts darbinieku").

— papildinājumi noteikumos (skat. „Valsts darbi-
nieku").

Atjaunošana, iznīcināto ierakstu, Latgales notariālā
arehīva zemes grāmatu reģistros — pārgrozījumi
un papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
36) (skat. ,.Iznīcināto").

Atsvabināšana no soda un cietuma politiski un sociāli
vajāto (noraida) (skat. ,.Polītiski").

Atteikšanās, zemnieku savienības un jaunsaimnieku
.un sīkgruntnieku frakciju, no 20% līdzšinējās Sa-
eimas deputātu algas 431—432.

Augļūdeņu, minerālūdeņu un limonādu akcīzes nodo-
klis (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. ,.Akcīzes").

Augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazināšana
(lik. chron. rād. Nr. 30) 253—254.

Balsošana, aizklāta 7, 8 (3 reizes), 9, 11 (3 reizes), 12 (2
reizes), 17 (2 reizes), 82, 83—84, 560, 746.

paskaidrojumi pie balsošanas:
kārtības, deputātu 56—57, 59, 60—61, 62—63,

64—66, 69, 397.
motīviem, deputātu 57—58, 68, 82, 141—142,

436—437, 486, 527—528, 652.
„ Saeimas priekšsēdētaja: 6, 7, 8, 11 (3 reizes),

12, 17, 36 (2 reizes); 37, 38, 39, 42, 55, 56,
63, 82, 86, 100, 105, 115, 121, 123, 137, 139, 140,
210, 221, 234, 245, 249, 288, 302, 380, 384, 397
(2 reizes), 403, 405, 425, 470, 479, 481, 482,
483, 505, 526, 556, 560, 578, 579, 582—583, 600,
601, 643, 645, 646, 648, ,651, 740, 742, 746.

Benzīna cietās cenas (noraida) 494—505.
Bezdarba apkarošanai līdzekļu sagādāšana (lik.

chron. rād. Nr. 19) 604—632, 634—653, 666, 748.
Bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto strādnieku no-

drošināšana (noraida) 143-—152, 153—161.
Bloka, parlamentāriska, nodibināšana no jaunsaimnie-

ku un sīkgruntnieku frakcijas, progresīvās apvie-
nības un deputāta J. Kukaiņa 40.

Brīvosta Ventspilī — pagaidu noteikumi (lik. chron.
rād. Nr. 67) (skat. «Ventspils").

Budžets.
Pilsētu ienākumi, izdevumi, budžeti un pārskati —

pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 50)
(skat. „Pilsētu").

Sliežu un to piederumu pasūtīšana dzelzceļiem
ārpus tekošā budžeta — pārgrozījumi un papil-
dinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat.
„Sliežu").

Valsts budžetā 1931.132. saimniecības gadam pār-
grozījumi (lik. chron. rāi. Nr. ' 20) 440—451,
653—735, 742—744, 745—747.

Valsts papildu budžets 1931./32. saimniecības ga-
dam (lik. chron. rād. Nr. 21) 440—451, 653—680,
735—738, 744—747.

Centrālā vēlēšanu kommisijā.
vēlēšanas 40.

Centrālā zemes ierīcības komiteja.
priekšlikums likvidēt (noraida) 94—100.
velēšanas 142.

Cilts grāmatas vešana, kažokzvēriem (lik. chron. rād.
Nr. 43) (skat. ..Kažokzvēru").

Civildienesta, valsts, amatu saraksts (lik. chron. rād.
Nr. 60) 72.

Civilprocesa likumu pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr.
9) 485—486.

Civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron._ rād. Nr. 8) 188, 472—484, 486.

Cukura monopols (lik. chron. rād. Nr. 12) 432—437,
533—554, 556—561, 632.

Cukura tirgus regulēšana (lik. chron. rād. Nr. 31)
110—115. .

Čaulīšu, sērkociņu, tabakas un tabakas izstrādājumu
akcīzes nodoklis — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rad. Nr. 11) (skat._„Akcīzes").

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 25) (skat. ..Akcīzes").
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Darbiniekiem augstākiem valsts, atalgojuma samazi-
nāšana (lik. chron. rād. Nr. 30) (skat. „Aug- ?
stako ).

Darbinieku, valsts, ārstēšana (lik. chron. rād 61)
(skat. „Valsts darbinieku").

Darbinieku, valsts, atalgojums — pārgrozījumi notei-
kumos (lik. chron. rad. Nr. 7) (skat. „Valsts dar-
binieku").

— pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 62)
(skat. «Valsts darbinieku").

— papildinājumi noteikumos (skat. ,.Valsts darbi-
nieku").

Dedzināmās malkas imports (lik. chron. rād. Nr 32)
(skat. «Imports").

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 33)
(skat. «Imports").

Deklarācija, valdības 334—380.
Dekstrina, spirta, stērķeles, glikozes un sīrupa ražo-

šana (lik. chron. rad. Nr. 56) (skat. «Spirta").
Deputāta V. Šlakana lūgums atļaut viņam izpildīt Tu-

kuma apriņķa valdes priekšsēdētāja pienākumus
(noraida) 292—293.

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 34,
44, 51, 63 (2 reizes), 81 (2 reizes), 82, 83, 114 (4
reizes), 125, 130, 133, 153 (5 reizes), 154, 157
(4 reizes), 158 (2 reizes), 159, 160 (2 reizes), 165
(2 reizes), 169, 171, 172 (2 reizes), 175 (2 reizes),
206, 219 (2 reizes), 220, 262, (4 reizes), 269, 283,
297, 304, 312 (2 reizes), 348 (2 reizes), 349 (2
reizes), 350, 351, 358 (3 reizes), 359 (4 reizes),
363 (2 reizes), 364, 373, 408-409, 411, 438, 496,
498, 507, 512, 545, 546 (2 reizes), 614, 617, 618
(2 reizes), 619, 632, 640, 652, 658, 674, 706, 708,
716, 717.

Deputātu, atvaļinājumi 82—84, 153,489, 533.
atvaļinājumu pagarināšana 489, 533.
sastāvā pārmaiņas 71, 83, 387—388, 489.

„ saukšana pie kārtības 81, 159, 160 (2 rei-
zes), 165 (2 reizes), 169, 173, 175, 177,
186, 364, 373, 464, 618 (2 reizes), 626
(2 reizes).

„ saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas pie-
prasījumi) 71—72, 143, 293, 388, 490.

„ saukšana pie tiesas atbildības (lūgums no-
teikt piespriestā soda izciešanas laiku)
153, 293.

Dienas kartības grozīšana 331, 386—387, 431,
488—489, 590—591, 604.

— priekšlikums 386, 516.
— papildināšana 291.
Disciplinārsodu likuma un sodu likuma ievešana —

pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 55)
(skat. „Sodu").

Dzelzceļiem, sliežu un to piederumu pasūtīšana ārpus
tekošā budžetā — pārgrozījumi un papildinā-
jumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat.
«Sliežu").

Dzimts īpašuma pārdošana vai atdošana dzimtšnoma
un novērtēšana valsts zemes fonda piešķirto un
piešķiramo zemju — papildinājumi un pārgrozī-
jumi, likumā (lik. chron. rad. Nr. 65) (skat.
«Valsts zemes").

Ev.-lut., Latvijas, bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā,
katedrāļu piešķiršana — papildinājums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 40) (skat. «Katedrāļu").

— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 41)
(skat. «Katedrāļu).

Financiālas palīdzības konvencija (lik. chron. rād. Nr.
43) (skat. «Konvencija").

Gaļas, gaļas pārstrādājumu, speķa, dažāda veida tau-
ku un margarīna tirdzniecība (lik. chron. rād.
Nr. 34) 72.

Glikozes, spirta, stērķeles, dekstrina un sīrupa ražo-
šana (lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Spirta").

Iekārta, ministriju — pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr.
3) (skat. «Ministriju").

Iekarta_ Ministru kabineta — pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 4) (skat. «Ministru kabinets").

Ienākumi, izdevumi, budžeti un pārskati, pilsētu —
pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
50) (skat. «Pilsētu").

Iesala ražošana (lik. chron. rād. Nr. 35) 72.
Imports.

Dedzināmās malkas imports (lik. chron. rād. Nr. 32) 72.
— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 33) 110.
Laikrakstu papīra importa regulēšana (lik. chron. rād.

Nr. 44) (skat, «Laikrakstu")!.
Preču importa regulēšana (pirmais preču saraksts) (lik.

, chron. rād. Nr. 52) (skat. „Preču").
— (otrais preču saraksts) (lik. chron. rād. Nr. 53) (skat.

īre, telpu — papildinājums likumā (lik. chron. rād. Nr.
6) (skat. «Telpu").

Izdevumi, ienākumi, budžeti un pārskati, pilsētu —
Pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
50) (skat. «Pilsētu").

Iznicināto ierakstu atjaunošana Latgales notariālā
arehiva zemes grāmatu reģistros — pārgrozīju-
mi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr.

Izrādes un izrīkojumi — papildinājums likumā (lik.
chron. rad. Nr. 37) 85—87.

Izstāžu sarīkošana — papildinājumi un pārgrozījumi
likuma (tik. chron. rād. Nr. 38) 72.

Jautājumi.
Bezdarba posta apkarošana (skat. jaut. chron. rād. Nr. 1)

42—46.
Fašistu pieņemšana policijas dienestā (skat. jaut. chron.

rād, Nr. 4) 184—186.
Rīgas galvena pasta priekšnieka rīcība (skat. jaut. chron.

rād. Nr. 2) 46—49.
Terrors pret bezdarbniekiem un strādniecību (jaut. chron.

rād. Nr. 3) 49—52.

Jūrskolas (lik. chron. rād. Nr. 39) 84.

Kabinets, ministru (skat. «Ministru kabinets").
Karaklausības likuma pārgrozījumi un papildinājumi

(lik. chron. rād. Nr. 22) 71, 738—742.
Karavīri, virsdienesta — pārgrozījumi un papildinā-

jumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 68) (skat. «Virs-
dienesta").

Katedrāļu piešķiršana Latvijas ev.-lut. bīskapam un
katoļu bīskapam Rīgā — papildinājums likumā
(lik. chron. rād. Nr._40) 87—94.

— pārgrozījums likumā, flik. chron. rād. Nr. 41)

Katoļu teoloģijas fakultāte (skat. «Romas-katoļu;').
Kažokzvēru ciltsgrāmatas vešana (lik. chron. rād. Nr.

Kommisijām uzdod izstrādāt:
likumprojektu par apriņķu pašvaldību pārveidošanu uz

taupības pamatiem, (pašvaldības) 314—331, 388—398.
likumprojektu par tieslietu ministrijas pievienošanu iekš-

lietu ministrijai un tieslietu ministrijas 2 departamentu
apvienošanu' vienā, 7 dienu laikā (publisko tiesību)' 471,
490—493.

likumprojektu par tiesu un cietumu departamenta apvie-
nošanu (publisko tiesību)' 490-—493.

pārgrozījuma projektu par Saeimas vēlēšanām (noraida)
53—54, 228—231.

projektu par Saeimas prezļdija sekretāra II biedra po-
steņa strīpošanu (organizācijas) 12.
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— pārstrādāt:
Saeimas vēlēšanu likumu, noliedzot vēlētāju organizētu

pārvadāšanu no viena vēlēšanu apgabala uz otru
(publisko tiesību) 226—228.

— skatīt cauril:
likumprojektu par apgrozījuma nodokli (lik. chron. rād.

Nr. 14), 10 dienu laikā (finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības) 591.

likumprojektu par bezdarbnieku apdrošināšanu, steidza-
mības kārtībā (sociālās likumdošana) 266—267.

likumprojektu par tiesu izpildītājiem, 14 dienu laikā (ju-
ridiskai) 267—268.

papildinājumu likumā par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 6),
5 dienu laikā (juridiskai) 426.

papildinājumu' un pārgrozījumu likumā par katedrāļu pie-
šķiršanu, Latvijas ev.-lut. bīskapam' un katoļu bīskapam
Rīgā (lik. chron. rād. Nr. 40, 41), viena mēneša laikā
(publisko tiesību) 94.

pārgrozījumu Ministru kabineta iekārtas likumā (lik. chron.
rād. Nr. 4), 2 dienu laikā (publisko tiesību) 250.

pārgrozījumus kriminālprocesa likumā par iepriekšējās iz-
meklēšanas kārtības grozīšanu, viena mēneša laikā
(juridiskai) 471—472.

Kommisijās.
ārlietu (8 locekļi):

vēlēšanas 67—68, 141.
budžeta (16 locekļi):

priekšlikumi 398—399, 399—402, 402—403, 471^—472.
vēlēšanas 54—57, 140—141, 186.

deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi):
pārmaiņas 70—71.
vēlēšanas 68.

finanču, tirdzniecības un rūpniecības (13 locekļi):
pārmaiņas 472, 489, 533.
priekšlikums 399-A02.
velēšanas 58—60, 140.

izglītības (13 locekļi):
pārmaiņas 106-.
vēlēšanas 60—62.

juridiskā (11 locekļi):
priekšlikumi 386, 431, 488—489.
velēšanas 67.

kara lietu (3 locekļi):
vēlēšanas 69.

lauksaimniecības (16 locekli):
priekšlikumi 270—289, 399—402.
velēšanas 58.

mandātu (15 locekļi):
priekšlikums 17—26.
vēlēšanas 12—13.

organizācijas (5 locekļi):
vēlēšanas 13-—14.
pārmaiņas 430, 472.
vēlēšanas 62—64, 140.

petīciju (3 locekļi):
vēlēšanas 69—70.

pieprasījumu (5 locekļi):
vēlēšanas 68—69.

publisko tiesību (13 locekļi):
pārmaiņas 234, 290, 403, 430, 472.
priekšlikumi 291, 490—493, 738.
velēšanas 64—66.

redakcijas (5 locekļi):
vēlēšanas 40.
ziņojums 54.

redakcijas un bibliotēkas (3 locekļi):
vēlēšanas 70.
ziņojumi 334, 382, 384, 428—429, 472, 486, 529, 532,

632, 632—633, 742, 743, 745, 748.
revīzijas (3 locekļi)':

pārmaiņas 489.
vēlēšanas 70,

saimniecības (3 locekļi):
pārmaiņas 140, 489.
vēlēšanas 70.

sociālās likumdošanas (13 locekļi):
prieklikums 398—399.
vēlēšanas 66—67.

sodu likuma (5 locekļi):
vēlēšanas 70.

Kontrole, valsts (skat. «Valsts kontrole").
Konvencija par financiālu palīdzību (lik. chron. rād.

Nr. 43) 489—490.
Korroborēšana, nekustamu īpašumu, sakarā ar agrā-

rās reformas_ likumu — papildinājums likumā
(lik. chron. rad. Nr. 49) (skat. «Nekustamu").

Krājkases un tekošo rēķinu operācijas pasta un tele-
grāfa iestādēs — papildinājumus noteikumos
(lik. chron. rād. Nr. 57) (skat. «Tekošo").

Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 13)
451—458, 561—590, 632.

Kuģu, tirdzniecības, administratīvais personāls — pa-
pildinājumi un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 59) (skat. «Tirdzniecības").

Kultūras fonda dome.
pārmaiņas 142.
vēlēšanas 40.

Kurss, valsts zemes bankas ķīlu zīmju (lik. chron. rād.
Nr. 63) (skat. «Valsts zemes").

Labības, maizes, tirgus regulēšana — papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 46) (skat.
«Maizes").

Lāčplēša kara ordeņa dome.
pārmaiņas 71, 140.
vēlēšanas 38—39.

Laikrakstu papira importa regulēšana (lik. chron. rād.
Nr. 44) 110.

Latgales notariāla archiva zemes grāmatu reģistros
iznīcināto ierakstu atjaunošana — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. 36)
(skat. «Iznīcināto").

Latvijas bankas statūtu pārgrozījumi un papildinājumi
(liik. chron. rad.Nr. _45) 467—470.

Latvijas bankas statūtu pārgrozījumi un papildinājumi
(noraida) 468-—471.

Latvijas Universitātes satversmes papildinājumi (no-
raida) 72—84.

Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (lik.
chron. rād. Nr. 19) (skat. «Bezdarba").

Limonādu, minerālūdeņu un augļūdeņu akcīzes no-
doklis (lik. chron. rād. Nr-. 18) (skat. «Akcīzes").

m

Mācības iestādes _ privātās (lik. chron. rād. Nr. 54)
(skat. «Privātās").

Maizes labības tirgus regulēšana — papildinājumi no-
teikumos (lik. chron. rād. Nr. 46) 115—121.

Malkas, dedzināmās, imports (lik. chron. rād. Nr. 32)
(skat. «Imports").

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 33)
(skat. «Imports").

Mandātu apstiprināšana (skat. «Saeima").
Margarīna, gaļas, gaļas pārstrādājumu, speķa un da-

žāda veida tauku tirdzniecība (lik. chron. rād.
Nr. 34) (skat. «Gaļas").

Mežu un meža materalu pārdošana uta izsniegšana
valsts mežos — pārgrozījumi un papildinājumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 47) 72.

Minerālūdeņu, limonādu un augļu ūdeņu akcīzes no-
doklis (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. «Akcīzes").

Ministriju iekārta — pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr.
3) 246—250, 380—3.82.

Ministru kabinets.
Deklarācija 334—380.
Demisija 14.
Ministru kabineta iekārta — pārgrozījumi (lik. chron. rād.

Nr. 4) 245—250,_ 382—384.
Pārmaiņas sastāva 398.

Ministru prezidenta runas 334—337, 666.
Ministru runas:

finanču 114—115.
tautas labklājības 135—137, 232—233.
tieslietu 267, 273—274.
zemkopības 98—99.

Ministru starpsaucieni:
zemkopības 359.

Monopols, cukura (Mk. chron. rād. Nr. 12) (skat.
«Cukura").

Muitas tarifi — pārgrozījumi! (lik. chron. rād. Nr 2)
188, 331—334.
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— (lik chron. rād. Nr. 15) 437—440, 591—596,
632—633.

— (noraida) 494—505.

Nauda — papildinājums noteikumos (lik. chron. rād.Nr. 48) 85.
Nekustamu īpašumukorroborēšana sakarā ar agrārās

reformas likumu — papildinājums likumā (lik.
chron. rad. Nr. 49) 84.

Nodevu, zīmoga, rīkojuma, nodokļu nolikuma un vek-
seļu likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 16) (skat. «Zīmognodevu").

Nodoklis.
Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un augļu

ūdeņiem (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. «Akcīzes") .
Akcīzes nodoklis no rauga — pārgrozījums likumā (lik.

chron. rad. Nr. 17) (skat. «Akcīzes").
Akcizes _nodokIis _no tabakas un tabakas izstrādājumiem,

čaulītēm- un sērkociņiem — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rad. Nr. 11) (skat. «Akcīzes").

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād.Nr. 25) (skat. „Akcīzes").
Apgrozījuma nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat

«Apgrozījuma")!.
Krizes apkarošanas nodoklis (lik. chron. rād Nr 13)

(skat. «Krizes").
Nodokļu nolikumā, rīkojumā par zīmognodevu unvekseļu likumu pārgrozījumi un papildinājumi

(hk._ chron. rad. Nr. 16) (skat. «Zīmognodevu").Nodrošināšana, bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto
_ strādnieku (skat. «Bezdarbnieku").

Novērtēšana, valsts zemes fonda piešķirto un piešķi-
ramo zemju, un pārdošana dzimtsīpašumā vai
atdošana dzimtsnomā — papildinājumi un pār-
grozījumi likuma (lik. chron. rād. Nr. 65) (skat.
«Valsts zemes").

Pagarināšana, pastiprinātas apsardzības, pierobežas
joslā 40—42.

Papīra, laikrakstu, importa regulēšana (lik. chron.
rad. Nr. 44) (skat «Laikrakstu").

Pārejas formulas 38, 380, 528—529, 560—561,
585—590, 652—653, 745—747.

Parlamentārisma bloka nodibināšana no jaunsaimnie-
ku un sīkgruntniejku frakcijas, progresīvās ap-
vienības un deputāta J. Kukaiņa 40.

Pārmaiņas sastāvā:
deputātu (skat. «Deputātu"),
kultūras fonda domē (skat. «Kultūras").
Lāčplēša kara ordeņa domē (skat. «Lāčplēša").
Ministru kabineta (skat. «Ministru kabinets") .

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

Pases, ārzemju — papildinājums likuma (lik. chron.
rād. Nr. 27) (skat. «Ārzemju").

Pasta un telegrāfa iestādēs tekošo rēķinu un krājka-
ses operācijas — papildinājums noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 57) (skat. «Tekošo").

Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana pie-
robežas joslā 40'—42.

Pašvaldības, pilsētu, likuma pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 5) (skat. «Rillsētu").

Pašvaldību, apriņķu, likvidēšana (skat. «Apriņķu").
Piešķirto un piešķiramo valsts zemes fonda zemju no-

vērtēšana un pārdošana dzimtsīpašumā vai at-
došana dzimtsnomā — papildinājumi un pārgro-
zījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 65) (skat.

_ «Valsts zemes").
Pilsētu ienākumi, izdevumi, budžeti un pārskati —

pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
50) 84.

Pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 5) 403—405, 472.

Pilsētu zemes — pārgrozījumi un papildinājumi liku-
ma (lik. chron. rād. Nr. 51) 84.

Politiski un sociāli vajāto atsvabināšana no soda un
cietuma (noraida) 161—177.

Preču importa regulēšana (pirmais preču saraksts)
(lik. chron. rād. Nr. 52) 100—106.

— (otrais preču saraksts) (lik. chron. rād. Nr.
53) 106.

Privātas mācības iestādes (lik. chron. rād. Nr. 54) 72.
Process.

Civilprocesa likumu pārgrozījumi (lik. chron. rād. 9)
(skat. «Civilprocesa").

Civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rad. Nr. 8) (skat. «Civilprocesa").

Rauga akcīzes nodoklis — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rad. Nr. 17) (skat. «Akcīzes").

Regulēšana:
Cukura tirgus (Lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. «Cukura").
Laikrakstu papīra importa (lik. chron. rād. Nr. 44) (skat.

«Laikrakstu").
Maizes labības tirgus — papildinājumi noteikumos (lik.

chron,. radi. Nr. 46) (skat. «Maizes").
Preču importa (pirmais preču saraksts) (lik. chron rād.

Nr. 52) (skat. «Preču").
— (otrais preču saraksts) (lik. chron. rād. Nr. 53) (skat.

«Preču").
Romas-katoļu teoloģijas fakultāte (noraida) 73—82.

Saeima.
Apsveikumi valsts dibināšanas svētkos 109—110.
ārkārtēja sesija decembrī (4 sēdes) 533—748.
atalgojuma samazināšana kommisiju locekļiem 38.
atteikšanas no 20% algas, dažu Saeimas frakciju 431—432.
kartības ruļļa papildinājumi (noraida) 250—253.
kārtības ruļļa pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 1)

_26—38, 54.
kartības ruļļa pārgrozījums (71. pants) (noraida) 304—314.
mandātu apstiprināšana 17—-26.
nākošas sēdes nolikšana 384.
pārmaiņas deputātu sastāvā 71, 83, 387—388, 489.
prezidija vēlēšanas 6—12, 16—17.
priekšlikums sēdi slēgt 143, 380.
priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem (skat. «Deputātiem

aizrādījumi") ,
paskaidrojumi 9, 12, 14, 30 (2 reizes), 31,

52 (2 reizes), 53 (2 reizes), 54, 70, 73,
87, 106, 140, 190, 246, 291, 292, 314, 386,
388, 402, 403, 405, 426, 437, 441, 452, 468,
479, 494, 596, 644, 653, 666, 680—681,
738 (2 reizes),

paskaidrojumi pie balsošanas (skat. «Bal-
sošana").

„ runai, atklājot IV Saeimu 5—6.
„ „ sakarā ar ievēlēšanu priekšsēdētāja

amatā 7—8.
„ svinīga runa valsts gada svētkos — 1931.

g. 18. novembrī 105—108,
priekšsēdētājs ņem vardu deputātam 350.

sauc deputātus pie kārtības (skat. «Depu-
tātu saukšana"),

runas laika ierobežošana 154—155, 171—172.
svinīga sēde 1931. gada 18. novembrī 105—108.
I sesijas slēgšana 532.

Samazināšana, atalgojuma, augstākiem valsts darbi-
niekiem (lik. chron. rād. Nr. 30) (skat. «Aug-
stāko").

Samazināšana, atalgojuma, Saeimas kommisiju loce-
kļiem 38.

Satversmes 81. panta kārtībā izdotie un Saeimas no-
raidītie noteikumi:

Centrālās zemes ierīcības komitejas likvidēšana 94—100i.
Papildinājumi Latvijas Universitātes satversmē. 72—84.
Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu 123—137.
Romas-katoļu teoloģijas fakultāte 73—82.

Sērkociņu, čaulīšu, tabakas un tabakas izstrādājumu
akcīzes nodoklis — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 11) (skat. «Akcīzes").

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 25) (skat. «Akcīzes").
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Sīrupa, spirta, stērķeles, dekstrīna un glikozes ražo-
šana (lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Spirta").

Sliežu un to piederumu pasūtīšana dzelzceļiem ārpus
tekoša budžeta — pārgrozījumi un papildināju-
mi likumā (lik. chron. rād. Nr. 23) 153, 747—748.

Sodu likuma ievešanas noteikumu un disciplinārsodu
likuma pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 55) 72.

Speķa, gaļas, gaļas pārstrādājumu, dažāda veida tau-
ku un margarīna tirdzniecība (lik. chron. rād. Nr.
34) (skat. «Gaļas").

Spirta piejaukšana degvielām: — likuma atcelšana
(noraida) 494—505.

Spirta, stērķeles, dekstrīna, glikozes un sīrupa ražo-
šana (lik. chron. rād. Nr. 56) 85.

Statūtu, Latvijas bankas, pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 45) (skat. «Latvijas bankas").

— (skat. «Latvijas bankas").
Statūtu, valsts zemesbankas, pārgrozījumi (lik. chron.

rād. Nr. 64) (skat. «Valsts zemes").
Stērķeles, spirta, dekstrina, glikozes un sīrupa, ražo-

šana (lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Spirta").

Tabakas un tabakas izstrādājumu, čaulīšu un sēr-
kociņu akcīzes nodoklis — pārgrozījumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 11) (skat. «Akcīzes").

— pārgrozījumi un papildinājumi (lik. chron. rad.
Nr. 25) (skat. «Akcīzes").

Tarifi.
Muitas tarifu pārgrozījumi, (lik. chron. rad. Nr.

2) 331 334.
— (lik. chron. rād. Nr. 15) 437—440, 591—596,

632—633.
— (noraida) 494—505.

Tauku, dažāda veida, gaļas, gaļas pārstrādājumu,
speķa un margarīna tirdzniecība (lik. chron. rad.
Nr. 34) (skat. «GaJas").

Tekošo rēķinu un krājkases operācijas pasta un te-
legrāfa iestādēs papildinājums noteikumos
(Mk. chron. rād. Nr. 57) 84—85.

Telpu īre — papildinājums likuma (lik. chron. rad.
Nr. 6) 177—183,405—426, 516—529.

Tiesu iekārtas likumu pārgrozījumi (lik. chron. rad.
Nr. 58) 293.

Tirdzniecība ar gaļu, gaļas pārstrādājumiem, speķi,
dažāda veida taukiem un margarīnu (lik. chron.
rād. Nr. 34) (skat. «Gaļas").

Tirdzniecības kuģu administratīvais personāls — pa-
pildinājumi un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 59) 84.

Tirgus regulēšana cukuram (lik. chron. rad. Nr. 31)
(skat. «Cukura").

Tirgus regulēšana maizes labībai — papildinājumi no-
teikumos (lik. chron. rād. Nr. 46) (skat. «Mai-
zes").

Triju zvaigžņu ordeņa dome.
vēlēšanas 39—40.

Turīgās šķiras aplikšana ar krizes nodokli (noraida)
268—270.

Uzdod kommisijām (skat. «Kommisijām uzdod").
Uzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod").

Valdībai uzdod:

I

atcelt finanču ministra izdoto instrukciju par degvielu
maisījumu (noraida) 494—505.

atjaunot nekavējoties linu pieņemšanu no ražotājiem, par
1931. gada cenām 52, 188—211.

atvieglot lauksaimniekiem noteikumus par iemaksām lik-
vidētās I apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadīju-
mos iztrūkuma segšanai 52—53, 222—226, 398—399.

dibināt Latgale cukura fabriku 52, 211—222.
ierīkot darba namus ar piemērotu darbu maksimālo ve-

cumu sasniegušiem darba 'invalīdiem (noraida) 265—266.

ievest darba grāmatiņas visiem darba ņēmējiem 653.
izdarīt lielākus ietaupījumus uz valsts aparāta sašaurinā-

šanas rēķina, sastādot valsts budžetu 1932./33. saim-
niecības gadam 745.

felietot lauku ceļu labošanai un šoseju būvēšanai ne ma-
zāk kā pusi no summām, kas ienāks no likuma par lī-
dzekļu sagādāšanu bezdarba apkarošanai 653.

izstrādāt cukura fabriku būves tīkla projektu 3,99—402.
likvidēt «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesi", sākot ar 1932. g.

1. janvāri 745—746.
likvidēt mazākuma tautību atsevišķas skolotāju pārbaudī-

jumu un cenzēšanas kommisijās 746.
likvidēt mazākuma tautību izglītības pārvalžu inspekto-

rus, sākot ar 1932. g. 1. janvāri 746.
nekavējoši izvest bezdarbnieku reģistrāciju visās Latvijas

pilsētās, miestos un pagastos (noraida) 254—265.
nepazemināt sabiedriskos darbos nodarbināto strādnieku

darba algas 231—234.
nokārtot īres samaksas jautājumu sakarā ar papildināju-

mu likumā par telpu īri 528—529.
noteikt krizes nodokli ievedamām precēm un mantām

(noraida) 294—302.
pārstrādāt nodokļu nolikuma attiecīgus pantus, nosakot

eksistences rnininumu uz 1200 latiem 585—589.
reģistrēt no Latvijas izvestos un ārzemēs noguldītos Lat-

vijas pilsoņu kapitālus un tos aplikt ar 10% krizes no-
dokli 585—589.

reviidet Kara ministrijas iestāžu arrindas štatus, tos sa-
mazinot 745.

samazināt darbinieku skaitu Izglītības ministrijas mazā-
kuma tautību skolu pārvaldēs 746.

samazinot ierēdņu stātus, neatlaist no amatiem kara in-
valīdus, Lāčplēša kara ordeņa kavalierus un brīvības
cīnītājus 302—304.

Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus:
Benzīna monopols 403, 458—467.
Budžeta, 1931./32. gada, sabalansēšana 293—294.
Gaļas tirgus regulēšana 236—245.
Obligātoriski bezdarbnieku darba arteļi lielāku un ilgstošu

sabiedrisku darbu veikšanai 652—653.
Parādu kārtošanas atvieglošana 270—289.
Sevišķa cukura rūpniecības veicināšanas fonda dibināšana

560—561.
Valsts civildienesta amatu saraksts (lik. chron. rād.

Nr. 60) (skat. «Civildienesta").
Valsts darbinieku ārstēšana (lik. chron. rād. Nr. 61)

137—140.
Valsts , darbinieku atalgojums — pārgrozījumi notei-

kumos (tik. chron. rād. Nr. 7) 121—123,
426—429.

— pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
62) 121.

— papildinājumi noteikumos (noraida) 123—137.
Valsts darbinieku, augstāko, atalgojuma samazinā-

šana (lik. chron. rād. Nr. 30) (skat. «Augstāko").
Valsts kontroles padomes un kollēģijas locekļu apsti-

prināšana 71.
Valsts mežos mežu un meža materiālu pārdošana un

izsniegšana — pārgrozījumi un papildinājumi li-
kumā (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. «Mežu").

Valsts prezidenta raksts par deputāta M. Skujenieka
uzaicināšanu sastādīt Ministru kabinetu 291.

Valsts zemes bankas ķīļu zīmju kurss (lik. chron. rād.
Nr. 63) 84.

Valsts zemes bankas statūtu pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 64) 514—516.

Valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšana un pārdošana dzimtsīpašumā vai
atdošana dzimtsnomā — papildinājumi un pār-
grozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 65) 84.

Valūtas, ārzemju, operācijas (lik. chron. rād. Nr. 28)
(skat. «Ārzemju valūtas").

— papildinājums un pārgrozījums noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 29) (skat. «Ārzemju valūtas").

Vekseļu likumu, nodokļu nolikuma un rīkojuma, par
zīmognodevu_ — pārgrozījumi un papildinājumi
(Mk. chron. rād. Nr. 16) (skat. «Zīmognodevu").

Vekseļu likumu papildinājums (lik. chron. rād. Nr.
66) 85.
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Velēšanas.
centrālās vēlēšanu kommisijās (skat. «Centrālās").
Centrālās zemes ierīcības komitejas (skat. «Centrālās").
kommisiju (skat. «Korramīisijas"),
Kultūras fonda domes (skat. «Kultūras").
Lāčplēša kara ordeņa domes (skat. «Lāčplēša").
Saeimas prezidija (skat. «Saeima").
Tnij'u zvaigžņu ordeņa domes (skat. «Triju").

Ventspils brīvosta — pagaidu noteikumi (lik. chron.
rād. Nr. 67) 72.

Virsdienesta karavīri — pārgrozījumi un papildinā-
jumi Mkumā (lik. chron. rād. Nr. 68) 85.

Zemes banka (skat. «Valsts zemes banka") .
Zemes grāmatu reģistros Latgales notariālā archiva

iznīcināto ierakstu atjaunošana — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. 36)
(skat. Iznīcināto").

Zīmognodevu rīkojuma, nodokļu nolikuma un vekseļu
likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 16) 440, 596—601, 632.

!

__________________________________________?
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Likumprojektu chro
I. Pieņemtie

rp^ No kādas kommisijās
* Likuma virsraksts Kas iesniedzisn

_
1 Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi (Ref. A. organizācijas kom-organizācijas

Petrevics) . misija

2 Pārgrozījumi muitas tarifos (Ref. K. Ulmanis) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
188 un rūpniecības

3 Pārgrozījumi ministriju iekārtā (Ref. P. Juraševskis) deputāti (A. Erniņšpublisko tiesību
u. c.) 246—250

4 Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (Ref. P. deputāti (J. Vinters publisko tiesību
Juraševskis) u. c.) 245—250

5 Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (Ref. E. pašvaldības kommi-pašvaldības
Radziņš) sija

6 Papildinājums likumā par telpu īri (Ref. J. Višņa, deputāti (J. Višņa sociālās_ likumdoša-
F. Oielēns) u. c.)177—183 nas, juridiskas

7 Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atal- Ministru kabinets sociālās likumdoša-
? gojumu (Ref. R. Dukurs) (izd. Satv. 81. p, nas, budžeta .

kārt.) 121—123

18
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos Ministru kabinets juridiskās

(Ref. P. Juraševskis) 188

9 Pārgrozījumi civilprocesa likumos (Ref. P. Jura-juridiskā kommisijā juridiskās
ševskis)

10 Pārgrozījumi likumā par alkoholu saturošu vielu ra- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu 143 un rūpniecības

11 Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no tabakas Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un serkoci- 143 un rūpniecības
ņiem (Ref. V. Sanders) .

12 Cukura monopols (Ref. G. Zemgals) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
432—437 un rūpniecības

13 Krizes apkarošanas nodoklis (Ref. G. Zemgals) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
451—458 un rūpniecības

?

14 Apgrozījuma nodoklis ' ; Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
489 un rūpniecības

15 Pārgrozījumi muitas tarifos (Ref. K. Ulmanis) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
437—440 un rūpniecības

16 Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojumā par zīmog- Ministru kabinets juridiskās, finanču,
nodevu, nodokļu nolikumā un vekseļu likumos 440 tirdzniecības un
(Ref. P. Juraševskis, V. Vestermanis) rūpniecības

17 Pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
(Ref. V. Sanders) 489 un rūpniecības

18 Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
augļūdeņiem 489 un rūpniecības

19 Līdzekļu sagādāšana bezdarba apkarošanai (Ref. sociālās likumdoša- sociālās likumdoša-
E. Rimbenieks, R. Dukurs) nas un budžeta nas, budžeta

kommisijās
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neloģiskais rādītājs
likumi *

i Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
i kommisijās „Valdības Vēst- un min. kab.

I 1as. II las. III las. ziņojums formulas nesI« not j^„

1931.g.
26—30 30-38 - 54 38 Nr. 255 Nr.234

331-332 332-334 - 334 - Nr. 274 Nr.244

380-381 381-382 - 382 - Nr. 274 Nr. 246

382-383 383-384 - 384 — Nr. 274 Nr. 245

403-405 405 — 472 — Nr. 284 Nr. 248

405—426 (N o d o d j ūŠr idiskai kommisijā i)
516-522 522-529 529, 528—529 Nr.286 Nr. 254
426-428 428 — 428—429 — Nr. 281 Nr. 247

472-478 478-484 486 — Nr. 283 Nr. 243

485 485-486 — 486 — Nr. 284 Nr. 250

489 (Nodod atpakaļ valdībai)

529—530 530-532 — 532 — Nr. 288 Nr. 255

1932. g.
533-554 556-560 - 632 560-561 Nr. 3 ļ Nr. 1

1931.g.
561-577 577-585 — 632 585-590 Nr. 294 Nr. 256

590-591 (Nodod atpakaļ finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai)

1932.g.
591—595 595-596 — 632-633 — Nr. 3 Nr. 3

596—599 599-601 — 632 - Nr. 3 Nr. 2

1931.g.
602 602-604 — 632 - Nr. 294 Nr. 257

604 (Noņem no dienas kārtības)

604-632 643-652 - 748 652—653 Nr. 294 Nr. 258
634-643 666
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-20 Pārgrozījumi valsts, budžetā 193L/32. saimniecības Ministru kabinets budžeta ļ
gadam (Ref. J. Birznieks) ' 440—451

21 Valģts papildu budžets 1931.'32. saimniecības gadam Ministru kabinets budžeta
(Ref. J. Breikšs) :

\ 1440—451

22 Pārgrozījumi un papildinājumi kara klausības likumā Ministru kabinets kara lietu
(Ref. G: Mīlbergs) 71

? | _ ' 1 ?23 Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par sliežu un Ministru kabinets budžeta
to piederumu pasūtīšanu dzelzceļiem ārpus teko- J153
šā budžeta (Ref. y. Bastjānis). ?
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p pricsana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
— kommisijās „ . „Valdības Vēst- un min. kab.

I las. II las. III las. ziņojums formulas negī« not krāj «

1932. g.
653-680 680—735 — 743 745-747 Nr. 7 Nr. 6

742-744
653-680 735-738 — 745 745—747 Nr. 7 Nr. 7

744-745
738—740 740-742 — 742 — Nr. 2 Nr. 4

747 747—748 — 748 Nr. 2 Nr. 5 i
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II. Kommisijām nodotie likumprojekti.
ijtf

g ,1 Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijām
Hi—— —————.^^-^^—__^_

24 Advokatūras reorganizācija (D. Apinis u. c.) deputāti juridiskai 505—514

25 Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas izstrādā- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
jumiem, čaulītēm un sērkociņiem — pārgrozījumi (izd. Satv. 81. p. kārt.) un rūpniecības 72

un papildinājumi, likumā

26 Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar no- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi un papil- un rūpniecības 71
dinājumi likumā

27 Ārzemju pases — papildinājums likumā Ministru kabinets publisko tiesību 72
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Pieprasījumu chro

Tek.
„ ' Pieprasījumi Kam iesniegts Apspriešana
Nr. Nr. 6

IV Saeimas I sesijā pie

Jautājumu chrono

Tek. Nr.Nr. Jautājumi Kam iesniegts

1 Bezdarba posta apkarošana (J. Višņa u. c.) ministru prezidentam

2 Rīgas galvenā pasta priekšnieka rīcība (E. Sudmalis satiksmes ministrim
u. c.)

3 Terrors pret bezdarbniekiem un strādniecību (F. iekšlietu ministrim
Landovskis u. c.)

4 Fašistu pieņemšana policijas dienestā (B. Kalniņš iekšlietu ministrim
u. c.)
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noloģiskais radītājs.
Kommisi-
jās ziņo- Valdības priekštāvju atbilde Debates Pārejas formulas

jums

prasījumi nav iesniegti.

loģiskais rādītājs.

Apspriešana Valdības pārstāvju atbildes Debates

42—46 (skat. IV Saeimas II sesiju)

46—49 (skat. IV Saeimas II sesiju)

49—52 (skat. IV Saeimas II sesiju)

184—186 (skat. IV Saeimas II sesiju)



I sesijas 1. sēde 1931. gada 3. novembrī.
(Atklāta pīkst. 17.)

_^ Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 1. sēde 1931. gada 3. novembrī. 6

Saturs.
1. IV Saeimas atklāšana:

P. 'Kalniņš, priekšsēdētājs 5
2. Prezidija vēlēšanas:

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 6
P. Kalniņš, priekšsēdētājs 7
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) .... 8, 12
St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 9
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija) 9
F. Cielēns (sociāldemokrāts) . 9, 10
J. Veržbickis (Latvijas polu savienība) .... 10

3. Mandātu kommisijās vēlēšanas 12
4. Organizācijas kommisijās vēlēšanas ' 13
5. Ministru prezidenta K. Ulmaņa iesniegtais paziņojums

par Ministru kabineta pilnvaru nolikšanu 14
6. Nākošā sēde 14

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Godājamie depu-
tātu kungi! Izpildot mūsu republikas satversmē
man uzticēto pienākumu, atklāju jaunievēlētās —
pēc skaita ceturtās — Saeimas pirmo plenārsēdi un
apsveicu tautas vietniekus, kuriem lemts nākošos
3 gados izteikt tautas gribu un lemt par viņas tālā-
kiem likteņiem.

Pārlaižot skatu pār deputātu soliem, man jā-
liecina, ka arī šoreiz vēlētāji izdarījuši pamatīgus
pārgrozījumus mūsu Saeimas personālā sastāvā.
Nesastopam starp deputātiem daudz no tiem, kuri
kopā ar vienu otru no mums strādājuši likumdevējā
iestādē visus pēdējos gadus kopš pirmās likumde-
vējas iestādes sanākšanas; bet viņu vietā redzam
daudz jaunu pārstāvju, kuriem tagad ar to izcilo
vietu, kāda viņiem ierādīta pret vecajiem, kas pa-
likuši ārpus šī Augstā nama, uzlikts arī lielāks pie-
nākums, proti — būt labākiem un spējīgākiem kā
tiem, kas darbojās šai namā līdz šim. Mēs esam
spiesti atsacīties no mūsu veco darba biedru pado-
miem, un viņu vietā jāaizpilda robs jaunajiem spē-
kiem, kuri tagad reizē ar mums būs tie, kas aizstā-
vēs viņu vēlētāju intereses un pierādīs, ka viņi tos
solījumus, ko devuši saviem vēlētājiem, patiešām
ir spējīgi pildīt.

Man gribētos šodien šai svinīgā brīdī atgā-
dināt visiem deputātiem vārdus, ko sacīja pirmajā
sēdē mūsu pirmajā likumdošanas iestādē mūsu pir-
mais tautas vietnieku nama priekšsēdētājs Jānis
Čakste. Viņš toreiz atgādināja deputātiem, ka no
tās dienas, kad viņi šeit ieradušies pildīt tautas
gribu, viņiem sekos viņu vēlētāji, sekos tauta ik
uz soja un spriedīs par lēmumiem, kas pieņemti
Augstajā namā. Jo vairāk man tas jādara šodien,
tāpēc ka jaunā Saeima sanāk loti nopietnā brīdī.
Es negribētu, lai daži no jums šo nopietno brīdi
vērtētu pārāk zemu.

Ja III Saeima saņēma kā mantojumu dabas
katastrofas sekas — plūdu sekas, tad IV Saeima
saņem kā mantojumu smagas saimnieciskās krizes
sekas, kas skārusi visas Latvijas tautsaimniecības
nozares. Es domāju, man nav jums jāatgādina
grūtais saimnieciskais stāvoklis, ko latvju tauta
patlaban pārdzīvo. Saimnieciskās grūtības, kādās
nonākušas visas mūsu ražojošās nozares, piespiež
patlaban pārvērtēt visu mūsu līdzšinējo ražošanas
iekārtu, un es domāju, ka ir pareizs uzskats, ka šī
smagā krize mūs spiedīs atsacīties no daudz mūsu
saimnieciskās dzīves pamatprincipiem, ko līdz šim
uzskatīja par nesatricināmiem. Mēs jau esam pie-
dzīvojuši, ka arī Latvijā valsts vara ir bijusi spiesta
iejaukties un cik necik censtiem regulēt to saimnie-
cisko dzīvi, ko līdz šim uzskatīja par atrodošos pri-
vātu uzņēmēju rokās. Un nākošie mēneši — es
negribētu teikt: tikai nākošā ziema — būs vieni no
smagākiem, ko Latvija pārdzīvos; es gribētu sacīt,
ka četrpadsmitais Latvijas valsts pastāvēšanas
gads būs vissmagākais Latvijas īsajā mūžā. Taisni
tāpēc šodien jums, deputātu kungi, jāapsver jūsu
lielais pienākums, ko jūs esat uzņēmušies, saņemot
deputāta pilnvaras.

Mana pārliecība ir tāda, ka pie labas gribas,
strādājot parlamentārisko darbu, cik tas, pastāvot
politiskām pretešķībām, ir iespējams, mums izdo-
sies atrast izeju, lai vismaz mīkstinātu saimniecisko
krizi, grūtos saimnieciskos apstākļus. Es esmu
pārliecināts, ka pie labas gribas mēs arī nākošos
trīs gados atradīsim vienā otrā jautājumā kopēju
valodu, un, ja mums visiem rūpēs Latvijas tautas
labklājība, mēs veiksim arī tos lielos pienākumus,
ko mums ir uzlikuši mūsu vēlētāji.

Stājamies pie dienas kārtības, ko pieņēmusi pro-
vizoriskā frakciju padome. Šī dienas kārtība skan
tā: Saeimas prezidija vēlēšanas; mandātu kommisi-
jās vēlēšanas; organizācijas kommisijās vēlēšanas.
— Vai ir kādi iebildumi pret šo dienas kārtību? Ie-
bildumu nav. Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — Saeimas pre-
zidija vēlēšanas.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli šīs vēlēšanas
ir aizklātas, un ievēlēti skaitās tie, kas dabūjuši ab-
solūtu balsu vairākumu. — Lūdzu uzstādīt kandidā-
tus Saeimas priekšsēdētāja amatam. — Sociāldemo-
krātu frakcijas vārdā deputāti F. Cielēns, A. Rude-
vics un F. Menderis par kandidātu Saeimas priekš-
sēdētāja amatam uzstāda deputātu Paulu Kalniņu.
Vai uzstāda vēl kādu kandidātu Saeimas priekšsē-
dētāja amatam? — Lūdzu dot man pagaidu sekre-
tāru. No savas puses lieku priekšā deputātu Tra-
sunu. Iebildumu nav? Lūdzu deputātu Trasunu
ieņemt pagaidu sekretāra vietu. — Iesniegts vēl otrs
kandidāts Saeimas priekšsēdētāja amatam — depu-
tāts Leonids Jeršovs. (Smiekli.) Vārdu pie Saei-
mas priekšsēdētāja kandidatūras vēlas deputāts Me-
žulis. Vārds deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Saeimas priekšsēdētāja amatam uzstādīta Paula
Kalniņa kandidatūra. Tam pretim mēs uzstādām Sa-
eimas priekšsēdētāja amatam savu kandidātu — de-
putātu Leonidu Jeršovu. Tā ir strādniecības kandi-
datūra, kas nostādīta pret kopējo sociāldemokrātu
un buržuju apvienoto kandidātu Paulu Kalniņu. Mēs
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zinām, ka mūsu kandidātu neievēlēs, jo sociāldemo-
krāti un buržuji to nepieļaus, bet Paula Kalniņa kan-
didatūra nav pieņemama revolucionārai strādniecībai
un mūsu frakcijai. Mēs zinām, kā pagājušā Saeima
izturējās tagadējais sociāldemokrātu un buržuju ko-
pējais kandidāts Pauls Kalniņš, kad strādnieku un
zemnieku frakcijas deputātus meta lauka tikai tapec,
ka viņi gribēja izteikt strādnieku domas. Mes tā-
pēc uzstādām savu strādnieku kandidatūru — depu-
tāta Leonīda Jeršova kandidatūru. Mēs zinām, ka
deputāta Leonida Jeršova kandidatūru ar apvieno-
tām sociāldemokrātu un buržuju balsīmnepieņems.
To mēs loti labi zinām. Mūsu kandidaturatiks no-
raidīta. — Mēs zinām, ka buržuji unsocialdemokrati
vienotā frontē pieņems savu kandidatūru, bet norai-
dīs Leonida Jeršova kandidatūru. Bet mes kopa ar
to arī zinām, ka tādā kārtā būs radīta buržuju un
sociāldemokrātu vienota fronte pret revolucionāro
kandidātu Leonīdu Jeršovu. Līdz ar tota bus vie-
nas šķiras nostāšanās pret otru: vienotas buržuāzi-
jas un sociāldemokrātijas nostāšanās pret revolucio-
nāro strādniecību un tās kandidātu Leonidu Jeršovu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie abām uz-
stādītām kandidatūrām vairāk neviens nevēlas? Tā
tad Saeimas priekšsēdētāja amatam uzstādīti divi
kandidāti. Deputāti F. Cielēns, A. Rudevics un F.
Menderis uzstādījuši par kandidātu deputātu Paulu
Kalniņu, deputāti K. Mežulis un E. Sudmalis — de-
putātu Leonidu Jeršovu.

Saskaņā ar kārtības ruļļa 27., 28., 29., 30. un. 31.
pantu balsošanas kārtība būs šāda. Kandidātus Sa-
eimas prezidija locekļu, Valsts prezidenta un Valsts
kontroliera amatiem deputāti iesniedz prezidijam
rakstītā, veidā ar savu parakstu. Kandidāta iesnie-
dzēja paraksts nozīmē arī to, ka uzstādītais kandi-
dāts kandidatūru pieņēmis. Katram minētam ama-
tam iesniegtie kandidāti nāk visiuz reizi aizklāta
nobalsošanā. Par ievēlētu uzskatāms tas no kandi-
dātiem, kas dabūjis visvairāk balsu; balsu skaits
nedrīkst būt mazāks par klātesošo deputātu absolū-
to balsu vairākumu. Ja pirmajā nobalsošanā neviens
nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
nupat nolasītā kārtībā par visiem kandidātiem balso
otrreiz. Ja arī tad nav panākumu, balsošanu turpi-
na, atmetot ikvienā turpmākā balsošanā to kandidā-
tu, kas iepriekšējā balsošanā dabūjis vismazāk balsu.
Balsošanu atkārto, kamēr viens no kandidātiem da-
bū ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. — Uzstā-
dīti divi kandidāti. Lūdzu zvērinātos balsu skaitītā-
jus izdalīt zīmītes un lūdzu deputātus rakstīt uz zī-
mītēm vienu no kandidātu vārdiem. Tie, kas balso
par deputātu Paulu Kalniņu, lai rakstauz zīmītēm
„Pauls Kalniņš"; kas balso par deputātu Leonidu
Jeršovu, lai raksta „Leonids Jeršovs"; kas atturas,
lai nodod baltu zīmīti, vai raksta „aituras". — Vai
visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildī-
tas? Lūdzu balsu skaitītājus salasīt zīmītes. — Vai
visi nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens ne-
pieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes.
— Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 97 zīmī-
tes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputātu
Paulu Kalniņu nodotas 87 balsis, par deputātu Leo-
nidu Jeršovu — 8 balsis; 2 zīmītes nodotas baltas.
Ievēlēts par Saeimas priekšsēdētāju deputāts Pauls
Kalniņš.

Godātie deputāti! Jūs par jaunu esat izsacī-
juši man savu uzticību, bet līdz ar šo uzticību esat
uzvēluši man smagu pienākumu, kuru es varēšu
pildīt tikai tanī gadījumā, ja atradīšu pabalstu
Augstajā namā. Es domāju, ka parlamentāriskā
iekārta, kas valda mūsu valstī un, uz kuras pama-

tojoties mēs šeit strādājam, uzliek būt iecietīgai
vienai frakcijai pret otru, vienam deputātam pret
otru. Šo iecietību, man liekas, prezidijs — vis-
maz manā personā — līdz šim arī ir centies ievē-
rot. Es apsolos arī turpmāk būt objektīvs sēžu
vadītājs, sargāt šī Augstā nama cieņu un turēties
stingri pie Latvijas republikas satversmes!

Lūdzu uzstādīt kandidātus Saeimas priekšsēdē-
tāja pirmā biedra amatam. Deputāts J.Birznieks ie-
sniedzis priekšlikumu:

„Latvijas zemnieku savienības Saeimas frakcijas uzde-
vumā lieku priekšā ievēlēt par Saeimas priekšsēdētāja pirmo
biedru deputātu Kārli Pauluku."

Vairāk kandidātu neviens nemin? {Br. Kalniņš
no vietas: „Vai Laicens nebūs?") Vairāk kandidātu
neviens nemin. Lieku deputāta Pauluka kandidatū-
ru uz balsošanu. Lūdzu izdalīt zīmītes. Uz zīmītēm
atradīsit trīs vārdus: „par", „pret" un „atturas". Lū-
dzu tos, kas balso par deputātu Pauluku, atstāt uz
zīmītēm vārdiņu „par", un pārējos strīpot; kas balso
pret, lūdzu strīpot vārdiņus „par" un „atturas"; kas
atturas, lai strīpo vārdiņus „par" un „pret". — Vai
visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildī-
tas? Lūdzu, salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zī-
mītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebil-
dumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas
rezultāts: par deputātu Pauluku nodotas 84 balsis,
pret — 9 balsis, atturējušies — 3, divi zīmītes nodo-
tas nederīgas. Par Saeimas priekšsēdētāja pirmo
biedru ievēlēts deputāts Kārlis Pauluks.

Lūdzu uzstādīt kandidātus priekšsēdētāja otrā
biedra amatam. Iesniegti divi priekšlikumi. Depu-
tāti V. Rubulis, J. Vinters, P. Leikarts un P. Zālīte
liek priekšā par Saeimas priekšsēdētāja otro biedru
ievēlēt Latgales zemnieku progresīvās apvienības
frakcijas locekli deputātu Juri Pabērzu. Deputāti
St. Ivbuls, A. Pastors un A. Jukšinskiskristīgo zem-
nieku un katoļu frakcijas vārdā liek priekšā deputā-
tu J. Rancanu. Balsošanas kārtība būs tāda pati kā
priekšsēdētāja vēlēšanām. Balsu skaitītāji izdalīs
zīmītes, uz kurām tie, kas balso par deputātu Ran-
canu, lai raksta deputāta Rancana vārdu; kas balso
par deputātu Pabērzu, lai raksta Pabērza vārdu.
Lūdzu izdalīt zīmītes. —Vai visi deputāti saņēmuši
zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu salasīt zī-
mītes. — Vai visi nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes
neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskai-
tīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalī-
tas 98 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par
deputātu Juri Pabērzu nodotas 49 balsis, par depu-
tātu Jezupu Rancanu nodota 41 balss, atturējušies 8.
Neviens nav dabūjis absolūtu balsu vairākumu. Jā-
pārbalso. — Nobalsošanā nāk tās pašas divi kandi-
datūras. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārtība
tā pati: tie, kas balso par deputātu Pabērzu, lai rak-
sta uz zīmītēm „J. Pabērzs"; kas balso par depu-
tātu Rancanu, lai raksta „J. Rancans". — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas?
Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zīmītes?
Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts:
pavisam izdalītas 96 zīmītes, tikpat daudz saņemtas
atpakaļ; par deputātu Juri Pabērzu nodotas 52 bal-
sis, par deputātu Jezupu Rancanu — 39 balsis, attu-
rējušies 5. Par priekšsēdētāja otro biedru ievēlēts
deputāts Juris Pabērzs. — Vēl mums jāievēl sekre-
tārs un sekretāra biedrs. — Vārdu lūdz deputāts
Breikšs. Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Priekšsēdētāja kungs šodien savā atklāšanas
runā uzsvēra mūsu valsts grūto saimniecisko stā-
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vokh un atgādināja, ka arī Augstajam namam jāsāk
ar_ taupību. Demokrātiska centra frakcijai pēc at-
slēgas, kas pieņemta frakciju padomē, bez šaubām,pienākas prezidija viena vieta; bet mēs atsakāmies
no šīs vietas un, proti, aiz_ sekojošiem lietderības
motīviem. Saeimas prezidija ir 6 personas, un trīs
no tam sekretariāta. — sekretārs un 2 sekretāra
biedri. Augša, ka jūs redzat, sēdekļu ir tikai 5 per-
sonām; vienam prezidija loceklim jāpaliek apakšā,
deputātu krēslos. Bez tam mes visi zinām, ka ot-
ram sekretāra biedram darba nav, bet algu viņš sa-
ņeiu Tapec arī aiz taupības motīviem mūsu frak-
cija liek priekša Saeimai noņemt no dienas kārtības
Saeimas prezidija_ sekretāra otrā biedra vēlēšanas
un uzdot organizācijas kommisijai izstrādāt likum-
projektu par šī amata strīpošanu. Kā jau teicu, šo
priekšlikumu mes iesniedzam taisni taupības nolū-
kos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Breikša
priekšlikums attiecas uz sekretāra otro biedru. Lū-
dzu uzstādīt kandidātus sekretāra amatam. Depu-
tāti A. Eglītis un M. Skujenieks liek priekšā deputāta
Ādolfa Bļodnieka kandidatūru. Vai ir vēl kāds kan-
didāts? Vairāk kandidātu neviens nemin. Nobalso-
šanā nāk deputāta Ādolfa Bļodnieka kandidatūra.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Uz zīmītēm uzspiesti trīs
vārdi. Tie deputāti, kas balso par deputātu Ādolfu
Bļodnieku, lai atstāj vārdiņu „par", bet „pret" un
„atturas" strīpo; kas balso pret, lai atstāj „pret" un
strīpo vārdiņus „par" un „atturas"; kas atturas, lai
atstāj vārdiņu „atturas" un strīpo „par" un „pret".
— Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi zī-
mītes izpildījuši? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi
nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepie-
prasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. —
Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 97 zīmītes,
tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputātu Bļod-
nieku nodotas 76 balsis, pret to nodots 15 balsu, at-
turējušies 5, nederīga nodota 1 zīmīte. Par Saeimas
sekretāru ievēlēts deputāts Ādolfs Blodnieks. — Lu-
dzu sekretāru ieņemt vietu.

Sekretāra pirmā biedra amatam pag _aidām_ uz-
stādīti divi kandidāti. Minoritāšu deputātu vārda
deputāts P. Sīmanis liek priekšā par sekretāra pirmo
biedru ievēlēt deputātu J. Veržbicki; deputats_ St.
Ivbuls liek priekšā ievēlēt deputātu Ozoliņu. Vārds
pie šīs kandidatūras deputātam Ivbulam.

St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Cienījamie deputātu kungi! Katru reizi Saei-
mas prezidijā ir bijuši reprezentēti lielāko partiju
pārstāvji. Tagad, acīmredzot. šī tradīcija_ir lauzta
— mūsu priekšā liktais kandidāts nav dabūjis balsu
vairākuma. Tāpēc mēs lūdzam par pirmo sekretāra
biedru ievēlēt mūsu partijas deputātu Lūkasu Ozo-
liņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Sī-
manim.

P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Minoritātēm ir 17 mandātu._ Pamatojoties
uz tiesībām un mūsu parlamentariskam tradīcijām,
viņām pienākas viena vieta prezidija. Es loti lūdzu
neatkāpties no šiem principiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts
Cielēns. Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Sociāldemokrātu frakcija šim gadīju-
mā grib atbalstīt atslēgu, t. i._, ka pilsonisko minori-
tāšu grupām kopā ir 17 deputāti un tapec viņam pie-

*) Runātāja atreferējums.

nākas vieta prezidijā. Bet, ievērojot tos īpatnējos
apstākļus, kādos vēlēšanās piedalījās polu savienība,
kad Rīgā viens kandidāts — Liberisa kungs tika pie-
ķerts balsu uzpirkšanā, tāpat ievērojot vēl dažus ci-
tus faktorus, sociāldemokrātu frakcija nebalsos par
polu frakcijas kandidātu; bet ja minoritātes dos citu
kandidātu, tad sociāldemokrātu frakcija balsos par
viņu pārstāvi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veržbickim.

J. Veržbickis (Latvijas poļu savienības polu-ka-
toļu partija): Godātie deputātu kungi! Man šķiet,
ka aizrādījums, ko šeit.minēja Cielēna kungs, nekā-
dā ziņā nepelna ievērību; tas taču attiecas uz atse-
višķas personas darbību, kura vienīgi uz savu galvu
veda še uz vietas, Rīgā, aģitāciju un nevēlamu kam-
paņu. Tādēļ apstāklim, par ko runāja Cielēna kungs,
nevar būt nekāda sakara ar to, kas minoritāšu frak-
cijām jeb minoritāšu blokam kā tādam pienākas pēc
atslēgas. Arī pats deputāts Cielēna kungs nupat aiz-
rādīja, ka pēc atslēgas minoritāšu frakcijām patiesi
pienākas sekretāra biedra vieta. Es domāju, ka, iz-
ejot taisni no šī redzes stāvokļa, neievērojot nekā-
dus blakus apstākļus, kam patiesībā nav ne mazākās
nozīmes šī jautājuma izspriešanā, Augstā nama vai-
rākums balsos par minoritāšu kandidatūru.

No savas puses kategoriski noraidu apvainoju-
mu, ko šeit izteica poļu frakcijai deputāts Cielēna
kungs. Šinī gadījumā polu frakcijai nekādu vainu
nevar uzvelt. Bez tam ir skaidrs, ka tam, par ko
runāja Cielēna kungs, nevar būt ne mazākā sakara
ar nupat apspriežamo jautājumu, un tāpēc Augstā
nama vairākumam jābalso par minoritāšu kandida-
tūru, nemaz pat neievērojot, kāds ir šis kandidāts,
ja to uzstāda minoritāšu bloks. Tas jādara vēl jo
vairāk tādēļ, ka poļu frakcija apvainojumu, ko viņai
kā tādai šeit izteica Cielēna kungs, pilnīgi un kate-
goriski noraida.

Es ceru, ka Augstā namā atradīsies vairākums,
kas aizstāvēs taisnības principu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Cienījamais ie-
priekšējais runātājs teica, ka poļu frakcijai ar Libe-
risa kungu neesot nekādu sakaru. Ja nemaldos un
cik atceros no centrālās vēlēšanu kommisijās mate-
riāliem, poļu kandidātu liste Rīgā bija tā pati liste,
kas bija Latgalē un Zemgalē. Ja nu Liberisa kun-
gam būtu izdevies nopirkt tik 200 balsu, tad blakus
tagadējiem 2 poļu deputātiem sēdētu vēl arī Libe-
risa kungs, jo apmēram tikai pāris simtu balsu pie-
trūka, lai te ar tādā veidā iegūtām balsīm jūsu frak-
cijai būtu trešais loceklis. Liberisa kungs bija kan-
didāts jūsu listē Rīgā. Liberisa kungs ir jūsu parti-
jas biroja vadītājs Rīgā. Liberisa kungs ir pieķerts,
kā tas konstatēts kriminālpolicijas materiālos un arī
centrālā vēlēšanu kommisijā ienākušos materiālos,
ka viņš mūsu Latvijas galvas pilsētā dienas laikā or-
ganizējis balsu pirkšanu par naudu.' šāds gadījums,
kur kā.da partija atklātā veidā uz ielas par naudu
pirkusi balsis, Latvijas 13 gadus pastāvēšanas laikā
ir noticis pirmo reizi. Cienījamie deputātu kungi!
Sociāldemokrātu frakcija gan šādus politiskās cīņas
paņēmienus mūsu valstī kategoriski nosoda un liek
priekšā arī parlamentam ieņemt kategoriski noraido-
šu viedokli. Sociāldemokrātu frakcija uzaicina
Augsto namu nebalsot par tādiem kandidātiem pre-
zidija amatiem, kuri pieder pie partijas, kas tamlī-
dzīgā veidā sāk sagandēt mūsu politisko dzīvi, kā
tas ir bijis šinī gadījumā un līdzīgā veidā, varbūt vēl
citos gadījumos.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Sekretāra pirmā biedra amatam uzstādī-
tas divi kandidatūras: no minoritātēm — deputāts
J. Veržbickis, no kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
jas— deputāts L. Ozoliņš. Balsošanas kārtība tāda
pati kā par agrākām kandidatūrām. Lūdzu izdalīt
zīmītes. Tie, kas balso par deputātu Veržbicki, lai
raksta uz zīmītēm deputāta Veržbicka vārdu; kas
balso par deputātu Lūkasu Ozoliņu, lai raksta Lūka-
sa Ozoliņa vārdu. — Vai visi deputāti saņēmuši zī-
mītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu salasīt zīmī-
tes. — Vai visi nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes
neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskai-
tīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalī-
tas 97 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par
deputātu Veržbicki nodotas 32 balsis, par deputātu
Lūkasu Ozoliņu — 24 balsis, atturējušies 3; baltas
nodotas 34 zīmītes, nederīgas — 4. Neviens no kan-
didātiem nav dabūjis absolūtu balsu vairākumu. Sa-
skaņā ar kārtības rulli abas kandidatūras nāk pār-
balsošanā. Lūdzu izdalīt no jauna zīmītes. Balso-
šanas kartība tā pati: tie, kas balso par deputātu
Lūkasu Ozoliņu, lai raksta uz zīmītēm Ozoliņa vār-
du; kas balso par deputātu Veržbicki, lai raksta
Veržbicka vārdu. Baltas zīmītes kā tādas, kuru no-
devēji atturējušies no balsošanas, skaitās reizē arī kā
pretim balsojušas balsis, un nederīgas, kā jūs zināt, ir
tās zīmītes, kur ir kādi strīpojumi, vai kādas piezī-
mes. — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai
zīmītes izpildītas? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai
visi nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens
nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt
zīmītes. — Pavisam izdalītas 94 zīmītes, tikpat daudz
saņemtas atpakaļ; par deputātu Veržbicki nodotas
34 balsis, par deputātu Lūkasu Ozoliņu — 22 balsis;
33 zīmītes nodotas baltas, 3 zīmītes nodotas ar uz-
rakstu „pret", viena — ar uzrakstu „atturas", un
viena zīmīte nodota nederīga. Atkal neviens no
kandidātiem nav dabūjis absolūtu balsu vairākumu.
Saskaņā ar kārtības rulli tagad atkrīt tā kandidatū-
ra, kas dabūjusi mazāk balsu, šinī gadījumā — de-
putāta Lūkasa Ozoliņa kandidatūra. Nobalsošanā
nak tikai deputāta Veržbicka kandidatūra. Lūdzu
izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputātu Veržbic-
ki, lai strīpo vārdiņus „pret" un „atturas"; kas balso
pret, lai strīpo vārdiņus „par" un „atturas"; kas at-
turas, lai strīpo vārdiņus „par" un „pret". — Vai
visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildī-
tas? Ludzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zī-
mītes? No jauna zīmītes neviens nepieprasa. Ie-
bildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsoša-
nas rezultāts: trešajā nobalsošanā pavisam izdalītas
93 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par de-
putātu Veržbicki nodots 30 balsu, pret deputātu
Veržbicki nodota 51 balss, atturējušies 6, nederīgas
nodotas 6 zīmītes. Arī šinī nobalsošanā deputāts
Veržbickis nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo ab-
solūto balsu vairākumu. — Saskaņā ar kārtības ruļ-
ļa 31. pantu pēc tam, kad balsošanas pēdējā gājienā
neviens nav dabujis_ ievēlēšanai nepieciešamo balsu
skaitujanotiek jaunām vēlēšanām 27.—30. pantā pa-
redzēta kartībā. — Deputāts P. Sīmanis minoritāšu

P

frakciju vārda iesniedzis priekšlikumu —
sēdi pārtraukt uz 15 minūtēm.
Vai ir iebildumi pret sēdes pārtraukšanu? Iebil-

dumu nav. Deputāta Šīmaņapriekšlikums pieņemts.
Pasludinu sēdes pārtraukumu uz 15 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 19.15—19.30.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-

pinās.
Turpināsim Saeimas sekretāra pirmā biedra vē-

lēšanas. Ludzu uzstādīt kandidātus. Deputāti ,1.

b

Pommers un J. Korņiļjevs iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā par Saeimas sekretāra pirmo biedru ieve-
lēt L. Špolanski."

Vai ir vēl kāds kandidāts? Vairāk kandidātu
neviens nemin. Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dājamie deputātu kungi! Man šķiet, ja minoritāšu
frakcijas uzstāda sekretāra biedra amatam tādu
kandidātu, kas visu laiku no šīs katedras ir_ runājis
tikai krievu, bet ne valsts valodā, un sekretāra bie-
dram kā tādam jāprot valsts valoda, šis solis uzska-
tāms par pierādījumu, ka minoritātes laikam nopiet-
ni negrib šo amatu sev. Aiz minētiem iemesliem
mūsu frakcija balsos pret Špolanska kunga kandi-
datūru.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārtī-
ba: tie, kas balso par deputātu Špolanski, lai atstāj
uz zīmītēm vārdiņu „par", nostrīpojot pārējos vārdi-
ņus; kas balso pret, lai atstāj vārdiņu „pret"; kas
atturas, lai atstāj vārdiņu „atturas". — Vai visi de-
putāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lū-
dzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zīmītes?
Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts:
pavisam izdalītas 93 zīmītes, atpakaļ saņemtas
92 zīmītes; par deputātu Špolanski nodotas 26
balsis, pret — 45 balsis, atturējušies 16, nede-
rīgas nodotas 5 zīmītes. Deputāta Špolanska
kandidatūra noraidīta. — Lūdzu uzstādīt jau-
nus kandidātus sekretāra- pirmā biedra amatam.
Minoritāšu pārstāvis deputāts P. Sīmanis iesniedzis
priekšlikumu —

sekretāra pirmā biedra amatā ievēlēt deputātu S. Viten-
bergu.

Nobalsošanā nāk deputāta Vitenberga kandidatūra.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanai kārtība līdzšinē-
jā.— Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi
izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai vi-
si nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepie-
prasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. —
Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 95 zīmītes,
tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputātu Viten-
bergu nodotas 39 balsis, pret — 45 balsis, atturēju-
šies 5, nederīgas nodotas 6 zīmītes. Ari šī kandida-
tūra nav dabūjusi vajadzīgo balsu skaitu. — Depu-
tāts P. Sīmanis iesniedzis priekšlikumu —

Saeimas sekretāra pirmā biedra vēlēšanas atlikt uz nā-
košo sēdi.

Deputāti L. Špolanskis un J. Pommers uzstādī-
juši Saeimas sekretāra pirmā biedra amatam depu-
tāta Jāņa Korņiļjeva kandidatūru. Saskaņā ar kār-
tības rulli vispirms nāks nobalsošanā deputāta Šī-
maņa priekšlikums. Ja to pieņems, pagaidām būs
atlikts deputātu Špolanska un Pommera priekšli-
kums; ja deputāta Šīmaņa priekšlikumu noraidīs,
nāks nobalsošanā deputāta Korņiļjeva kandidatūra.
Lieku deputāta Šīmaņa priekšlikumu uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Šīmaņa priekšli-
kums pieņemts. Nobalsošanā nāk deputāta Breikša
iesniegtais priekšlikums:

„Saeimas prezidija otrā sekretāra biedra vēlēšanas no-
ņemt no šīs sēdes dienas kārtības un uzdot organizācijas kom-
misijā! izstrādāt projektu par šī posteņa strīpošanu."

Frakciju padomes sēdē šis priekšlikums atrada
piekrišanu, bet tagad par to jālemj Augstajam na-
mam. Vai kāds veļas vardu pie šī priekšlikuma?
Vardu neviens nevēlas. Lieku deputāta Breikša
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Breikša priekšlikums pieņemts. — Līdz ar to
1. dienas kartības punkts izsmelts.

2. dienaskārtības punkts — m a n d ā t u k o m-
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li mandātu kommisijā ievēlami 15 locekļu. Lūdzu
uzstādīt kandidātus. Iesniegti šādi kandidāti. De-
putāts A. BJodnieks jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijas vārda liek priekša mandātu kommisijā ie-
velēt deputātu A. Eglīti. Deputāts G. Zemgals liek
priekša mandātu kommisijā ievēlēt deputātu J.
Breikšu. Deputāti A. Bērziņš un J. Birznieks no
Latvijas zemnieku savienības Saeimas frakcijas liek
priekša mandātu kommisijā ievēlēt deputātus J. Ba-
lodi un J. Birznieku. Deputāts A. Dzenis liek priek-
ša ievelēt deputātu J. Pabērzu. Deputāts St. Ivbuls

E

kristīgo zemnieku un_ katoļu frakcijas vārdā liek
priekša ievelēt deputātu Lūkasu Ozoliņu. Deputā-
ti F. Menderis un A. Rudevics sociāldemokrātu frak-
cijas vārda liek priekšā mandātu kommisijā ievēlēt
deputātus F._ Cielenu, Bruno Kalniņu un A. Petrevi-
cu. Minoritāšu deputātu vārdā deputāts P. Sīmanis
liek priekša ievēlēt deputātus T. Pavlovski un M.
Nuroku. Deputāts M. Skujenieks liek priekša man-
dātu kommisijā ievēlēt deputātu K. Bachmani. De-
putāti K. Beldavs, E. Rimbenieks u. c. kristīgā darba
bloka vārdā liek priekšā ievēlēt deputātu J. Tēriņu.
Deputāti A. Frišmanis, P. Zālīte un J. Vinters liek
priekša mandātu kommisijā ievēlēt jaunās zemnieku
apvienības deputātu P. Leikartu. Beidzot deputāti
0. Jankusun L. Laicens liek priekšā mandātu kom-
misijā ievēlēt strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putātu E. Sudmali. Mandātu kommisijā jāievēl 15

P
locekļu, uzstādīti arī 15 kandidātu. Vai Augstajam
namam ir iebildumi pret. visu 15 kandidātu nobal-
sošanu en bloc? (Saucieni no vietām: „Iebildumu
nav!") Iebildumu nav. Lieku visus 15 kandidātus
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to ie-
vēlēšanu mandātu kommisijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Minētie-15 kandidāti vienbalsīgi ie-
vēlēti mandātu kommisijā. — Līdz ar to 2. dienas
kārtības punkts izsmelts.

3. dienas kārtības punkts — organizācijas
kommisijās vēlēšanas. Lūdzu uzstādīt

kandidātus. Organizācijas kommisijā jāieveļ 5 lo-
cekļi. — Uzstādīti šādi kandidāti: zemniekusavie-
nības Saeimas frakcija uzstādījusi par kandidātu de-
putātu K. Pauluku, minoritātes — deputātu M. Kaļļi-
stratovu, kristīgo zemnieku un katoļu frakcija — de-
putātu A. Jukšinski, sociāldemokrātu frakcija — de-
putātu A.Petrevicu; deputāt]K.Beldavs un_E. Rļrn-
benieks liek priekšā organizācijas kommisijā ievelēt
deputātu V. Sanderu. 5 locekļi vajadzīgi, uzstādīti
arī 5 kandidāti. Vai Augstajam namam ir iebildumi
pret nobalsošanu par šiem 5 kandidātiem en bloc?
Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu minētos 5 kan-
didātus. Lūdzu pacelties tos, kasir pret to ievēlē-
šanu organizācijas kommisijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Priekšā liktie 5 kandidāti vienbalsīgi
ievēlēti organizācijas kommisijā.

Šīs sēdes dienas kārtība izsmelta.
Man vēl jāziņo, ka, saskaņā ar Ministru kabi-

neta iekārtas likumu, ministru prezidents iesniedzis
rakstu. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Augsti godātais priekšsēdētāja kungs!

Pagodinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja
kungs, ka, sakarā ar trešās Saeimas pilnvaru izbeigšanos, uz
kuras vairākuma atbalstījās līdzšinējais Ministru kabinets, es
līdz ar Kabineta locekļiem nolieku savas pilnvaras.

Ar patiesu cienīšanu
K. Ulmanis, ministru prezidents.

Rīgā, 1931. g. 3. novembrī.
Nr. 2679.

(Starpsauciens pa kreisi: „Vieglas smiltis!")
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā

nākošo sēdi noturēt otrdien, 10. novembrī, pīkst. 17.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Prezidijs lūdz mandātu kommisijās un organizā-
cijas kommisijās nupat ievēlētos locekļus sapulcēties
dzeltenajā zālē, lai tūlīt varētu konstituēties.

Sēde slēgta.

I

(Slēgta pīkst. 20.05.)

?
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Saturs.

1. Sekretāra biedra vēlēšanas:
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija) 16
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 16

2. Mandātu kommisijās priekšlikums (pieņem):
A. Petrevics, referents 17, 25
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 19

M. Nuroks (Mizrachi) 19
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 20
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 22
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 23
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku savienība) .... 23
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 24

3. Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi (pieņem):
A. Petrevics, referents .... 27, 29, 30, 35
G. Mīlbergs, referents 54
M. Skujenieks (progresīvā apvienība) .... 27
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 28
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 28
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 29
J. Višņa (sociāldemokrāts) 31, 35
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) . 32
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu

frakcija) 33
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 34

4. Kommisiju vēlēšanas . 38
5. Ministru prezidenta iesniegtais paziņojums par pa-

stiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu piero-
bežas joslā:

A. Petrevics (sociāldemokrāts) 41
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 41

6. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais jautājums ministru
prezidentam par bezdarba posta apkarošanu:

J. Višņa (sociāldemokrāts) . 42
7. Deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegtais jautājums sa-

tiksmes ministrim par Rīgas galvenā pasta priekš-
nieka rīcību:

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 46
8. Deputāta F. Landovska u. c. iesniegtais jautājums

iekšlietu ministrim par terroru pret bezdarbniekiem,
strādnieku arestēšanu un avīžnieku piespiešanu at-
teikties pārdot strādnieku un zemnieku frakcijas laik-
rakstu:

F. .Landovskis (strādnieku un zemnieku frakcija) 49
9. Deputāta A. Dzeņa u. c—iesniegtais priekšlikums —

uzdot valdībai atjaunot linu pieņemšanu no ražotājiem
par līdzšinējām cenām (atliek uz nākošo sēdi) ... 52

10. Deputāta St. I'vbula u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot valdībai iesākt linu pieņemšanu par 1931. gada

1

cenām un dibināt Latgalē cukura fabriku (atliek uz
nākošo sēdi) 52

11. Deputāta K. Bachmaņa u. c. iesniegtais priekšlikums
par I apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos
likvidācijas kommisiju (atliek uz nākošo sēdi) .... 52

12. Deputāta T. Pavlovska u. c. iesniegtais priekšlikums
— uzdot publisko tiesību kommisijai izstrādāt pārgro-
zījuma projektu likumā par Saeimas vēlēšanām (at-
liek uz nākošo sēdi) 53

13. Nākošā sēde 54

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: Saeimas sekretāra biedra vēlē-

šanas; mandātu kommisijās priekšlikums; Saeimas
kārtības ruļļa pārgrozījumi; kommisiju vēlēšanas;
prezidija ziņojumi. — Iebildumu pret dienas kārtību
nav. Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — Saeimas se-
kretāra biedra vēlēšanas. Ludzu uzstā-
dīt kandidātus sekretāra biedra amatam. Vārds de-
putātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Nacionālo minoritāšu 1.7 deputātu vārda
man jāpaskaidro sekojošais._

Šīs Saeimas prezidija vēlešanas_ minoritātes uz-
stādīja par pirmo kandidātu sekretāra biedra ama-
tam deputātu Veržbicki, kurš jau 9 gadus ir darbo-
jies mūsu parlamentā, strādājis līdz dažādas šo ga-
du koalīcijās, bijis iekšlietu ministra_ biedrs un gan-
drīz pastāvīgs deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jās referents, tā tad, acīmredzot, bija ieguvis savu
kollēgu uzticību. Viņa attiecības pret valsti un sa-
viem pienākumiem nav pēc tam nekāda ziņa mainī-
jušās. Neskatoties uz to, Saeimas vairākums tomēr
ir atradis par iespējamu balsot pret viņu, pie kam
sociāldemokrātu partija pilnīgi nepielaižami mēģinā-
ja saistīt Latgalē dzīvojoša Veržbicka kunga vardu
ar vēl nebūt nenoskaidroto starpgadījumu Saeimas
Rīgas apgabala vēlēšanas.

Pret Špolanska kungu bija tikai tas iebildums,
ka viņš nepārvaldot valsts valodu, kas neatbilst fak-
tiskiem lietas apstākļiem.

Beidzot Saeimas vairākums bez jebkādiem mo-
tīviem noraidīja arī deputāta Vitenberga kandidatū-
ru, kurš pilnīgi pārvalda valsts valodu un kura val-
stiskais darbs pazīstams daudz deputātiem no viņa
darbības Rīgas pilsētas domē.

No šiem faktiem minoritāšu deputātiem jānāk
pie slēdziena, ka viņu kandidāti noraidīti nevis liet-
derības, bet naidīgā noskaņojuma deļ parlamentaun
valstī pret nelatviskiem, elementiem. Minoritāšu
frakcijas protestē pret šādu izturēšanos un aizrāda,
cik liktenīgi šāds valstiskas solidaritātes sajutās aiz-
skārums var iedarboties taisni kritiskos laikos, kādi
mūsu valstij jāpārdzīvo.

Cerībā, ka Saeimas vairākums atteiksies no sa-
vas līdzšinējās izturēšanās, minoritātes vel piedali- ?
sies tālākā kandidātu uzstādīšanā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Minoritātes uzstāda
par kandidātu sekretāra_ biedra amatam deputātu J.
Korņiļjevu. Vārds deputātam Cielēnam pie šī priekš-
likuma.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Te ļoti godājamais iepriekšē-
jais runātājs Šīmaņa kungs izteicās attiecībā uz ma-
nis reprezentēto frakciju un arī manu personu, kā
šīs frakcijas runātāju, ka pagājušā Saeimas sēdē so-
ciāldemokrātu frakcija pilnīgi nepielaižamā kārtā
esot uzstājusies pret mūsu cienījamo deputātu un
kollēgu Veržbicka kungu. Deputātu kungi! Es vēl-
reiz atkārtoju un vēlreiz kategoriski uzsveru to pa-
šu, ko runāju pagājušā Saeimas sēdē, proti, ka vis-
pirms sociāldemokrātu frakcija balsoja pret Verž-
bicka kunga kandidatūru ne tāpēc, ka viņš ir polis
\ai cittautībnieks, ka viņš pieder pie kādas Latvijā
esošās minoritātes, bet tāpēc, ka nupat notikušās
Saeimas vēlēšanās Rīgas apgabalā, kur poļu savie-
nības listē kandidēja Veržbicka kungs un citi poļu
sabienības biedri, bijušie Saeimas deputāti, kandi-
dēja arī Napoleons Liberiss, kurš tika pieķerts balsu
uzpirkšanā, un kurš tai pašā laikā bija šīs partijas
Rīgas vēlēšanu biroja vadītājs. Šie fakti nav ap-
strīdami, šie fakti ir konstatēti; tāpēc sociāldemo-
krātu frakcija nobalsoja pret Veržbicka kungu kā
tādu kandidātu, kas bijis uz listes, kuras citi kandi-
dāti pieķerti tādā nosodāmā nebūšanā, kas mūsu
Latvijas valsts pastāvēšanas laikā ir notikusi pirmo

*) Runātāja atreferējums.
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gribētu ieteikt minoritāšu kungiem, uzstā-dot kandidātus, no sava prestiža sargāšanas viedok-

ļa pašiem atzīt, ka šādu kandidatūru šeit nevajadzē-ja likt priekša. Tapec, cienītie deputātu kungi, irpilnīgi nevieta šie pārmetumi un pilnīgi nevietā arīSvmaņa kungam nākt un vēlreiz uzsvērt, ka te esotsaskatāma kāda novēršanas no minoritāšu frakci-jām. Tas tikai pierada, ka minoritāšu frakcijas ma-
nis noradītas parādības, acīmredzot, uzskata par ne-
svarīgam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Nobalsošanā nāk minoritāšu priek-
ša liktais kandidāts sekretāra biedra amatam — de-
putats_ Korņiļjevs. Ludzu izdalīt zīmītes. Balsoša-
nas kartība tāda, kāda paredzēta kārtības ruļļa 28.,
29., 30. un 31. panta. Tie kas balso par deputātu
Korņiljevu, lai atstāj uz zīmītēm nestrīpotu vārdiņu
„par"; kas balso pret, lai atstāj nestrīpotu vārdiņu
„pret"; kas atturas, lai atstāj nestrīpotu vārdiņu «at-turas". Ludzu izdalīt zīmītes. — Vai visi deputāti
saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu
salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zīmītes? No
jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Ludzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts:
pavisam izdalītas 96 zīmītes, tikpat daudz saņemtas
atpakaļ; par deputātu Korņiljevu nodotas 24 balsis,
pret — 47 balsis, atturējušies 13, 12 zīmīšu nodotas
nederīgas. Deputāta Korņiļjeva kandidatūra noraidīta.

Deputāts P. Sīmanis liek priekšā jaunu kandi-
dātu sekretāra biedra amatam — deputātu Pavlov-
ski. Šī kandidatūra nāk nobalsošanā. Balsošanas
kārtība līdzšinējā. Lūdzu izdalīt zīmītes. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas?
Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zīmītes?
Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pa-
visam izdalītas 97, atpakaļ saņemtas 96 zīmītes; par
deputātu Pavlovski nodotas 54 balsis, pret — 28 bal-
sis, atturējušies 7, nederīgas nodotas 7 zīmītes. De-
putāts Pavlovskis ievēlēts par sekretāra biedru.
Lūdzu deputātu Pavlovski ieņemt sekretāra biedra
vietu. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts iz-

I

smelts.
2. dienas kārtības punkts — mandātu kom-

misijās priekšlikums. Referents A. Petre-
vics. Lūdzu referentu ziņot.

Referents A. Petrevics: Augsti godātie deputā-
tu kungi! Mandātu, kommisijā pilna sastāva notu-
rēja savu sēdi 4. novembrī. Vispirms mandātu kom-
misijā nolēma nemaz neskatīt cauri tas sūdzības, kas
ienākušas centrālai vēlēšanu kommisijai un ko
centrālā vēlēšanu kommisijā pati jau atzinusi par
pamatotām, pie kam ir spērusi attiecīgus soļus neli-
kumību novēršanai. Mandatu_ kommisijā apskatīja
tikai tās sūdzības, kas bija ienākušas centrālai velē-
šanu kommisijai un ko šī kommisijā bija atzinusi par
nedibinātām un noraidījusi, un bez tam vel arī tas
sūdzības, kas bija ienākušas tieši mandātu kommisi-
jai. Par pārējām te nemaz nereferešu, jo tas tiešam
ir ļoti niecīgas un sīkas, tāpēc būtu lieki ar tam aiz-
kavēt Augsto namu.

Svarīgākās sūdzības bija šādas. Vispirms —
kandidātu sarakstu noraidīšana. Bija noraidīts vai-
rāk kandidātu sarakstu; pirmkārt — Latviļas darba
savienībai saraksts Rīgas un Kurzemes velēšanu ap-
gabalos, jaunās zemnieku apvienības saraksts Kur-
zemes vēlēšanu apgabala un neapmierināto jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku partijas saraksts Latga-
les vēlēšanu apgabala.

Visi šie saraksti noraidīti aiz formāliem iemes-
liem, un proti — aiz sekojošiem. Velēšanu likuma
teikts, ka saraksti iesniedzami bez labojumiem, bet

minētos sarakstos bijuši skaidri redzami labojumi;
tāpēc arī centrālā vēlēšanu kommisijā, saskaņā ar
vēlēšanu likuma 18. pantu, šos sarakstus noraidījusi.
Mandātu kommisijā centrālās vēlēšanu kommisijās
rīcību atzina par pareizu un arī no savas puses pie-
vienojās lēmumam, ka saraksti noraidīti likumīgi.

Vēl bija iesniegtas sūdzības par katoļu saraksta
fioraidīšanu Rīgā un poļu sarakstu Vidzemē. Šie
saraksti noraidīti tāpēc, ka zem abiem šiem sarak-
stiem bijis vairāk vienādu kandidātu sarakstu iesnie-
dzēju parakstu, ko likums noliedz. Viens no sarak-
stiem noraidīts. Poļu sarakstam Vidzemē pēc mi-
nēto parakstītāju nostrīpošanas, kas parakstījuši arī
katoļu sarakstu, tomēr palicis vajadzīgais skaits;
tāpēc tas arī pieņemts, bet katoļu saraksts, kā jau
teicu, noraidīts. Mandātu kommisijā arī šai gadīju-
mā atzina centrālās vēlēšanu kommisijās rīcību par
pareizu un pievienojās viņas slēdzienam.

Vēl bija jāizšķir jautājumspar Dzelzītes un Mie-
ža kandidatūrām. Ievēlēts bija Dzelzīte. 25. ok-
tobrī viņš bija iesniedzis atteikšanās rakstu, bet 29.
oktobrī to atsaucis. Centrālā vēlēšanu kommisijā
ievērojusi pēdējo — atsaukšanu un apstiprinājusi
Dzelzītes kandidatūru, kāpēc atkritusi Mieža kandi-
datūra. Mandātu kommisijā atzina arī šo rīcību par
likumīgu un pareizu un to akceptēja.

Tālāk iesniegts vairāk sūdzību par ierakstiem
resp. par kandidātu pierakstīšanu no citiem saraks-
tiem ne latviešu valodā, bet citās valodās, piemēram
krievu valodā. Vēlēšanu kommisijā bija izdevusi
attiecīgu instrukciju, ka ierakstījumi izdarāmi tādā
valodā, kādā drukāts kandidātu saraksts. Saskaņā
ar šo instrukciju tad arī vēlētājiem bija jārīkojas. In-
strukcija ir likumīgā laikā publicēta, tāpēc arī, vēlē-
šanu rezultātus saskaitot, kommisijās idārbinieki bija
rīkojušies saskaņā ar šo instrukciju. Mandātu kom-
misijā nepārbaudīja šo jautājumu no lietderības vie-
dokļa, vai šī instrukcija ir lietderīga, vai nelietderī-
ga, bet apskatīja šo jautājumu no tīri formālā vie-
dokļa, proti — vai centrālai vēlēšanu kommisijai
bija tiesība izdot šo instrukciju, un vai šī instrukcija
saskan ar likumu. Mandātu komisija konstatēja, ka
centrālai vēlēšanu kommisijai bija tiesība instrukci-
ju izdot un ka instrukcija nerunā pretim likumam, tā-
pēc atzina centrālās vēlēšanu kommisijās rīcību par
pareizu un arī no savas puses atzina, ka ievērojami
tikai tie ieraksti, kas izdarīti tanī valodā, kādā dru-
kāts vēlēšanu saraksts. Es vēlreiz uzsveru, ka man-
dātu kommisijā neapskatīja instrukcijas lietderības
jautājumu. Bija gan paredzēts dot kādus norādīju-
mus, bet pareizi tika aizrādīts, ka tad, ja gribētu ši-
nī jautājumā runāt par lietderību, tas būtu jādara li-
kumdošanas kārtībā, grozot attiecīgā kārtā Saeimas
vēlēšanu likumu, kas jautājumu noskaidrotu tuvāk.

Vēl bija iesniedzis sūdzību deputāts Vinters par
vēlētāju pārvadāšanu no viena apgabala uz otru.
Vinters savā sūdzībā norāda, ka šāda pārvadāšana
runā pretim likumam; tomēr tiklab centrālā vēlēša-
nu kommisijā, kā arī mandātu kommisijā atzina, ka
tieši tā likumam pretim nerunā. Likumā tas nav aiz-
liegts, un tāpēc mandātu kommisijā arī šo sūdzību,
tāpat kā centrālā vēlēšanu kommisijā, noraidīja.

Vēl bija iesniegta sūdzība par ieslodzītiem, cie-
tumniekiem, ka arī viņiem būtu piešķiramas balss
tiesības. Arī šo sūdzību, mandātu kommisijā, tāpat
kā centrālā vēlēšanu kommisijā, noraidīja.

Beidzot vēl sūdzība, ko iesniegusi cionistu orga-
nizācija Mizrachi, par nepareizu sarakstu saskaitī-
šanu Rīgas vēlēšanu apgabalā. Izrādījās, ka, saskai-
tot 3. numura negrozītās listes, notikusi kļūdīšanās.
Pārbaudot šo listu skaitu, izrādījies, ka dažas lis-
tes 3. numuram pieskaitītas nepareizi, proti — pie-
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skaitītas dažas Vidzemes vēlēšanu apgabala listes.
Kā jau teicu, notikusi kļūdīšanās. 3. numura negro-
zītās listes pārbaudītas, tomēr tās dažas listes, kas
nepareizi pieskaitītas, nav varējušas grozīt vēlēšanu
rezultātus. Tāpēc arī kommisijā nolēma no jauna
pārbaudīšanu neizdarīt, jo ja arī to darītu, pārbaude
nekādas pārgrozības deputātu sastāvā nevarētu dot.

Atraidot tādā kārtā visas iesniegtās sūdzības,
mandātu kommisijā nolēma iesniegt Saeimai priekš-
likumu, kas izdalīts arī deputātu kungiem, proti:
mandātu kommisijā liek priekšā visus mandātus ap-
stiprināt tādā veidā, kā tos ir konstatējusi centrālā
vēlēšanu kommisijā galīgos vēlēšanu iznākumos.
Lieku priekšā Augstajam namam mandātu kommisi-
jās priekšā likto lēmumu pieņemt un apstiprināt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates par
mandātu kommisijās ziņojumu. Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski)**): Augstais
nams! Mūsu tiešām demokrātiskais vēlēšanu likums
izceļas sevišķi ar to, ka mēs dodam vispilnīgāko ie-
spējamību vēlētājiem brīvi izteikt savu gribu. Bei-
dzamās parlamenta vēlēšanās tomēr ir mēģināts šo
brīvo gribu ierobežot. Te minams centrālās vēlēšanu
kommisijās aizliegums ierakstīt vēlēšanu sarakstos
kandidātus no citiem sarakstiem vācu vai krievu va-
lodā. Mēs, minoritātes, no tīri principiāla redzes stā-
vokļa nekādā ziņā nevaram piekrist tāda veida pra-
sībai. Prasība, ka ierakstiem jābūt rakstītiem tikai
valsts valodā, atņem daudz tūkstošiem pilsoņu no
minoritāšu aprindām viņu augstākās tiesības
— izteikt savu gribu attiecībā uz mūsu valsts dzīvi.
Šādavēlēšanu kārtība tā tad skar minoritāšu pilntie-
sību. Kā tad lai būtu pasargāta stingrā vēlēšanu aiz-
klātība, ja vēlētājiem jāgriežas pie citiem pēc palī-
dzības?!

Mūsu jaunajā valstī jo sevišķi jāievēro ievēroja-
mas pilsoņu daļas nacionālās īpatnības — un pirmā
kārtā vecākās paaudzes, kas, varbūt, pārsniedz
100.000. Mūsu jaunākās atvases valsts valodas pra-
šanā var mierīgi sacensties ar vairākuma tautību.

Citos gadījumos iesniegumi vācu un krievu va-
lodās ir atļauti visos valsts institūtos. Latgalē arī
pašvaldību rīkojumus publicē krievu valodā.

Saka, ka vēlēšanu kommisiju ierēdņi neprotot
krievu alfabētu, jogalu galā ap šolieta grozās. Daudz
tūkstošiem minoritāšu pilsoņu gan būtu tiesība prasīt,
lai reizi pa trim gadiem būtu zināms skaits ierēdņu,
kas spētu atšifrēt uzvārdu ierakstus kādā citā alfa-
bētā, kā tas ir bijis līdz šim. Galu galā taču ierēdņi
ir valsts un iedzīvotāju vajadzībām, un nevis otrādi.

Kas nu attiecas uz beidzamām vēlēšanām, tad
varu mierīgi apgalvot, ka 99%\ vēlētāju nebija zi-
nāms šis rīkojums par ierakstiem tikai valsts valodā.
Otrs rīkojums, ka strīpojumi atļauti tikai ar tinti, bija
skaidri un gaiši nodrukāts vēlēšanu sarakstos, bet
pirmais nē.

Sevišķi atbaidošs ir tas fakts, ka šī Augstā nama
demokrātiskais spārns, kas citādi jo dzīvi saprot mi-
noritāšu tiesības — mūsu sociāldemokrātu kungi —,
šoreiz ir uzstājies vienprātīgi kopā ar šauri nacionā-
lām grupām. Varbūt, tas ir noticis aiz tā iemesla, ka
viņi baidās no varbūtējām vēlēšanu rezultātu pārmai-
ņām. „Und den Kaiser absolut — wenn er unseren
VVillen tut! ..." Mēs, minoritātes, paturam sev šinī
ierakstu jautājumā tiesību likt priekšā Augstajam na-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

mam likumprojektu, kas nododams publisko tiesību
kommisijai, un ko kāds krievu kollēga jums jau šo-
dien iesniegs.

Man jāaizrāda arī uz vēl vienu parādību. Mēs,
Latvijas pilsoņi, līdz šim bijām lepni uz savu velē-
šanu aparātu, kas tiešām stāvēja sava uzdevuma
augstumos. Diemžēl, vēlēšanas Rīgas apgabala šo-
reiz lika vēlēties dažu labu lietu. Pat centrālai ve-
lēšanu kommisijai bija jāatzīst, ka vel pec tam, kad
Rīgas kommisijā vēlēšanas bija pārbaudījusi un ap-
stiprinājusi, zināmā vēlēšanu saraksta sainī atrasti
29 nederīgi saraksti tikai starp negrozītiem,
no kuriem 21 bija citu vēlēšanu apgabalu saraksti un
8 — citu numuru saraksti. Diemžēl, mandātu kom-
misijā nav piekritusi mūsu. priekšlikumam pārbaudīt
visus Rīgas vēlēšanu apgabala negrozītos sarakstus,
neraugoties uz to, ka šī techniskā procedūra būtu
aizņēmusi tikko 5 stundas laiku. Mums nevajadzētu
baidīties no dienas gaismas. Pēc šī savādā atklāju-
ma to prasītu mūsu Augstā nama cieņa un Latvijas
tautas gods. Ar noraidīšanu mēs taisni dodam ie-
meslu dažādām baumām, no kurām varētu mierīgi
izvairīties.

Beidzot es gribētu nākt klajā ar ierosinājumu
attiecībā uz vēlēšanu sarakstu iesniegšanas veidu.
Latvijas pilsoņiem, varbūt, ir vieglāk iekļūt par de-
putātiem šinī Augstajā namā nekā iesniegt vēlēša-
nu sarakstu. Šogad plosījās pārāk stingrs formā-
lisms. Es zinu gadījumu, kad kāds saraksts norai-
dīts tikai tāpēc, ka kāda parakstītāja dzīvokļa nu-
murs pārlabots no 4 uz 2, nelūkojoties uz to, ka arī
pēc šī paraksta strīpošanas vēl bija nepieciešamais
skaits. Kāpēc nebūtu bijis iespējams, tāpat kā vis-
svarīgākos publiskās dzīves dokumentos, piemēram,
pie notāra, policijas, vai pie pašas kommisijās, uz-
meklēt pirmos 3 atbildīgos parakstītājus, lai tie ap-
stiprinātu līdzīgu pārlabojumu un tādā kārtā vēlē-
tājs būtu pasargāts no pilnīgi nevajadzīgām pūlēm?
Pēdējo vēlēšanu piedzīvojumi, bez šaubām, spiedīs
Augsto namu šo to pārdomāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Šinīs vēlēšanās ir
pielaists tik daudz nelikumību, varētu teikt — ne-
likumību ar sodu likumu pārkāpumu konstatējumu
un pat mūsu satversmes pārkāpšana, ka katram
Augstā nama loceklim, kam ir tīra un skaidra tie-
siskā apziņa, būs stipri jāpadomā, vai šādos apstāk-
ļos viņš var balsot par mandātu kommisijās priekš-
likumu. Nav taču nevienam nezināmas lietas par
balsu uzpirkšanu par naudu. Tas noticis tepat Rīgā,
arī Vidzemē un Kurzemē, nemaz nemeklējot Latgali.
Par zināmu noteiktu taksi zināmi saraksti, zināmas
partijas dabūjuši balsis. Tā tad, pirmkārt, ir bijusi
balsu uzpirkšana.

Tāpat ir bijusi otra grupa, kas ir nodarbojusies
ar talonu pirkšanu. Mums nav nekāds noslēpums,
ka Augstajā namā ir vairāk deputātu kungu, kas šeit
iekļuvuši tikai pateicoties šādai talonu pirkšanai. Par
vienu sarakstu man ir zināma tāda lieta, ka kāds
kandidāts vispirms salīdzis maksāt latu par talonu,
bet tad radies otrs stiprāks konkurrents, kas piesoli-'
jis 5 latus par talonu. Saprotams, cik talonu sagā-
dās, tik reizes 5 latus samaksās. Protama lieta, ka
šis kungs, kas solījis augstāk, pārsolījis to otro, un
rezultātā viņš tagad atrodas šeit Augstajā namā. De-
putātu kungi, vai šādos apstākļos mēs varam ...
(Saucieni pa kreisi: „Kas tas ir?") Nu, jūs jau ļoti
labi paši to varat zināt! (Sauciens pa kreisi: „Dro-
šāk!") Par to jūs varat painteresēties vēlāk! Re-
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dziet. kad velēšanas atcels, kad anullēs mandātukommisijās lēmumu, tad viss tas tuvāk nāks zināms.
Ja nu ļr bijusi balsu pirkšana, talonu pirkšana,va^ atkal tāds stāvoklis, ka atsevišķi saraksti pali-kusi pagastu valžu atvilknes, kamēr citi aizsūtīti uz

apriņķu kommisijām, vieniem sarakstiem bijusi bal-su nozušana, citiem atkal_ dīvainā, kārtā pieaugšanaklāt, vai tad visi šie apstākļi nerunā par to, ka mēs
šodien nevaram balsot par mandātu kommisijās
priekšlikumu?

Tas no vienas puses. Tie ir sodu likumu pār-
kāpumi.

Bet ir notikušas vēl citādas nelikumības. Man
gribas aizrādīt uz vienu svarīgāku apstākli, tīri prin-
cipiālas dabas jautajum^proti — mūsu valsts sat-
versmes noteikumu pārkāpšanu. Mēs zinām, ka sa-
tversmes 6. pants nosaka, ka Saeimu ievēlē vispārī-
gas

^
vienlīdzīgas, tiešās, aizklātās un proporcionālās

velēšanas. Tesvarīgi ir divi momenti — aizklātība
un proporcionalitāte. Valsts satversmes 7. pants
nosaka.ka Saeimas deputātu skaits noteicams pro-
porcionāli katra apgabalajvēlētāju skaitam. Pēc pē-
dējas tautas skaitīšanas tāda pārgrupēšana mandātu
skaita ziņa. atsevišķos apgabalos ir notikusi — Rīgā
pienāca, klāt un Zemgalē aizgāja nost. Tas viss bija
saskaņa ar vēlētāju skaitu atsevišķos apgabalos. Bet
kas tagad ir noticis? Tagad organizētā veidā ir no-
tikusi pilnīgi atklāta abu šo mūsu valsts satversmes
pantu pārkāpšana. Šinīs vēlēšanās veseliem vilcie-
niem un autobusiem pārvadāti vēlētāji no viena vē-
lēšanu apgabala uz otru. Bez tam pie šīs pārvadā-
šanas laista darbā, arī iespaidošana, un tas ir tas,kas
noliegts so_du likumos. Šādi iespaidotā]! saucami
pie kriminālas atbildības. Iespaidošana notikusi tā-
da veidā, ka atsevišķas personas piespiestas sēsties
vilcienā un braukt uz noteiktu apgabalu. Viņām
doti rokās zināmi noteikti partiju saraksti, vēlētāji
sadalīti pa desmitīm. pielikts klāt viens desmitnieks,
kuram vajadzējis sekot, kādus numurus iesviež ur-
nā. Vai te ir vairs aizklātas vēlēšanas? Vai tā nav
.visatklātākā iespaidošana, piedraudot ar vietas at-
ņemšanu? Šeit jau dienesta priekšniecība draudē-
jusi ar atlaišanu no vietas. Piespiests arī braukt at-
sevišķos vilcienos. Tā tad pilnā mērā ir darīts tas,
ko noliedz mūsu satversmes 6. pants. Aizklātas vē-

P

Iešanas šinī gadījumā nav bijušas.
Otrām kārtām - - vai ir bijušas proporcionālas

vēlēšanas? Arī tādas nav bijušas, jo jūs visi zināt,
ka dažas iedzīvotāju grupas mūsu valstī ieguvušas
divus deputātus vairāk nekā viņām pienāktos saska-
ņā ar iedzīvotāju skaitu. Un tas panākts ar organi-
zētu vēlētāju pārvadāšanu, pārsviežot vēlētājus no
viena vēlēšanu apgabala uz otru. Referenta kungs
teica, lieta esot tāda, ka vēlēšanu likuma nav aiz-
liegts vēlētājus pārvadāt, jo katram dota iespēja no-
dot savu balsi tur, kur viņš atrodas. Pareizi — ve-
lēšanu likumā nav aizliegts nodot katram savu bal-
si tur, kur viņš atrodas. Bet nav jāaizmirst, ka ve-
lēšanu likums nekādā gadījumā neparedz un nepie-
laiž tādus apstākļus, kas mākslīgi vairo vai sama-
zina vēlētājus viena velēšanu apgabala. Kapec tad
mums ir satversmes 7. pants, ka_pe_c tad mums vaja-
dzīga iedzīvotāju skaitīšana, kapec tad vajadzīga
mandātu skaita pārgrupēšana atsevišķos apgabalos?
Viss tas pilnīgi to izslēdz. Tad mums navvajadzīga
tautas skaitīšana. Bet te jau ir tas, ka velēšanu li-
kums to aizliedz. Velēšanu likuma domats,_ lai ik-
vienam cilvēkam, kas izņēmuma gadījuma kādu
saimniecisku vai citu ap_stakļu del velēšanu laika
atrodas kaut kādā vieta ārpus sava velēšanu iecirk-
ņa, dotu tiesību tur arī nobalsot. Bet velēšanu li-
kums neparedz vēlētāju pārvadāšanu veseliem vil-

pieņiem. Šinī gadījumā ir brīnums, ka arī valdība
irsekmējusi šādu nelikumīgu valsts satversmes pār-
kāpšanu, jo neviens cits kā satiksmes ministris pie-
šķīris_ pazeminātu tarifu vēlētāju pārvadāšanai,, tā
sekmējot acīm redzamu nelikumību realizēšanu.Kun-
gi, mums zināms, ka šinīs vēlēšanās dažiem sarak-
stiem mandātu skaitu izšķīrušas dažas desmitis balsu;
ta tad jūs redzat, ka deputātu skaits atsevišķiem sa-
rakstiem būtu pavisam savādāks, ja nebūtu notikusi
vēlētāju pārvadāšana. Tad nebūtu bijis mākslīgi ra-
dītais deputātu skaits, un viena otra grupa, kas,
acīmredzot, zaudēja šo mākslīgo kombināciju dēļ,
būtu ieguvusi mandātu un būtu palicis spēkā mūsu
satversmes pamatprincips — proporcionālās vēlē-
šanas.

Man liekas, kungi, ka šie divi principiālie mo-
menti šinīs vēlēšanās ir tik svarīgi, ka mēs tiem ne-
varam paiet garām. Viens otrs saka, ka likums nav
pārkāpts. Mani kungi, ir pārkāpts valsts satvers-
mes saturs un gars! Mēs, likumdevējas Iestādes jau-
nie deputāti, taču nepielaidīsim tādas lietas, ka paši
arī apstiprināsim valsts satversmes pārkāpšanu! Ko
tad teiks tauta, vēlētāji, kuriem mums jārāda priekš-
zīme? Ko viņi teiks, ja likumdevēji paši nerēķinā-
sies ar savu radīto valsts satversmi? Tas nekādā
gadījumā nav pielaižams! Ja mēs to pielaidīsim,
tad turpmāk, varbūt, nenotiks šādas lietas vien, bet
vēl daudz labākas, daudz skaistākas. Tāpēc šādi
atsevišķi gadījumi, kā balsu pirkšana, talonu pirkša-
na par naudu u. t. t. — nosodāmi.

Es negribu nevienu izaicināt, bet ceru, ka par
talonu lietām varēs tuvāk paskaidrot manas organi-
zācijas otrs deputāts Kukaiņa kungs. (Jautrība.)

Visi minētie apstākļi pierāda vienīgi to, ka šo-
dien mandātu kommisijās lēmumu mēs nevaram ap-
stiprināt. Ja mēs to apstiprināsim, tad mēs būsim
aptraipījuši savu tiesisko apziņu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Arī man jāpiekrīt deputāta
Vintera kunga runas tai daļai, kur viņš runāja par
proporcionalitāti. Tiešām, pret šo principu šinīs
vēlēšanās ir grēkots. Vēl vairāk! Grēkots ir arī
pret mūsu satversmes noteikumiem, jo proporciona-
litātes princips domāts ne citādi, kā proporcionāli
iedzīvotāju skaitam, kas dzīvo kādā zināmā vēlē-
šanu apgabalā. Šie iedzīvotāji tad arī nobalso savā
apgabalā; bet nevar pieļaut, ka vēlētājus pārvadā
no viena vēlēšanu apgabala uz otru. Šīs vēlēšanas
ir spilgti rādījušas, ka dažos apgabalos, piemēram
Vidzemē, pēc statistiskās pārvaldes ziņām, ievesti
līdz 12.000 vēlētāju no ārpuses. Dažas grupas, ku-
rām saskaņā ar iedzīvotāju skaitu pienāktos tikai 3
deputāti — es te domāju vācu frakciju, — ir dabū-
jušas 6 deputātus. Tā, bez šaubām, Pusuļa kungs,
ir grēkots pret mūsu satversmes garu. Tā ir mākslī-
ga kombinācija, kas katrā ziņā izbeidzama, tāpēc
demokrātiskā centra vārdā iesniedzu priekšlikumu
— uzdot publisko tiesību kommisijai pārstrādāt Sa-
eimas vēlēšanu likumu, noliedzot pārvadāt vēlētājus
no viena vēlēšanu apgabala uz otru. Tas vajadzīgs
vēl sevišķi tāpēc, ja ievērojam to, ko te teica deputāts
Vinters, proti, ka šī pārvadāšana notiekot uz valsts
rēķina, uz nodokļu maksātāju rēķina, jo vēlētāji —
ekskursanti visi pārvadāti par pazeminātu tarifu, pat
par Vs maksas, neskatoties uz to, vai viņi braukuši
uz Rīgas jūrmalu, Ropažiem, vai kur citur. (Starp-
sauciens.)

Vēlreiz uzsveru, ka tā ir mākslīga kombinācija,
kas neatbilst mūsu iedzīvotāju saimnieciskiem ap-
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stakļiem un tautas dabīgam stāvoklim. Es lūdzu
pieņemt mūsu priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Kaļļistratovam.

M. KaHistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski.)*)

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Špoļanskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)**): Augsti godātie deputātu kungi! 1931. ga-
da 25. septembra „Valdības Vēstnesī Nr. 215. iespie-
sta centrālās vēlēšanu kommisijās instrukcija apga-
balu resp. apriņķu vēlēšanu kommisijām, kuras 6.
punktā uzskaitīti 1931. gada Saeimas vēlēšanās par
nederīgiem atzīstamie taloni, pēc kādas uzskaitīša-

!

nas zem 1it. „f" lasāms: „ja talonos kandidātu uz-
vārdi un vārdi ierakstīti citādā rakstībā, nekā ie-
spiests uz kandidātu sarakstiem resp. vēlēšanu zī-
mēm. Tādi saskaņā ar minēto instrukciju par nede-
rīgiem atzīstami arī visi tie taloni, kuros kandidātu
uzvārdu un vārdu ierakstījumi izdarīti krievu alfa-
bēta burtiem resp. krievu valodā, kas arī nule noti-
kušās Saeimas vēlēšanās izvests dzīvē, jo visi šādi
taloni atzīti par nederīgiem.

r

Iepriekš minēto centrālās vēlēšanu kommisijās
instrukcijas citēto daļu es atrodu par pilnīgi nepa-
reizu kā pēc lietas būtības, tā arī no formālās puses,
kālab lūdzu instrukcijas minēto dalu atcelt un atzīt
visus 1931. gada Saeimas vēlēšanās iesniegtos talo-
nus, kuru veidojums runā pretim vienīgi instrukcijas
6. punkta 1it. „f", par derīgiem. Šo savu lūgumu
dibinu uz sekojošo.

1) Latvijas pilsoņu tiesības Saeimas vēlēšanās
noteic valsts satversme un likums par Saeimas vē-
lēšanām, kālab centrālās vēlēšanu kommisijās in-
strukcija nevar šīs tiesības nedz paplašināt, nedz
sašaurināt, nedz citādi pārgrozīt, un tā ir attiecināma
vienīgi uz vēlēšanu technisko pusi. Tālab arī pace-
ļas jautājums, vai minētā instrukcija apstrīdamā
daļā tiešām skar vēlētāju attiecīgos likumos noteik-
tās tiesības, uz ko atbilde var būt tikai pozitīva, jo
likumā ir noteikts, ka par vēlēšanās lietojamām va-
lodām Latvijā atzītas tā saucamās «vietējās" valo-
das, kas reāli izpaužas tādi, ka visās valsts iestā-
dēs un arī tiesā tiek pieņemti dažādi iesniegumi,
piem. krievu valodā, ja vien tos sastādījis pats ie-
sniedzējs. No sacītā ar loģisku nepieciešamību iz-
riet, ka ja Latvijas pilsonim-krievam ir tiesība, ie-
sniegt kurai katrai valsts iestādei dažādus rakstus
krievu valodā, tad viņam ir tāda pat un vēl lielāka
tiesība šinī valodā izteikt savu gribu slepenajās Sa-
eimas vēlēšanās. Es saku: „vēl lielāka tiesība", jo
pirmajā, gadījumā ir pilnīgi domājama valsts valodas
nepratēja griešanās pēc palīdzības pie trešam per-
sonām, bet pēdējā, t. i. iepriekš minētā gadījumā,
šāda griešanās ir izslēgta, jo tā stāv pretrunā ar vē-
lēšanu pamatprincipu, ka vēlēšanām jābūt slepe-
nām. Ir taču skaidrs, ka ja kāds valsts valodas ne-
pratējs, vēlēdamies izdarīt kādus grozījumus kandi-
dātu sarakstos, griezīsies ar attiecīgu lūgumu pie
trešam personām, tad vispirms viņš nevar būt ga-
rantēts, ka viņas izpildīs šo lūgumu saskaņā ar lū-
dzēja norādījumu. Otrkārt ir arī skaidrs, ka attie-
cīgā vēlētāja griba būs izpausta uz āru, un to varēs
iespaidot trešās personas. Tā tad apstrīdamā in-
strukcija faktiski atņem valsts valodas nepratējam,
kurš tomēr pārvalda kādu citu „vietējo" valodu, tie-
sību grozīt kandidātu sarakstus, kāda tiesība pie-
šķirta kuram katram balsstiesīgam Latvijas pilsonim.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

Ievērojot teikto, es arī atrodu, ka centrāla_ velē-
šanu kommisijā jaunās instrukcijas apstrīdama daļa
vispirms ir pārkāpusi savu kompetenču robežas,
skarot pamatlikumos noteiktās pilsoņu tiesības, otr-
kārt — ir šīs tiesības vienai daļai pilsoņu ierobežo-
jusi un, treškārt — radījusi stāvokli, kas nav saska-
ņojams ar valsts satversmē noteiktiem vēlēšanu pa-
matprincipiem, kālab jaunās instrukcijas attiecīga
daļa nav atstājama spēkā.

Otrkārt, šo slēdzienu vēl jovairāk pastiprina" no-
teikumi, kas ar virsrakstu „Vēlētāju ievērībai" ie-
spiesti katra kandidātu saraksta sākumā. Šinīs no-
teikumos itin nepavisam nav minēts, ka ierakstījumi
talonos rakstāmi vienīgi tādā pat rakstībā, kādā ie-
spiesti kandidātu saraksti, kālab arī vēlāk izdoto in-
strukciju attiecībā uz šo priekšmetu nevar atzīt par
saistošu. Turklāt, gadījumā, ja vēlētāji Latgales
vēlēšanu apgabalā tomēr gribētu vadīties no šiem
noteikumiem, viņi varētu izdarīt ierakstus valsts va-
lodā, kurā iespiesti dažu sarakstu nosaukumi, un vi-
sos sarakstos noteikumi „vēlētāju ievērībai". Tā
tad Latgales vēlēšanu apgabalā paši saraksti
iespiesti divās dažādās rakstībās, un vēlētājs savus
grozījumus var izdarīt tajās, kaut gan tas runā pre-
tim instrukcijas 6. punkta 1it. „f".

Treškārt — neatkarīgi no sacītā vēl jāpiezīmē,
ka jaunā instrukcija, kā jau minēts, izsludināta tikai
25. septembrī, t. i. mazāk kā 2 nedēļas pirms vēlē-
šanām, kālab arī pie Latgales sliktiem satiksmes lī-
dzekļiem tā nevarēja laikā kļūt zināma iedzīvotā-
jiem. Sīkāk pie šī jautājuma neapstāšos, jo atrodu,
ka jau iepriekš teiktais izsmeļoši pierāda, ka jaunie
instrukcijas noteikumi nevar palikt spēkā.

Pamatojoties uz visu teikto, lūdzu Saeimu šo
centrālās vēlēšanu kommisijās instrukcijas 6. punkta
lit. „f" atcelt un atzīt par derīgiem visus talonus, kas
atzīti par nederīgiem tikai tālab, ka neatbilst instruk-
cijas 6. punkta lit. „f".

Tāpat no teiktā acīm redzams, ka visa šī instruk-
cija ir uzbūvēta tīri kazuistiski, šūta baltiem die-
giem. Tās īstos autorus nepārprotami ir_ vadījusi ne
likumība un lietderība, bet tikai priekšvēlēšanu aģi-
tācijas aprēķini. Vēlēšanas pagāja ar lozungu, ka te
notiek cīņa ar minoritātēm, bet šī instrukcija ir
vērsta pret krievu mazākuma tautības tiesībām. Tās
ierosinātāji sen pazīstami kā krievu tautības naid-
nieki. Tagad viņi saka, ka viņi neesot pret rakstī-
šanu krievu valodā, tikai jārakstot ne krievu bur-
tiem. Bet vai tas nav viens un tas pats? Kur gan
krievi neraksta krievu burtiem? Tāpēc nak prata
kāds labs mazkrievu sakāmvārds: „Daņila nenomi-
ra, bet to sērga nobendēja." Alfabētu un valodu
savstarpēji apmaina. Tanī pat laikā nav nekādu
šaubu, ka centrālai vēlēšanu kommisijai ir tiesība
izdot tīri techniskas dabas rīkojumus. Nav ko strī-
dēties par rīkojumu, strīpojumus izdarīt tikai ar tinti.
Tas ir tīri technisks kommisijās priekšraksts. Bet
jautājums par ierakstiem nostādīts tā, ka tas ir aiz-
skāris krievu tautības iedzīvotāju tiesības.

Kā krievu tautības pārstāvis es paziņoju, ka mēs
esam ienākuši IV Saeimā ar nolūku atrast iespēju
kopīgi strādāt un ar ticību, ka vairākums neizman-
tos savu spēku mazākumam satversmē paredzēto
tiesību ārdīšanai. Es vēlreiz lūdzu Saeimu neap-
stiprināt to mandātu kommisijās ziņojuma daļu, kas
zīmējas uz ierakstiem. Pretējā gadījumā cietīs Sa-
eimas prestižs, ja tas segs centrālās vēlēšanu kom-
misijās nelikumīgo rīkojumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Deputāts Nuroks šeit pārmeta so-
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cialdemokratu frakcijai, ka viņa arī esot izteikusies,it ka ierakstījumi kandidātu sarakstos varētu notikttikai latviešu valodā vai tādā valodā, kādā drukāti
velēšanu saraksti. Tas nesaietas ar patiesību. So-ciāldemokrātu frakcija šo jautājumu par instrukciju
tulko ta: mes uzskatām, ka tas ir lietderības jautā-jums, un, pieejot šai lietai no lietderības viedokļa,
mušu frakcijas uzskats ir tāds, ka mūsu valstī ie-
rakstijumus jāatļauj izdarīt arī citās valodās. Mūsu
valsti ir vel daudz iedzīvotāju, kuri ne savas vai-
nas deļ neprot latviešu valodu; tāpēc viņiem jādodiespēja un tiesības lietot vēl kādu citu valodu, izda-
rīt ierakstījumus kāda citā valodā. Bet tas ir jau
lietderības, ne likumības jautājums. Ja par šo jau-
tājumu būtu lemts no lietderības viedokļa, tad būtu
citāds arī sociāldemokrātu frakcijas balsojums; bet
te, kur nav runa par lietderību, bet ir runa par in-
strukciļas likumību vai nelikumību, šinī gadījumā
sociāldemokrātu frakcija domā, ka vēlēšanu kommi-
sijai bija tiesība šādu instrukciju izdot.

Vispār šī lieta pārrunājama ne apspriežot šo die-
nas kartības_punktu, bet citu punktu, proti — jautā-
jumu par velēšanu likuma grozīšanu. Kad nonāk-
sim pie šī jautājuma, sociāldemokrātu frakcija, kā
vienmēr, arī_ šoreiz aizstāves mazākuma tautību tie-
sības

^
Tapec, man šķiet, šinī ziņā mazākuma tau-

tību pārstāvjiem būtu vismazāk iemesla pārmest so-
ciāldemokrāti^ frakcijai. Ja sociāldemokrātu frak-
cijas šeit nebūtu, tad minoritāšu stāvoklis gan būtu
daudz sliktāks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Vārds
referentam.

Referents A. Petrevics: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Šeit ceļ iebildumus pret mandātu kom-
misijās lēmumu no trim viedokļiem.

Pirmkārt, Nuroka kungs ir nemierā ar to, ka
viņa partijas sūdzība noraidīta, ka nav pārbaudīti,
par jaunu pārskaitīti negrozītie vēlēšanu saraksti Rī-
gas vēlēšanu apgabalā. Man jāatzīmē, ka tad, kad
Nuroka kunga partija bija iesniegusi savu pirmo sū-
dzību — un pie tam iesniegusi laikā — centrālā vē-
lēšanu kommisijā šo sūdzību ievēroja un vēlreiz pār-
baudīja visus 3. numura negrozītos sarakstus. Savu
otro sūdzību Nuroka kunga partija bija iesniegusi
pēc likumā noteiktā termiņa, un tāpēc centrālai vē-
lēšanu kommisijai nekas cits neatlika, kā šo sūdzību
kā tādu, kas iesniegta pēc noteiktā likumīga termiņa,
noraidīt. Arī mandātu kommisijā šo sūdzību vareļa
tikai noraidīt, citiem vārdiem sakot — apstiprināt
centrālās vēlēšanu kommisijās lēmumu. Ja Nuroka
kungs no savas puses uzturēja priekšlikumu visus
sarakstus Rīgā pārbaudīt, tad mandātu kommisijā
nepiekrita šim uzskatam aiz ta iemesla, ka_bija skai-
dri un noteikti pārliecināta, ka ar šādu pārskaitīša-
nu vēlēšanu rezultāti ne par mata platumu negro-
zītos. Kļūda bija konstatēta tikai ar 20 listēm; tikai
20 listes bija nepareizas, kas ir loti maz;, ta ir maza
kļūda, un tāpēc nav pamats_ domāt ka jauna pār-
baude varētu dot citu rezultātu. Tadeļ likt strādāt
lieku darbu un atlikt mandātu apstiprināšanu šī
iemesla dēļ mandātu kommisijā atzina par nevaja-
dzīgu, ievērojot visvairāk vel to, ka citos velēšanu
apgabalos visur visi saraksti otrreiz pārbaudīti.

Otrs iebildums attiecās uz _ vēlētāju pārvadāša-
nu. Ari šim jautājumam mandātu kommisijā piegāja
ne no lietderības viedokļa, ne no satversmes gara
viedokļa, bet no vēlēšanu likuma viedokļa, taisni no
tā satura viedokļa, kāds ir vēlēšanu likumaim Pec
mandātu kommisijās ieskata nav notikusi velētāju
pārvadāšana tādā veida, ka tas runātu pretim velē-
šanu likumam. Vēlēšanu likumā teikts, ka katrs ve-

lētājs var nodot savu balsi tur, kur viņš vēlas. Ja
būtu konstatēti spaidi, ja kāds kaut kur būtu vests
spaidu kārtā, tad tā būtu krimināli sodāma parādī-
ba. Ja kādai personai ir šādi konstatējumi, ja viņu
kāds ir spiedis kaut ko darīt, tad viņai ir likumīgas
tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību, un katrs, kas tā-
dus spaidus būs izdarījis, tiks attiecīgā kārtā arī so-
dīts. Kamēr mandātu kommisijai tāda konstatējuma
nav, tikmēr viņai nav nekāda pamata atcelt vēlēša-
nas vai neapstiprināt mandātus tā iemesla dēļ, ka
notikusi kaut kāda vēlētāju pārvadāšana. Tā tad
no tīri likumīga viedokļa šī pārvadāšanaburtiski ne-
runā pretim mūsu vēlēšanu likumam. Tāpēc būtu
daudz pareizāk, ja Vintera kungs nebūtu šeit runā-
jis šoreiz, bet gan tad, kad būs runa par vēlēšanu
likuma grozīšanu attiecīgā kārtā.

Vintera kungs domā, ka tas runā pretim satver-
smei. Arī tieši satversmes^pantam tas nerunā pre-
tim, un tāpēc mandātu kommisijā domāja, ka šinī
lietā drīzāk jāgroza vēlēšanu likums. Tad, kad par
to būs runa, arī varēs iesniegt attiecīgus pārlaboju-
mus. Arī mandātu kommisijā vispār domāja, ka no
lietderības viedokļa tas nav pareizi. Liels skaits
mandātu kommisijās locekļu arī ir pret vēlētāju pār-
vadāšanu. Tā ir viena lieta. Bet vajaga zināt arī
laiku un vietu, kad par ko lemt un kad par ko ru-
nāt. Nav mandātu kommisijās kompetencēs par to
runāt un lemt; tas jāliek priekšā likumdošanas iestā-
dei. Mandātu apstiprināšana ir pavisam cita lieta.

Vēl beidzot par ierakstījumiem. Te liek priekšā
noraidīt mandātu kommisijās atzinumu tāpēc, ka nav
skaitīti ierakstījumi cittautiešu valodās. Atkal es
uzsveru, ka mandātu kommisijā neizšķīra jautājumu
par instrukciju, par ierakstījumiem no lietderības
viedokļa, bet vienīgi no likumības viedokļa. Man-
dātu kommisijā uzstādīja jautājumu, vai centrālai
vēlēšanu kommisijai bija tiesība izdot instrukciju un
vai tāda instrukcija bija vajadzīga. Vēlēšanu likumā
nav teikts, kādā valodā jāizdara ierakstījumi. Ja
tas tur nav teikts, tad skaidrs, ka katram vēlētājam
ir tiesība izdarīt ierakstījumus — likumu plaši tul-
kojot — tādā valodā, kādā viņš grib. Ja nav in-
strukcijas, viņš var ierakstījumus izdarīt angļu, fran-
ču, ķīniešu, armēņu, vārdu sakot — visās iedomāja-
mās valodās. Ja instrukcijas nebūtu, tad viņam tā-
da tiesība būtu. Bet, acīmredzot, tā likums nav do-
māts, un tāpēc centrālā vēlēšanu kommisijā ķēru-
sies pie instrukcijas izdošanas, atzinusi, ka instruk-
cija ir vajadzīga, jo taču jānorāda, kādā veidā ie-
rakstījumus izdarīt. Instrukcija bija vajadzīga, un
pēc likuma centrālai vēlēšanu kommisijai bija tiesī-
ba to izdot. Tā tad šī instrukcija izdota likumīgi.
Un atkal jāteic, ka par šo jautājumu jārunā ne ap-
stiprinot mandātus, bet iesniedzot atsevišķu priekš-
likumu Saeimā grozīt attiecīgo likumu un noteikti
pateikt, kādā valodā izdarāmi ierakstījumi. Ievē-
rojot sacīto, lieku priekšā pieņemt mandātu kommi-
sijās lēmumu par mandātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
mandātu kommisijās priekšlikums:

„Saeima nolemj:
Saeima, pārbaudījusi uz Latvijas republikas satversmes

18. panta pamata savu locekļu pilnvaras, apstiprina tās."
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret mandātu kom-

misijās priekšlikumu. Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par mandātu kommisijās priekš-
likumu. Par mandātu kommisijās priekšlikumu no-
dotas 74 balsis, pret — 4.balsis, atturējušies, 6. Man-
dātu kommisijās priekšlikums pieņemts. — Līdz ar
to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

3. dienas kārtības punkts — Saeimas kār-
tības ruļļa.pārgrozījumi. Referents A.
Petrevics. Lūdzu referenta ziņojumu.
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Referents A. Petrevics: Augsti godātie deputā-
tu kungi! Saeima savā pirmajā sēdē pieņēma lē-
mumu, ka kārtības rullis būtu grozāms tādā veidā,
ka prezidijs varētu iztikt ar vienu sekretāra biedri
tagadējo divu vietā, kas paredzēti agrākā kārtības
rullī. Šo Saeimas pieņemto lēmumu organizācijas
kommisijā apsprieda un vienbalsīgi nolēma likt
priekšā Saeimai grozījumu kārtības rullī, kas iziet
uz to, lai prezidijā būtu ne divi, bet tikai viens se-
kretāra biedrs. Tāpēc ir likts priekšā kārtības ruļļa
22. pantu attiecīgi izlabot. Tāpat 24. pantā, kur at-
kārtojas vārds „sekretāra biedri", būtu jāliek „se-
kretāra biedrs".

Tālākais grozījums attiecas uz dažu kommisiju
locekļu skaitu. Frakciju padome bija pieņēmusi at-
zinumu, ka taupības nolūkā vajadzētu samazināt da-
žu kommisiju locekļu skaitu. Priekšā liktais pro-
jekts ari paredz zināmu kommisiju locekļu skaita
samazināšanu. ,

Bez tam organizācijas kommisijā ar balsu vai-
rākumu nolēma strīpot arī vienu kommisiju, proti —
petīciju kommisiju. Līdz šim tāda petīciju kommi-
sijā pastāvēja, bet tagad ir likts priekšā to strīpot.

Dažas kommisijās ir apvienotas, kā tas re-
dzams priekšā liktajā projektā.

Organizācijas kommisijā liek priekšā atzīt šim
projektam steidzamību un pēc tam arī pieņemt to
tādā veidā, kādā to liek priekšā organizācijas kom-
misijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
šā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidza-
mība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Skujeniekam.

M. Skujenieks (progresīvā apvienība): Godātie
deputātu kungi! Organizācijas kommisijās priekš-
likums vispārīgi ir ļoti apsveicams, sevišķi tanī da-
ļa, kas runā par kommisiju apvienošanu un kommi-
siju locekļu skaita samazināšanu techniskās kommi-
sijās. Turpretim svarīgākās kommisijās, kas saga-
tavo likumprojektus Augstajam namam, pēc vairāk
frakciju domām nebūtu iemesla samazināt locekļu
skaitu, jo tādā gadījumā kommisiju darbība nebūtu
produktīva. Ievērojot to, ka šinīs kommisijās būs
reprezentētas tikai nedaudz frakcijas, tur pieņems
varbūt tādus likumprojektus, kam Augstajā namā
nebūs vairākuma, kā tas bieži bija redzams agrākajā
praksē. Kommisijās sagatavos gan likumus, strā-
dās, bet strādās lieku darbu, jo plēnums tādus pro-
jektus bieži vien noraidīs. Tāpēc lieku priekšā 5
svarīgākās kommisijās, kā: ārlietu, budžeta, izglī-
tības, lauksaimniecības un pašvaldības, paturēt to
locekļu skaitu, kāds tām bija pagājušā Saeimā. Tas
vispārīgi palielinās kommisiju locekļu skaitu nevis
salīdzinot ar iepriekšējo Saeimu, bet salīdzinot ar
tagad izstrādāto organizācijas kommisijās projektu
par 14 locekļiem. Tas ir neliels palielinājums. Pa-
tiesībā par palielinājumu nevar būt runa, jo šis pro-
jekts paredz tomēr mazāku locekļu skaitu nekā bi-
jis pagājušā Saeimā. Lai nerastos lieki izdevumi,
lieku priekšā samazināt kommisiju locekļu atalgo-
jumu. Tādā gadījumā mans priekšlikums neprasīs
liekus izdevumus. Ja kommisiju locekļu skaits pa-
liks tāds, kāds tas bija pagājušā Saeimā, tad būs pa-
nākts tas, ka kommisijās būs reprezentētas visas
daudzmaz redzamākās Saeimas frakcijas, un tāpēc
priekšlikumi, kas nāks no kommisijām, arī plēnumā
atradīs vairākumu, ko, saprotama lieta, nevar ga-
rantēt, ja kommisijās būs reprezentētas tikai ne-
daudz partijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Pirmā
organizācijas kommisijās sēdē valdība lika priekšā
samazināt taupības nolūkos Saeimas kommisiju lo-
cekļu skaitu. Taupība te iznāk ļoti maza. Mēs, jau-
nās zemnieku apvienības pārstāvji, liekam priekšā
Saeimas deputātiem par kommisiju sēdēm nemaz
nemaksāt, jo deputāti jau tā saņem lielu algu, kāpēc
arī tiem, kas nāk par deputātiem, jāstrādā ikkatrs
darbs un, kā jau teicu, bez kādas sevišķas atlīdzī-
bas. Zemnieki izbrīnējušies jautā: „Kā tas nāk? Jūs
saņemat jau tā lielu algu, un bez tam jums vēl maksā
par kommisiju sēdēm! Ja jūs tanī amatā esat ie-
vēlēti, tad jums jāstrādā itin viss, kas nāk priekšā."
Ja kommisiju locekļiem par kommisiju sēdēm atal-
gojumu nemaksātu, tad dabīgi atkristu arī jautājums
par kommisiju locekļu skaita samazināšanu. Mums
šķiet, ka nekādā ziņā nevajadzētu samazināt kom-
misiju locekļu skaitu, jo arī Saeimas mazām grupām
jābūt kommisijās reprezentētām un jāzin, kas tur no-
tiek; citādi Saeimas kopsēdēs balsošanas rezultāti
var būt visai pārsteidzoši. Tāpēc, izejot no šī vie-
dokļa, mēs liekam priekšā atstāt Saeimas Kommisi-
jās iepriekšējā Saeimā pieņemto locekļu skaitu. Kā
izņēmumu te varētu minēt petīciju kommisiju. Pe-
tīciju kommisijā, kā tas līdz šim praksē izrādījies,,
nav devusi nekādus panākumus cīņā pret dažādām
ļaunprātībām. Šinī ziņā mūsu priekšlikums nāka-
mībā būs — ievēlēt īpašu ārkārtēju tiesu cīņai pret
valsts lielākiem zagļiem un korruptantiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augsti godātie
deputātu kungi! Referents liek priekšā samazināt
locekļu skaitu Saeimas kommisijās. Šo priekšliku-
mu, liekas, pat referents nav pietiekoši motivējis. Ja
palūkojamies kommisiju sarakstā, tad redzam, ka
stipras pārgrozības skars taisni saimnieciskās kom-
misijās. Ja apvienos finanču kommisiju ar tirdznie-
cības un rūpniecības kommisiju, ja samazinās lo-
cekļu skaitu lauksaimniecības kommisijā, ja grozīs
locekļu skaitu budžeta kommisijā un citās saimnie-
ciskās kommisijās izdarīs stipras pārgrozības, kas
ar to būs sasniegts? Taisni tagad, kad apspriešanā
būs sarežģīti saimnieciski jautājumi, dažām frakci-
jāmbūs laupīta iespēja izteikt savas domas un strā-
dāt tanī vissvarīgākā mūsu darba stadijā, kādā li-
kumprojekti tiek apspriesti kommisijās, kad tos ap-
spriež no lietišķās puses. Tām frakcijām atliks tikai
runāt par jautājumu un izteikties no politiskās puses.
Ar to mēs likumdošanas darbu tikai pasliktināsim.

Tas pats sakāms arī par tām pāris juridiskām
kommisijām, kur grib samazināt locekļu skaitu. Ju-
ridiskām kommisijām pēc tam, kad valdība uz sa-
tversmes 81. panta pamata starpsesiju laikā tik
daudz ir strādājusi, tik daudz likumu izdevusi, būs
šie likumi jāapspriež. Nav nekāda iemesla, kur
mums stāv priekšā tik atbildīgs likumdošanas darbs,
samazināt locekļu skaitu un sašaurināt iespēju strā-
dāt šo likumdošanas darbu. Varbūt ir savi iemesli
samazināt locekļu skaitu mazākās kommisijās, kā
revīzijas kommisijā, redakcijas kommisijā, saim-
niecības kommisijā; bet šīs kommisijās jau ir
tik mazas, ka tur vairs nav, ko samazināt.
Jāsaka galu galā, ka organizācijas kommisiju,
kā liekas, ir vadījis vairāk tas iespaids, kā-
du šis lēmums atstās ārpus Saeimas, nekā tas ie-
spaids, ko šislēmums atstās Saeimas darbā. Tā tad
to ir vadījuši nevis lietišķības motīvi, bet gan viņa
ir gribējusi apmierināt tautu, lai tā varētu teikt:
„Redz, kā tie deputāti rūpējas par taupību!" — Man
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jāsaka, ka ta nav nekāda taupība. Deputāts Sku-
jenieks liek priekša samazināt piemaksas par kom-misiju sedem. Šis viņa priekšlikums iziet tieši "uz
taupību. Ja šo priekšlikumu pieņems, tad kommi-
siju sēžu atalgojums samazināsies uz pusi. Tā tad
šinī ziņa taupība bus sasniegta, bet nekādā ziņā tau-
pība nebūs sasniegta ar locekļu skaita samazināšanu
Saeimas kommisijās. Kas tiks ietaupīts? Samazinā-
sies lietišķība, un man jāsaka, ka lietišķība jau šo-
brīd ir samazināta. Mes nedrīkstam uz lietišķības
un lietderības rēķina kaut ko ietaupīt. Ar to mēs
rādīsim sliktu piemēru. Kad mēs patiesi gribēsim
but taupīgi un kaut ko patiesi ietaupīt, tad tādiem
priekšlikumiem mes katra ziņā pievienosimies. Tad
mes pievienosimies Skujenieka kunga priekšliku-
mam, kuram esam pievienojušies jau kommisijā, jo
tas prasīs arī no deputātiem zināmus upurus, šinī
brīdī, kad visa tauta cieš, arī no mums, deputātiem,
var prasīt upurus, bet mēs nedrīkstam prasīt upurus
no _ ta darba, kam mēs esam ievēlēti, kura dēļ tauta
mus šeit ir aicinājusi.

Tāpēc mēs esam pret referenta priekšlikumu un
balsosim par deputāta Skujenieka priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! (/. Birznieka starpsauciens.)
Birznieka kungs, es taisni gribu runāt pretim Lei-
karta kunga priekšlikumam. Man liekas, viņš kā
jauns deputāts vēl nepārzina apstākļus. Ja pieņem-
tu Leikarta kunga priekšlikumu, tad iznāktu tā (sau-
ciens no vietas: „Nebūs kvoruma!") — ne par kvo-
rumu es šeit gribu runāt, bet tad iznāktu tā, ka tie
Saeimas deputāti — un tādu ir stipri daudz —, kas
nestrādā nevienā kommisijā, saņemtu tādu pašu at-
algojumu kā tie, kuri darbojas kommisijās. Tas nu
būtu galīgi netaisns un nepielaižams stāvoklis. Bez
tam arī nebūtu — kā to pilnīgi pareizi teica — kvo-
ruma.

Priekšlikums, ko iesniedzis Skujenieka kungs,
un ko arī mēs atbalstām, paredz samazināt atlīdzību
par kommisiju sēdēm, bet tanī pat laikā šo atlīdzbu
pašu kā tādu neiznīcināt. Es domāju, Leikarta
Kungs būs pārpratis, domādams, ka grib paturēt
līdzšinējo deputātu algu tanī laikā, kad vispār pro-
jektē valsts darbiniekiem algu samazināt. Tā tas
nav. Mūsu frakcija uzskata, ka algas vajaga sama-
zināt, un tā tad algas samazināmas arī deputātiem.
Tāpēc mēs balsosim pret Leikarta kunga priekšli-
kumu, bet gan balsosim par Skujenieka priekšliku-
mu cerībā, ka vēlāk būs priekšlikums samazināt de-
putātu algas. Tas pacels tautas acīs mušu Augsta
nama prestižu; tas izdzēsīs zemē to uzticības krizi,
kāda pašlaik pastāv, un pierādīs, ka mēs spējam pa-
celties augstāk par visām materiālam interesēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents A. Petrevics: Augsti godātie deputātu
kungi! Ja es organizācijas kommisijās vārda runā-
ju par taupību, par to, ka aiz taupības motīviem or-
ganizācijas kommisijā liek priekša samazināt kom-
misiju locekļu skaitu, tad es domāju ne tikai par
naudas taupību, bet arī par laika taupību. Var jau
taupīt divējādi — kā naudas, ta. arī laika ziņa. Man
šeit jāatgādina, ka pēc organizācijas kommisijās do-
mām liels kommisiju locekļu skaits nebūt vēl katr-
reiz nesaka, ka liels būs arī šīs kommisijās darbs.
Likumdošanas un sīkā techniska darba ļoti bieži ga-
dās, ka taisni mazāks locekļu skaits var padarīt
darbu ātrāk un labāk neka liels kommisijās locekļu
skaits. Ne katrreiz lielais kommisijās locekļu skaits
ar savām runām panāk to labāko. Ta tad ir vel

otrs iemesls, kāpēc kommisiju locekļu skaits sama-
zināms, proti — lai lielais kommisijās locekļu skaits
daudzreiz ar garām runām velti netērētu laiku. Uz
kommisijās locekļu darbu nevar attiecināt aritmē-
tisko principu — jo vairāk locekļu kādā kommisijā,
jo vairāk darba padarīs. Te tiešā proporcionalitāte
daudzreiz neder, bet der pretējā proporcionalitāte —
jo_ mazāk locekļu kādā kommisijā, jo darbs ražī-
gāks. Saeimas darbā tāda lieta gadās, un tāpēc or-
g_anizācijas kommisijā ir likusi priekšā dažas no lie-
lām saimnieciskām kommisijām samazināt. Darbs
tādēļ nekļūs mazvērtīgāks. Taisni otrādi — darbs
ies ātrāk uz priekšu un būs vērtīgāks.

Kas attiecas uz algu jautājumu, tad to organizā-
cijas kommisijā nevarēja apspriest, jo tas nav viņas
kompetencēs. Es lieku priekšā Augstajam namam
pieturēties pie šī projekta, kādu to ir iesniegusi or-
ganizācijas kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
parejauz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumi."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta

neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts. — Prezidijs liek priekšā ievada tekstu
pagaidām nenobalsot, kamēr nav izšķirts attiecīgo
pantu liktenis. — Lūdzu nolasīt 22. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijs sastāv no priekšsēdētāja, diviem viņa

biedriem, sekretāra un viņa biedra."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-

las? — Atvainojiet, deputāts P. Leikarts iesniedzis
priekšlikumu —

strīpot kārtības ruļļa 14. panta otro daļu.
14. panta otrajā daļā ir runa par atlīdzību par

piedalīšanos kommisiju sēdēs, uztura naudu pa
brauciena laiku amata darīšanās ārpus Saeimas sē-
žu vietas, kā arī atlīdzību par tiešiem ceļa izdevu-
miem, ko deputāts saņem pēc budžetā paredzētām
normām. Tālāk ir vēl trešais nodalījums šinīpantā,
kur paredzēts, ka Saeimas prezidija un deputātu al-
gu attiecības nosakāmas budžeta kārtībā. Vārdu
pie šī pārlabojuma neviens nevēlas? Vārds referen-
tam.

Referents A. Petrevics: Kommisijā tāds priekš-
likums nav apspriests.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta Leikarta priekšlikums —

strīpot kārtības ruļļa 14. panta otro daļu.
Deputāt Leikart, Jūs laikam domājat — 14. pan-

ta vidējo daļu, jo pēdējā daļā ir runa par deputātu
algām, par ko minēts jau arī 14.panta pirmajā daļa.
Es tā saprotu Jūsu priekšlikumu. (Starpsaucieni.) —
Referents atsauksmi nevar dot, jo šis priekšlikums
kommisijā neesot apspriests. Lieku deputāta Lei-
karta priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu._ Tikai 7 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Deputāta Leikarta priekš-
likums atkrīt. — Tagad nāk nobalsošana 22. pants.
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 22. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 22. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lu-
dzu nolasīt 24. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Sekretārs un viņa biedrs ved sēžu protokolus, nolasa rak-

stus, pārbauda stenogrammas un pārzina Saeimas kancelejas
darbus, sadalot tos savā starpa.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 24. panta
neviens nevēlas? 24. pants nāk nobalsošanā. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 24. panta pieņemšanu.

fi

nav. Kas atturas? Nav. 24. pants vienbalsīgi
emts. — Lūdzu nolasīt 149. pantu.
Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimā darbojas šādas kommisijās:

1) Ārlietu kommisijā (9 locekļi).
2) Budžeta kommisijā (13 locekļi).
3) Deputātu lietu izmeklēšanas kommisijā (3 locekļi).
4) Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā

(13 locekļi).
5) Izglītības kommisijā (11 locekļi).
6) Juridiskā kommisijā (11 locekļi).
7) Kara lietu kommisijā (3 locekļi).
8) Lauksaimniecības kommisijā (11 locekļi).
9) Mandātu kommisijā (15 locekļi).

10) Organizācijas kommisijā (5 locekļi).
II) Pašvaldības kommisijā (11 locekļi).
12) Pieprasījumu kommisijā (3 locekļi).
13) Publisko tiesību kommisijā (11 locekļi).
14) Redakcijas un bibliotēkas kommisijā (3 locekļi).
15) Revīzijas kommisijā (3 locekļi).
16) Saimniecības kommisijā (3 locekļi).
17') Sociālās likumdošanas kommisijā (13 locekļi)."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
Višņa. — Debates ir par visu 149. pantu, bet

nooalsošanā nāks katrs punkts atsevišķi. Vārds de-
putātam Višņam.

Jļ. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas
vietnieki! Līdz šim visās Saeimās bija speciāla
kommisijā, pie kuras katrs Latvijas iedzīvotājs va-
rēja griezties ar savām sūdzībām. Sākumā tā sau-
cās lūgumu un sūdzību kommisijā, bet pēdējā Saei-
mā — petīciju kommisijā. Tagad ir priekšlikums šo
kommisiju likvidēt. Mūsu frakcijai ir pavisam ne-
saprotami iemesli, ar kādiem varētu motivēt tādu
priekšlikumu. Katram iedzīvotājam ir tiesība griez-
ties ar sūdzībām pie tautas vēlētiem pārstāvjiem.
Nevienam Latvijas iedzīvotājam, kas domā, ka vi-
ņam vienā vai otrā jautājumānodarīta pārestība, ne-
var liegt griezties pie visaugstākās valsts iestādes.
Tāpēc arī visos parlamentos, to starpā arī Latvijas
parlamentā, pastāvēja līdz šim tāda kommisijā.

Darbojoties petīciju kommisijā, man bija jāat-
zīst, ka tiešām Latvijā ir vēl tādi apstākļi, kas dod
iemeslu iedzīvotājiem sūdzēties. Jau pavirši paska-
toties sūdzību saturu, redzam, ka galvenā kārtā ir
trīs diezgan ievērojamas iedzīvotāju grupas, kurām
visvairāk tiek nodarīta pārestība. Pirmā kārtā pe-
tīciju kommisijai ienāk sūdzības no strādniekiem par
neizmaksāto darba algu, otrām kārtām — jaunsaim-
nieku sūdzības par nepareizībām zemes ierīcības
jautājumos, trešam kārtām — valsts un citu algoto
darbinieku sūdzības par administrācijas pārestībām;
ceturtā vie_tā ir politiskas dabas sūdzības par valsts
varas iestāžu represijām pret strādniekiem. Pār-
baudot šīs sūdzības, droši var teikt, ka no 10 ie-
sniegtām sūdzībām 6 ir pamatotas; tā tad 60% no
sūdzībām ir dibinātas. Arī pēc valdības deputātu at-
zinumiem, kuri šai kommisijā darbojās, vairums sū-
dzību bija jāpieņem. Bez šaubām, parlamenta kom-
misijā nevar novērst nelikumības, kādas zemē kul-
tivē un aizstāv valdošais Saeimas vairākums. To-
mēr daudz sūdzības bija tādas, kuras arī valdības
pārstāvji bija spiesti atzīt un gādāt par nelikumību
novēršanu. Šādos gadījumos tad arī petīciju kom-
misijā varēja nākt iedzīvotājiem pretim, varēja pie-
spiest valsts iestādes novērst nelikumības. Ja līdz-
šinējā prakse rāda, ka sūdzībām ir iemesli, ka notiek
kā politiskas, tā saimnieciskas dabas netaisnības, ka
valsts aparāts vēl nav demokrātisks, ka pastāv vēl
tādi apstākļi, kur notiek tikai cīņa par demokrātisku
iekārtu, tādos apstākļos priekšlikums likvidēt petī-
ciju kommisiju nav nekas cits kā tiesību atņemšana
mūsu valsts pilsoņiem sūdzēties par nodarītām pā-

restībām, kultivēt šīs pārestības un segt tās arī turp-
māk.

Mani pārsteidz tas, ka priekšlikumu par petīci-
ju kommisijās likvidēšanu iesniedzis tieši viens Lat-
gales deputāts, tās Latvijas daļas pārstāvis, kur vis-
vairāk notiek nelikumības un no kurienes visvairāk
ienāk sūdzības. No Latgales ienāk sūdzības gan par
nelikumībām zemes lietās, gan par nelikumībām no-
dokļu iekasēšanā, gan arī par citām lietām. Vel
raksturīgi ir tas, ka šo priekšlikumu iesniedzis tas
frakcijas pārstāvis, kas reprezentē šeit Latgales kri-
stīgos, garīdzniecību. Vai bīskapa kunga frakcija
domā, ka tā ir tā augstākā patiesība — atļaut noda-
rīt pārestības, bet neļaut tautai sūdzēties par admi-
nistrācijas patvarībām? Tas būtu viens ļoti atklāts
atzinums, ja bīskapa kungs turētu par vajadzīgu sa-
vas frakcijas pārstāvja viedokli šeit Saeimā motivēt.

Sociāldemokrātu frakcija, ievērojot visus šos
svarīgos iemeslus, liek priekšā petīciju kommisiju at-
jaunot, lai katram Latvijas iedzīvotājam dotu iespē-
ju griezties pie Saeimas ar sūdzībām, kādas viņš at-
rod par vajadzīgām. Tāpēc mēs liekam priekšā at-
jaunot šo kommisiju 3 vīru sastāvā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Es šeit gribētu izteikties pret Viš-
ņas kunga viedokli attiecībā uz petīciju kommisiju.
Ja jau reiz pastāvētu, un mēs gribētu nodibināt tādu
kommisiju, kurai ir tiesība objektīvi un vispusīgi iz-
meklēt zināmas sūdzības par ierēdņu patvarībām,
birokrātismu u. t. t., tad, bez šaubām, tā kommisijā,
kas mums acumirklī pastāv, Latvijas iedzīvotājiem
to nevar dot. Šīkommisijā nevar pieņemt lēmumus,
kam būtu saistoša nozīme. Ja petīciju kommisijā ir
izmeklējusi vienu jautājumu, ir noskaidrojusi kādu
lietu un ir atradusi nepareizības, viņa griežas ar
rakstu pie valsts iestādes vai tiesu iestādes un saka:
lūdzu, novērsiet to. Bet ja tā iestāde neklausa un
neievēro petīciju kommisijās atzinumu, kas tad? Vai
jūs esat ko panākuši? Petīciju kommisijās lēmu-
miem nav sankcijas. Tāda petīciju kommisijās dar-
bība, kāda tā ir izvērtusies līdz šim, sevišķi pagā-
jušā Saeimā, kur bija reprezentēta tikai viena nie-
cīga Saeimas pārstāvju daļa, nav attaisnojama, tai
ir bijusi vienpusīga politiska nokrāsa. Tāpēc arī ir
bijuši gadījumi, ka grupas, kas reprezentētas petī-
ciju kommisijā, ir izmantojušas šo kommisiju vien-
kārši politiskos nolūkos, lai diskreditētu kādu citu
konkurrentu grupu, noēstu vienu otru politiski ne-
patīkamu personu.

Kāds raksturs ir šai kommisijai? Vaļ tā ir tie-
su iestāde? Ja nu tā domāta kā tiesu iestāde, ja tur
ir sūdzētājs, tad, protams, tur vajaga būt arī apvai-
notam; arī tam jādod tiesību aizstāvēties, attaisno-
ies. Līdz šim bija tā, ka šinī kommisijā dažas gru-
pas inscenēja sūdzības, lai noēstu kādu personu, ie-
rēdni vai organizāciju. Sameklēja veiklus cilvēkus,
kuri iesniedza sūdzību, izaicināja un nopratināja ti-
kai tos, un tad kommisijā pieņēma slēdzienu: re-
dziet, kādas tur nelikumības bijušas! Es saprotu,
ka vienā otrā gadījumā valsts iestādes deva paskai-
drojumus, bet "bieži vien apsūdzētās personas netika
pat uzaicinātas dot savus paskaidrojumus, tām neti-
ka dota tiesība sevi attaisnot. Viņas pat nepielaida
kommisijās sēdēs, lai varētu dot paskaidrojumus un
attaisnoties.

Kas tad nu šī kommisijā bija? Tā nebija tiesu
iestāde, tā bija Saeimas kommisijā, kas iejaucās
valsts pārvaldes aparāta darbībā, gluži vienkārši
traucēja valsts aparāta darbību. Tas ir pilnīgi ne-
pieņemami. Ja kādai personai ir kas pāri darīts, tā
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var griezties pie_ tiesas; katram pilsonim ir tiesība
griezties ar savam sūdzībām mūsu tiesu iestādēs.
Ja nu jūs_ domājat, ka Latvijas iedzīvotāji, Latvijas
pilsoņi mūsu tiesu iestādēs nevar atrast taisnību, tad
tā ir mūsu vaina. Tad mums jāgādā, lai mūsu pil-
soņi tiesās atrastu taisnību. Ja jūs domājat, ka tas
līdz simta nav_ bijis, tad tā ir mūsu kļūda un vaina,
bet nekādā ziņā nevar aizstāvēt un uzturēt tādu ie-
stādi, kas ir pilnīgi nejuridiska un kam nav nekādas
nozīmes.

Es gribētu teikt: ja šo kommisiju tomēr gribētu
atstāt, tadta pilnīgi jāpārveido, šīs kommisijās kom-
petences jāpaplašina tādi, ka viņas lēmumiem ir arī
kāda saistoša nozīme. Līdz šim tiem saistošas no-
zīmes nebija, un tāpēc ari šai kommisijai nebija ne-
kādas nozīmes. Ja gribam nākt pretim mūsu iedzī-
votājiem, un ja jūs domājat, ka mūsu tiesas un valsts
pārvaldes aparāti nevar apmierināt tagadējās prasī-
bas, tad jāparedz sevišķs orgāns, vai kāda augstāka
tiesa, kas varētu tiesāt Saeimas deputātus, minist-
rus un citas augstākas personas; vai arī būtu jāliek
cita iestāde šinī vietā, bet nekādā ziņā ne petīciju
kommisijā, kas savu eksistēšanu neattaisno ne no
lietderības, ne arī no cita kāda viedokļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu par-
tija) : Es nemaz negribēju runāt par šo jautājumu,
bet reiz nu Višņas kungs nāk un pasaka, ka viena
Latgales frakcija — zīmējoties uz Latgales kristīgo
zemnieku frakciju — Saeimas organizācijas kommi-
sijās sēdē esot ierosinājusi petīcijas kommisijās lik-
vidēšanu, tad es kā kristīgo zemnieku frakcijas pār-
stāvis šinī kommisijā varu uzņemties uz sevis pilnu
atbildību.

Motīvi, kāpēc mūsu frakcija uzstājas par petī-
ciju kommisijās likvidēšanu, ir divējādi. Pirmkārt,
taupības nolūkā mēs esam likuši priekšā dažas kom-
misijās likvidēt un citās samazināt locekļu skaitu.
Mēs pievienojamies arī Skujenieka kunga iesnieg-
tam priekšlikumam, ka lielākās kommisijās atstā-
jams līdzšinējais locekļu skaits, bet kommisijās lo-
cekļu atalgojums samazināms uz pusi. Bet ja nu
ir runa par petīciju kommisiju, tad vispirms jāteic,
ka tas ir nepareizs nosaukums, un drīzāk šī kommi-
sijā būtu jānosauc par maldināšanas, bet ne petī-
ciju kommisiju. Ir taču skaidra viena lieta: pilso-
nis, kas iesniedz Saeimai kādu lūgumu, cer, ka Aug-
stais nams viņa sūdzību ievēros un to izšķirs pozi-
tīvi vai negatīvi. Bet kas īstenībā notiek? Jums,
Višņas kungs, kā šīs kommisijās priekšsēdētājam
taču ļoti labi zināms, ka parasti petīciju kommisijā
pieņem divus lēmumus; ja sūdzībai nav nekāda pa-
mata, tad lemj par sūdzības noraidīšanu, ja turpre-
tim sūdzībai ir kāds pamats, tad to nosūta tai iestā-
dei, par ko pilsonis sūdzas. Ja, piemēram, centrāla
zemes ierīcības komiteja nepareizi piešķīrusi kādu
jaunsaimniecību, un par to ienāk sūdzība petīciju
kommisijai, tad jūsu parastais lēmums ir — nosūtīt
šo sūdzību centrālai zemes ierīcības komitejai. Labi,
jūs tā darāt! Bet centrālā zemes ierīcības komiteja
jūs padzen! Vaļ jūs ko lēmāt? Vispirms, vai Aug-
stais nams plenārsēde ir dzirdējis kādu petīcijas
kommisijās atzinumu? Deputāti dabu tikai izlasīt
protokolus, ka kommisijā ta un ta lēmusi. Bet tādi
petīciju kommisijās lēmumi nav saistoši. Ja jus,
kungi, runātu par to, ka petīciju kommisijās kom-
petences, tās tiesības būtu paplašināmas, ka tai va-
rētu būt zināmas tiesības atlaistkadu ierēdni, zinā-
mos gadījumos grozīt pat centrālas zemes ierīcības
komitejas lēmumus, tad būtu citādi. Bet ja mums
pastāv kommisijā, kas vienkārši pieņem, tikai_ lūgu-
mus, izdara kancelejas darbus un nosūta tos pec pie-

Krājumā Saeima» Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

derības, tad, es domāju, tādai kommisijai nav vietas
un tā ir likvidējama.

Kāpēc sociāldemokrāti aizstāv šo kommisiju?
Bez šaubām, arī kommūnisti to aizstāvēs un te vēl
runās. Te spēlē lomu politiski jautājumi. Es atce-
ros, ka dažus gadus atpakaļ, kad kommūnisti Dau-
gavpilī sāka cietumā dumpi taisīt, Laicens bija aiz-
braucis uz Daugavpili un apmeklējis cietumu. Ja
tādas petīciju kommisijās nebūtu, tad kommūnisti
nebūtu varējuši cietumā iekļūt. Bet tā kā Laicēnam
ir deputāta kartiņa, tad viņš varēja brīvi iet cietu-
mā un sarunāties ar saviem biedriem. Mēs pilsoņi
nevaram pieļaut, ka Augstā nama deputāti maisās
cietumu lietās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Starpsaucieni.) Jūs pie cietumiem uzstādāt ložme-
tējus, jūs ievedat tur nepanesamu režīmu, lai tādā
veidā balsis nepaceltos uz augšu! (Starpsaucieni.)
Bet par to es negribu tikdaudz runāt; es gribu ru-
nāt par citu ko. Es gribu runāt par tām illūzijām,
kādas šeit propagandēja Višņa, it kā strādniekiem
tiešām būtu iespējams ar šo petīciju kommisiju kaut
ko reālu panākt sev par labu.

Bet iekams pāriet pie jautājuma vispār, gribu
atzīmēt sekojošo.

Ar petīciju kommisijās likvidēšanu sociāldemo-
krāti kopā ar visiem citiem buržujiem, ar kristīgiem
un baznīckungiem, ar bīskapiem un citiem, kā viņus
visus tur sauc, atrod kopēju valodu, ar sīkiem ma-
ziem jautājumiem viņi novērš strādnieku uzmanību
no jautājumiem ar daudz dziļāku sakni. Višņa grib
pateikt, ka petīciju kommisijā ir vienīgais strādnie-
ku glābiņš. Strādniekiem jāzin, ka stāvoklis ir tāds:
cik reižu mūsu apcietinātie nav sūtījuši savus lūgu-
mus un sūdzības petīciju kommisijai par slepkavo-
šanām cietumos, par piekaušanām, par nepanesamo
režīmu, par melniem mēnešiem, par apcietināto pie-
kaušanu — nerūciet, Višņa (starpsaucieni), — ne-
viens tāds lūgums nav ievērots! Kur strādnieki, vai
strādnieku aizstāvji, vai strādnieku cīnītāji, revolu-
cionārie cīnītāji, kas sēž cietumos, mirst badu, ne-
viens šāds lūgums nav ievērots. Visi iesniegtie lū-
gumi petīciju kommisijā noraidīti. Vēl vairāk: ne
tikai lūgumi ir noraidīti, bet mūsu biedrus, kas šos
lūgumus, šīs sūdzības raksta, sēdina karceros it kā
par priekšniecības apvainošanu, mūsu biedrus pie-
spiež ciest melnos mēnešus. Un tikai par to;, ka
apcietinātie ir griezušies pie petīciju kommisijās, ir
gājuši Višņam sūdzēties. Mūsu biedrus piekauj, iz-
vedot no kamerām karceros, tikai par to vien, ka
viņi iedrošinās rakstīt un sūdzēties. Tas pats ir ar
strādniekiem, ja viņi sūdzas par darba algas neiz-
maksu. Tas pats ir visos pārējos gadījumos, kad ti-
kai strādniecības organizētai vai neorganizētai da-
ļai gadās uzstāties un aizstāvēt savas tiesības.
Strādniecība petīciju kommisijā neatrod žēlastības,
jo šī kommisijā, tāpat kā Saeima, ir buržuju lietu
kārtošanas iestāde; tā aizstāv buržujus un viņu pa-
pēžu laizītāju-sociāldēmokratu intereses, bet ne
strādnieku intereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Me-
žul, lūdzu lietot Saeimas cieņai pieskaņotus iztei-
cienus.

K. Mežulis (turpina): Tapec mums nav nekādu
illūziju ne par vienu vai otru šo iestādi. Mēs atklāti
pasakām strādniecībai, ka petīciju kommisijā nav
līdzeklis, ar ko strādniecība, viņas cīnītāji spētu aiz-
stāvēt savas intereses. (/. Višņas starpsauciens.)
Bet Višņa un pārējie mēģina nostādīt jautājumu tā,
ka, lūk, petīciju kommisijā ir vienīgais līdzeklis
strādnieku interešu aizstāvēšanai. Strādnieku spēks,
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viņas biedru aktīvais atbalsts revolucionārā cīņā ir
citi līdzekļi. Ar tiem līdzekļiem panāk uzvaru ari
citu zemju strādnieki. Lūk, strādniecības ceļš: aiz-
stāvēt sevi cīņā, neļaut piekaut savus cīņas un dar-
ba biedrus, kurus slepkavo cietumos Pastoru, bīs-
kapu, Višņas un citu režīmi, un mēģināt ar organi-
zētu spēku aizstāvēties, nevis uzklausīt, ko šie kun-
dziņi šeit saka! (A. Eglītis no vietas: „Bet kur ir
Balodis un Miezis?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki ! Deputāts Jukšinskis apstiprināja, ka priekš-
likums par petīciju kommisijās likvidēšanu tiešām
nācis no Latgales kristīgiem. Tik tālu tā lieta ir
skaidra. Mums patiešām nav nekādu illūziju par
Latgales baznīckungu nodomiem. Tas tikai vēl lie-
ku reizi pierāda, ka Latgales kristīgo frakcija negrib
dot Latgales trūcīgiem iedzīvotājiem iespēju sūdzē-
ties par administrācijas pārestībām, kas Latgalē no-
tiek papilnam. Viens no Jukšinska kunga motīviem
bija tas, ka petīciju kommisijai neesot tik plašu piln-
varu, lai tā varētu nelikumības novērst. Kungi, bet
kas tad bija tie, kas šai kommisijai atņēma plašākās
pilnvaras? Vai tie nebija Latgales kristīgie kopā ar
Jūsu koalīciju? Kad likvidēja lūgumu un sūdzību
kommisiju, tad kreisajam spārnam tikai ar lielām
pūlēm izdevās paglābt, kaut arī apcirptā veidā, šo
kommisiju, kas dod iespēju celt gaismā nelikumības,
ko valsts iestādes un ierēdņi nodara iedzīvotājiem.
Tagad jūs gribat iet tālāku soli un ar Judāsa viltību
likvidēt jums nepatīkamu kommisiju. Savā laikā,
kad šāda veida kommisijai — lūgumu un sūdzību
kommisijai — bija lielas pilnvaras, jūs tās apcirpāt,
bet tagad, kad jūs to esat panākuši, jūs savukārt nā-
kat un sakāt, ka petīciju kommisijā jālikvidē, tamdēļ
ka viņai nav nekādu pilnvaru. Ja jūs gribat būt pa-
tiesi, tad jums jāiet cits ceļš, proti — jāatdod petī-
ciju kommisijai tās pilnvaras, ko jūs kādreiz viņai
atņēmāt. Bet jūs to nedarāt; jūs slēpjaties aiz lie-
kulības motīviem, gribat likvidēt šo jums nepatīka-
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mo kommisiju.
Te nāca nabadzīgo iedzīvotāju pārstāvis Mežu-

ļa kungs un pievienojās Jukšinska kungam, teik-
dams, ka petīciju kommisijā nevajadzīga. Viņš gri-
bēja pierādīt, ka sociāldemokrāti bijuši paši vainīgi
kommisijās bezsekmīgā darbībā. Par laimi petīciju
kommisijā bija arī jūsu pārstāvis. Viņu sauca Zlau-
gotni-Cukuru. Ja jūs bijāt sūtījuši šai kommisijā tā-
du pārstāvi, kas neaizstāv jūsu vēlētāju intereses,
tad taču meklējiet vainīgo savā frakcijā, bet neuz-
vēliet citiem! (Starpsauciens.) Jūs taču nebijāt ie-
priekšējā Saeimā, tāpēc lai runā tie, kas tur ir bi-
juši. (Starpsauciens.) (Sauciens no vietas: „Es va-
ru zināt!") Var redzēt, ka Jūs nekā _ nezināt! Ja
jūsu pārstāvis Zlaugotnis-Cukurs ir izrādījies par tā-
du, kas kalpo citiem vairāk nekā jums, tad atbildība
atkal krīt uz jums. Ja Mežulis domā, ka ar petīciju
kommisiju var tikt pie pasaules revolūcijas, tad viņš
ļoti maldās. Sociāldemokrāti nekad pie tāda vie-
dokļa nav pieturējušies, bet viņi domā, ka petīciju
kommisijā var būt gan zināms ierocis cīņai pret tām
patvarībām, ko valdošais pilsoniskais vairākums no-
dara mūsu vēlētājiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka šī
kommisijā jāpatur, jo tas ir viens līdzeklis, kā no-
drošināt Latvijas pilsoņiem demokrātiskās tiesības.
Ja jūs neprotat šo ieroci izlietot, tad ņemiet atkal
atbildību uz sevi; mēs esam uz pareizā ceļa, un ne-
kāda jūsu bļaustīšanās mūsu pārliecību negrozīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.

k

Vārds referentam.
Referents A. Petrevics: Uzturu organizācijas

kommisijās priekšlikumu pieņemt šo pantu tādā vei-

dā, kādā to ir likusi priekšā organizācijas kom-
miisja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 1.49. pantam ir šāds
ievads:

„Saeimā darbojas šādas kommisijās".
Par ievada tekstu laikam domu starpību nav.

Uzskatu to par pieņemtu. Tagad nobalsosim pantu
pa atsevišķiem punktiem. 1. punkts — ārlietu kom-
misijā. Organizācijas kommisijā liek priekšā ievē-
lēt 9 locekļus. Deputāti M. Skujenieks, G. Mīlbergs,
J. Breikšs u. c. liek priekšā

ārlietu kommisijai noteikt 8 locekļus.
Virspirms likšu uz balsošanu šo priekšlikumu.

Ja to pieņems, kommisijās priekšlikums atkritīs. Re-
ferents uztur visus punktus kommisijās redakcijā.
Lieku uz balsošanu deputāta Skujenieka u. c. ie-
sniegto priekšlikumu —

ārlietu kommisijai noteikt 8 locekļus.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
' Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tāta Skujenieka u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas
58 balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturē-
jušies 26. Priekšlikums pieņemts; ārlietu kommisi-
jās locekļu skaits noteikts 8. — 2. punkts — budže-
ta kommisijā, 13 locekļu. Deputāts M. Skujenieks
u. c. liek priekšā

budžeta kommisijai nevis 13 locekļu, bet atstāt līdzšinējo
skaitu — 16.

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, atkritīs kommisijās priekšlikums; ja deputāta
Skujenieka priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsoša-
nā kommisijās priekšlikums. Lieku uz balsošanu
deputāta Skujenieka u. c. iesniegto priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Acīmredzot vai-
rākums. Šis priekšlikums pieņemts; budžeta kom-
misijās locekļu skaits noteikts 16. — 3. punkts —
deputātu lietu izmeklēšanaskommisijā, 3 locekli. De-
putāts J. Birznieks liek priekšā

3 locekļu vietā paredzēt 5.
Vispirms lieku uz balsošanu šo priekšlikumu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Birznieka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Birznieka priekšlikumu nodotas 47
balsis, pret — 34 balsis, atturējies 1. Deputāta Birz-
nieka priekšlikums pieņemts; deputātu lietu izmek-
lēšanas kommisijai noteikti 5 locekļi. — 4. punkts —
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā, 13
locekļu. Nekādi pārlabojumi nav iesniegti. Lieku
4. punktu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 4. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 4. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 5.
punkts — izglītības kommisijā, 11 locekļu. Iesniegti
divi priekšlikumi. Deputāts M. Skujenieks u. c. liek
priekšā

izglītības kommisijai atstāt līdzšinējo locekļu skaitu — 13.
Deputāts J. Menderis un F. Cielēns liek priekšā
izglītības kommisijai noteikt 9 locekļus.
Vispirms lieku uz balsošanu radikālāko — de-

putātu Mendera un Cielēna iesniegto priekšlikumu
—' izglītības kommisijai noteikt 9 locekļus. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputātu Mendera un Cie-
lēna priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodota 21
balss. Nepietiekošs balsu skaits. Deputātu Men-
dera un Cielēna priekšlikums atkrīt. — Nobalsoša-
nā nāk deputāta Skujenieka u. c. iesniegtais priekš-
likums —

izglītības kommisijai atstāt līdzšinējo locekļu skaitu — 13.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Deputāta Skujenieka u. c.
iesniegtais priekšlikums pieņemts; kommisijās
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priekšlikums atkrīt. — 6._punkts — juridiskā kom-
misijā, 11 locekļu. Deputāti F. Menderis un F. Cie-
lēns iesnieguši priekšlikumu —

juridiskai kommisijai noteikt 9 locekļus.
Vispirms lieku uz balsošanu šo priekšlikumu.

Ja to pieņems, kommisijās priekšlikums atkritīs. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputātu Mendera un
Cielēna priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodo-
tas tikai 23 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Tas
atkrīt. — Nobalsošana nāk kommisijās priekšli-
kums

^
—

juridiskai kommisijai noteikt 11 locekļu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kommisijās

priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6.
punkts kommisijās redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
— 7. punkts — kara lietu kommisijā, 3 locekli. Ne-
viens pārlabojums nav iesniegts. Lieku uz balso-
šanu 7. punktu kommisijās redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir-pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 7. punkts vienbalsīgi pieņemts. —
8. punkts — lauksaimniecības kommisijā, 11 locekļu.
Deputāts M. Skujenieks u. c. liek priekšā

lauksaimniecības kommisijai atstāt līdzšinējo locekļu skai-
tu — 16.

Deputāti F. Menderis un F. Cielēns liek priekšā
lauksaimniecības kommisijai noteikt 13 locekļu. *
Vispirms lieku uz balsošanu deputātu Mendera

un Cielēna priekšlikumu —
lauksaimniecības kommisijai noteikt 13 locekļu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Par to_ nodotas 22 balsis. Nepietiekošs balsu skaits.
Deputātu Mendera_ un Cielēna priekšlikums atkrīt.
— Nobalsošanā nāk deputāta Skujenieka u. c. ie-
sniegtais priekšlikums —

lauksaimniecības kommisijai atstāt līdzšinējo locekļu
skaitu — 16.

»
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Deputāta Skujenieka u. c.
iesniegtais priekšlikums pieņemts; lauksaimniecības
kommisijās locekļu skaits noteikts 16. — 9. punkts —
mandātu kommisijā, 15 locekļu. Nekādi pārlabojumi
nav iesniegti. Lieku uz balsošanu 9. punktu kom-
misijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
9. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 9. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 10. punkts
— organizācijas kommisijā, 5 locekļi. Pārlabojumi
nav iesniegti. Lieku uz balsošanu 10. punktu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 10. punkts vienbalsīgi
pieņemts. — 11. punkts — pašvaldības kommisijā,
11 locekļu. Deputāts M. Skujenieks u. c. liek priekšā

pašvaldības kommisijā noteikt 13 locekļu.
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Deputāta Skujenieka u. c. iesniegtais priekš-
likums vienbalsīgi pieņemts. — 12. punkts — pie-

»

prasījumu kommisijā, 3 locekļi. Deputāts J. Birz-
nieks iesniedzis priekšlikumu

„3" vietā likt „5".
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas

ir par deputāta Brznieka priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Birznieka priekšlikums pie-
ņemts. — Deputāti J. Višņa, Bruno Kalniņš, J.
Celms, V. Bastjānis u. c. liek priekšā

13. punktu pieņemt: ,.Petīciju kommisijā (3 locekļi)".
Lieku šopriekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Višņas u. c. iesniegtais priekš-
likums pieņemts. — 14. — agrākais 13. punkts —
publisko tiesību kommisijā, 11 locekļu. Deputāti F.
Menderis un F. Cielēns liek priekšā

publisko tiesību kommisijā noteikt 13 locekļu.

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Mendera un Cielēna priekšlikums pieņemts.
— 15. punkts — redakcijas un bibliotēkas kommisi-
jā, 3 locekļi. Nekādi pārlabojumi nav iesniegti. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 15. punkta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 15. punkts vienbal-
sīgi pieņemts. — 16. punkts — revīzijas kommisijā,
3 locekļi. Pārlabojumi nav iesniegti. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 16. punkta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 16. punkts vienbalsīgi pie-
ņemts. — 17. punkts — saimniecības kommisijā, 3
locekļi. Nekādi pārlabojumi nav iesniegti. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 17. punkta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 17. punkts vienbalsīgi
pieņemts. — 18. punkts — sociālās likumdošanas
kommisijā, 13 locekļu. Pārlabojumi nav iesniegti.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret 18. punkta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 18. punkts
vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk 149. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 149.
pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — No-
balsošanā nāk likuma ievada, teksts:

(Saeimas kārtības ruļļa (lik. kr. 1929. g. 58, 105 un 1930. g..
45) 22., 24. un 149. pantu izteikt tā:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ieva-
da teksts vienbalsīgi pieņemts. — Vēl jānobalso no-
slēguma teksts.

(Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.)
Vai ir kādi iebildumi pret noslēguma tekstu? Ie-

bildumu nav. Noslēguma teksts pieņemts. — No-
balsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
5 atturoties, likums visumā pieņemts. — Redakcijas
kommisijās ziņojums būs vēlāk. —

Deputāti M. Skujenieks, J. Breikšs, A. Blodnieks
un G. Mīlbergs iesnieguši šādu pārejas formulu:

„Saeima nolemj: samazināt atalgojumu kommisiju lo-
cekļiem. Šo lēmumu uzdod Saeimas prezidijam izvest."

Uz balsošanu varu likt tikai pārejas formulas
i pirmo daļu, jo otrā daļa runā pretim kārtības rul-
lim. Lieku uz balsošanu pārejas formulu:

„Saeima nolemj: samazināt atalgojumu kommisiju lo-
cekļiem.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu.
Acīmredzot vairākums. Pārejas formula pieņemta.

4. dienas kārtības punkts — kommisiju vē-
lēšanas (Lāčplēša kara ordeņa domes, Triju
zvaigžņu ordeņa domes, centrālās vēlēšanu kommi-
sijās un Kultūras fonda domes). Lūdzu iesniegt kan-
didātus attiecīgām kommisijām, vispirms — Lāčplē-
ša kara ordeņa domei. — Lāčplēša kara ordeņa do-
mei vajadzīgi 7 locekļi, iesniegti tikai 5 kandidāti,
proti: zemnieku savienības frakcija liek priekšā ie-
vēlēt deputātus K. Pauluku un E. Laimiņu; deputāts
A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu J. Kauliņu;
deputāti K. Beldavs un P. Leikarts liek priekšā ie-
vēlēt deputātu J. Terīņu; deputāts P. Sīmanis liek
priekšā ievēlēt deputātu J. Pommeru. Vēl deputāti
St. Ivbuls un L. Ozoliņš liek priekšā Lāčplēša kara
ordeņa domē ievēlēt deputātu A. Vaivodu; jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku frakcija liek priekšā bez de-
putāta J. Kauliņa ievēlēt vēl deputātu G. Mīlbergu.
Likti priekšā 7 kandidāti. Vai_ Augstajam namam
ir iebildumi pret kandidātu ievēlēšanu en bloc? (Sau-
cieni no vietām: „Atsevišķi _!") Augstais nams vē-
las balsot par katru kandidātu, atsevišķi. Vispirms
nāk nobalsošanā deputāta K. Pauluka kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Pauluka
ievēlēšanu Lāčplēša kara ordeņa domē. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Deputāts K. Pauluks vien-

2*
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balsīgi ievēlēts. — Nobalsošanā nāk deputāta E. kai-
miņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Laimiņa ievēlēšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Arī nav. Deputāts E. Laimiņš vienbalsīgi
ievēlēts. — Nobalsošanā nāk deputāta J. Kauliņa
kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta J. Kauliņa ievēlēšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Deputāts J. Kauliņš vienbalsīgi ievēlēts. —
Nobalsošanā nāk deputāta G. Mīlberga kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Mīlberga
ievēlēšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. De-
putāts G. Mīlbergs vienbalsīgi ievēlēts. — Nobalso-
šanā nāk deputāta J. Tēriņa kandidatūra. _ Ludzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Tēriņa ievēlēšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Deputāts J. Tē-
riņš vienbalsīgi ievēlēts. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta A. Vaivoda kandidatūra. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Vaivoda ievēlēšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Deputāts A. Vaivods_ vien-
balsīgi ievēlēts. — Nobalsošanā nāk deputāta J.
Pommera kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Pommera ievēlēšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Pommera ievēlē-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par

I

deputāta Pčmmera ievēlēšanu nodotas 43 balsis,
pret viņa ievēlēšanu nodota 21 balss, atturējušies
— 11. Deputāts J. Pommers ievēlēts.

Tagad jāievēl Triju zvaigžņu ordeņa dome. Lū-
dzu uzstādīt kandidātus. Vajadzīgi 3 locekļi. Uz-
stādīti šādi kandidāti: zemnieku savienības frakcija
liek priekšā Triju zvaigžņu ordeņa domē ievēlēt de-
putātu H. Celmiņu; deputāts P. Šīmanļs liek priekša
ievēlēt deputātu J. Pommeru; deputāts A. Dzenis
liek priekšā ievēlēt deputātu V. Rubuli; deputāts A.
Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu J. Kauliņu; de-
putāts E. Rimbenieks liek priekšā ievēlēt deputātu
K. Beldavu. Uzstādīti 5 kandidāti, bet vajadzīgi ti-
kai 3locekļi. (J. Pommers no vietas: „Es savu kan-
didatūru noņemu!") Priekšlikumu iesniedzis depu-
tāts Sīmanis. Vai deputāts Sīmanis noņem savu
priekšlikumu? (P. Sīmanis no vietas: „Noņemu!")
Paliek 4 kandidāti. Saskaņā ar frakciju padomes
pēdējā sēdē pieņemto lēmumu, balsošana notiks par
visiem kandidātiem, bet par ievēlētiem skaitīsies
kandidāti ar lielāko balsu skaitu. Sāksim balsot.
Kandidāti ir: deputāti H. Celmiņš, K. Beldavs, J.
Kauliņš un V. Rubulis. Lieku uz balsošanu deputāta
Celmiņa kandidatūru. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Celmiņa kandidatūru. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Celmiņa kandidatū-
ru. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Balsošanas re-
zultāts: par deputāta Celmiņa kandidatūru nodotas
66 balsis. — Nobalsošanā nāk deputāta Beldava. kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Beldava kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Beldava kandidatūru. Tādu
nav. Kas atturas? Balsošanas rezultāts: par de-
putāta Beldava kandidatūru nodotas 52 balsis, pret
to nav nodota neviena balss, atturējušies 13. — No-
balsošanā nāk deputāta Kauliņa kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Kauliņa kan-
didatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Kauliņa kandidatūru. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Balsošanas rezultāts: par deputāta Kau-
liņa kandidatūru nodotas 62 balsis. — Beidzot nāk
nobalsošanā deputāta Rubuļa kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Rubuļa kandidatū-
ru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Rubuļa kandidatūru. Tādu nav. Kas atturas? Bal-
sošanas rezultāts: par deputāta Rubuļa kandidatūru
nodotas 54 balsis, atturējušies 6. Triju zvaigžņu
ordeņa domē ievēlēti deputāts Ii. Celmiņš ar 66 bal-

sīm, deputāts J. Kauliņš ar 62 balsīm un deputāts
V. Rubulis ar 54 balsīm. Deputāts K. Beldavs da-
būjis 52 balsis.

Nākošā — centrālā vēlēšanu kommisijā. Lū-
dzu uzstādīt kandidātus. Vajadzīgi 6 locekļi, uzstā-
dīti arī 6 kandidāti. Deputāti F. Menderis un A. Ru-
devics liek priekšā centrālā vēlēšanu kommisijā ie-
vēlēt deputātu F. Cielēnu; deputāti A. Eglītis un K.
Bachmanis liek priekšā ievēlēt deputātu M. Skuje-
nieku; deputāti J. Rancans, K. Beldavs u. c. liek
priekšā ievēlēt deputātu A. Budži; deputāts P. Sī-
manis liek priekšā ievēlēt deputātu J. Veržbicki;
zemnieku savienības frakcijas uzdevumā deputāts
J. Birznieks liek priekšā ievēlēt deputātu E. Laimi-
ņu; deputāti A. Dzenis un J. Breikšs liek priekšā ie-
vēlēt deputātu J. Trasunu. Vai Augstajam namam
ir iebildumi pret nobalsošanu par visiem kandidā-
tiem en bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu
visus priekšā liktos kandidātus en bloc. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to ievēlēšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Visi priekšā liktie kandidāti vienbal-
sīgi ievēlēti centrālajā vēlēšanu kommisijā.

Beidzot jāievēl Kultūras fonda dome. Vajadzīgs
13 locekļu. Lūdzu uzstādīt kandidātus. Uzstādīti
šādi kandidāti: zemnieku savienības frakcija liek
priekšā Kultūras fonda domē ievēlēt deputātus E.
Laimiņu un J. Bērziņu; deputāts A. Dzenis liek
priekšā ievēlēt deputātu J. Trasunu; deputāti F.
Menderis, A. Rudevics u. c. liek priekšā ievēlēt de-
putātus J. Višņu, K. Eliasu, R. Dukuru un K. Dēķe-
nu; deputāts K. Beldavs liek priekšā ievēlēt depu-
tātu V. Sanderu; deputāti St. Ivbulis un A. Jukšins-
kis liek priekšā ievēlēt deputātu J. Rancanu; depu-
tāts J. Breikšs liek priekšā ievēlēt deputātu K. Skal-
bi; deputāts A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu
G. Mīlbergu; deputāts P. Sīmanis liek priekšā ievē-
lēt deputātus Dž. Hanu un M. Nuroku. Jāievēl 13
locekļu, likts priekšā ari 13kandidātu. Vai ir iebil-
dumi pret visu kandidātu ievēlēšanu en bloc? Ie-
bildumu nav. Lieku uz balsošanu priekšā liktos kan-
didātus en bloc? Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to ievēlēšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Visi
priekšā liktie kandidāti vienbalsīgi ievēlēti Kultūras
fonda domē.

Es lieku priekšā saskaņā ar veco kārtības rulli
ievēlēt pagaidu redakcijas kommisiju — 5 locekļus,
jo jārediģē šinī sēdē pieņemtais likums. Vēlāk sa-
stādīs 3 locekļu kommisiju. Lūdzu uzstādīt kandi-
dātus. Vajadzīgi 5 locekļi, likti priekšā arī 5 kandi-
dāti. Deputāts J. Breikšs liek priekšā pagaidu re-
dakcijas kommisijā ievēlēt deputātu K. Skalbi; de-
putāts St. Ivbuls liek priekšā ievēlēt deputātu L.
Ozoliņu; zemnieku savienības frakcija liek priekšā
ievēlēt deputātu J. Mežaraupu; deputāts F. Cielēns
liek priekšā ievēlēt deputātu K. Eliasu; deputāts A.
Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu G. Mīlbergu. Vai
ir kādi iebildumi pret priekšā likto kandidātu ievēlē-
šanu en bloc? Iebildumu nav. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret priekšā likto 5 kandidātu ievēlēšanu pa-
gaidu redakcijas kommisijā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav.. Priekšā liktie 5 kandidāti vienbalsīgi ie-
vēlēti pagaidu redakcijas kommisijā. Līdz ar to šis
dienas kārtības punkts izsmelts.

4. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Deputāti A. Eglītis, A. Blodnieks u. c. paziņo,
ka jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija, progre-
sīvā apvienība un deputāts J. Kukainis nodibinājuši
parlamentārisku bloku, sastāvošu no 11 deputātiem.

Ministru prezidents K. Ulmanis iesniedzis
rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
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Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uz Latvijas republikas satversmes 62. panta pamata pa-

godinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja kungs, ka
Ministru kabinets š. g. 5. novembra sēdē pieņēma sekojošu
lēmumu:

„Valsts _drošības un sabiedriska miera uzturēšanas
laba pastiprinātas apsardzības stāvokli, kas izbeidzas š. g.
15. novembrī, pagarināt uz 6_ mēnešiem, t. i. līdz 1932. g.
15. maijam 15 kilometru plata pierobežas joslā gar Latvi-
jas-Igaunijas robežu, uz rītiem no Kalna Pededzes, pēdējo
ieskaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko padomju
republiku savienību, gar visu Latvijas-Sociālistisko pa-
domju republiku savienības robežu un uz vakariem no pē-
dējas gar Latvijas-Polijas robežu līdz Maz-Bornai, pēdējo
ieskaitot '?'

Ministru prezidents K. Ulmanis.
Valsts kancelejas direktors (paraksts).

Rīgā, 1931. g. 5. novembrī.
Nr. 2728."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A_. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Pastiprinātas apsardzības stāvoklis
Latvijas pierobežas joslā pastāv jau kopš mūsu
valsts nodibināšanas. Nav pielaižams tāds stāvok-
lis, ka_ viena iedzīvotāju daļa, kaut arī tā dzīvo pie-
robežā, tik ilgu laiku jau dzīvo nenormālos apstāk-
ļos. Pastiprinātā apsardzība patiesi ir novedusi ro-
bežas iedzīvotājus nenormālos apstākļos. Uz to pa-
matojoties tur notiek ļoti lielas netaisnības un pā-
restības, visādas piekaušanas un spīdzināšanas. Vi-
sas lietas tur iespējams nodot iztiesāšanai nevis kār-
tējai tiesai, bet kara tiesai. Vārdu sakot — polici-
jas patvarības ir pierobežas joslā attīstījušās ļoti
lielā mērā, un iedzīvotājiem nav iespējams izlietot
savas tiesības, piemēram staigāt nakts laikā, kā tas
ir citās vietās. Tāpēc mūsu frakcija atkārtoti liek
priekšā pastiprinātas apsardzības stāvokli pierobe-
žas joslā turpmāk vairs neatzīt un uzdot valdībai šo
pagarinājumu atcelt. Reiz taču jāatzīst, ka mūsu
valsts iedzīvotājiem pierobežas joslā jādod iespēja
dzīvot normālos apstākļos. Nav vainīgi tie cittau-
tieši, kas tur dzīvo, sevišķi krievi, ka viņi ar no-
vilkto Latvijas valsts robežu ieskaitīti Latvijā. Vis-
labāk iegūt viņu uzticību var tā, ka viņiem ļauj
Latvijā kārtīgi dzīvot un kārtīgi pelnīt sev maizi.
Ja turpretim pret viņiem lieto represijas un spaidus,
kā tas tagad notiek, tad, bez šaubām, turpmāk viņi
var kļūt par mūsu valstij neuzticīgiem pilsoņiem.
Svarīgākais apstāklis, kāpēc jāuzstājas pret pastip-
rinātas apsardzības stāvokli pierobežas joslā, ir tas,
ka tur ne nakts, nedz arī dienas laikā nav iespē-
jama daudzmaz normāla dzīve. Tāds stāvoklis il-
gāk nebūtu ciešams, un jaunā Saeima darītu pareizi,
ja viņa to ievērotu. Man šeit gribas norādīt taisni
mazākuma tautību deputātiem un frakcijām: ja jūs
gribat izpildīt savu vēlētāju prasības, tad vismaz
jums, mazākuma tautību frakcijām, vajaga balsot
kopā ar sociāldemokrātu frakciju par šī stāvokļa
turpmāku nepielaišanu. Ja jūs to nedarīsit, tad ar
to tikai pierādīsit, ka patiesībā jums mazākuma tau-
tību intereses nepavisam nerūp.

Mūsu frakcija liek priekšā neatļaut vairs paga-
rināt pastiprinātas apsardzības stāvokli pierobežas
joslā un liek priekšā valdībai to atcelt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Iesniegti divi priekšlikumi. Viens priekš-
likums, ko parakstījuši deputāti A. Petrevics, F. Cie-
lēns un A. Rudevics, skan:

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

„Uzdot Ministru kabinetam atcelt pastiprinātas apsar-
dzības stāvokli pierobežas joslā."

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts L. Jer-
šovs:

„Lieku priekšā pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagari-
nāšanu SPRS pierobežas joslā noraidīt."

Man jāziņo, ka prezidijs atzīst, ka nav iespē-
jams likt uz balsošanu deputāta Jeršova priekšliku-
mu — noraidīt pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pagarināšanu. Pastiprinātas apsardzības stāvokli
pierobežas joslā var atcelt tikai Ministru kabinets,
kurš to ir ievedis, bet Saeima nevar noraidīt šo Mi-
nistru kabineta lēmumu. Deputāta Jeršova priekš-
likums tā tad atkrīt. Nobalsošanā nāk deputāta
Petrevica u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot Ministru kabinetam atcelt pastiprinātas apsardzības
stāvokli pierobežas joslā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tā-
du nav. Par deputāta Petrevica u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret — 64 balsis.
Deputāta Petrevica, u. c. iesniegtais priekšlikums
noraidīts.

Iesniegts jautājums ministru prezidentam, ko
parakstījuši deputāti J. Višņa, F. Menderis, P. Zei-
bolts u. c. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā ministru prezidentam sekojošu mūsu

steidzošu jautājumu.
Pašvaldību darba apgādēs reģistrēto bezdarbnieku skaits

sniedzas jau pie 20.000. Patiesais bezdarbnieku skaits ir daudz
lielāks, jo reģistrāciju izdara tikai lielākās pašvaldības, un
daudzi bez darba esošie vēl nav reģistrējušies. Rūpniecības
uzņēmumi turpina sašaurināt darbus un atlaist strādniekus un
kalpotājus. Valsts un pašvaldību rīkotos sabiedriskos darbos
nodarbināti tikko desmitā daļa no visiem reģistrētiem bezdarb-
niekiem. Nekādu citu palīdzību valsts bezdarbniekiem nesniedz.
Šādas valdības rīcības dēļ bezdarbnieki nonākuši neaprakstā-
mā postā un trūkumā. Turpinoties šādai valdības nevērībai,
var nonākt līdz bada nemieriem Latvijā. Bezdarbnieku nemie-
ru un sašutumu vēl pavairo policijas brutālā rīcība, kas izpau-
dusies bezdarbnieku piekaušanā Rīgas darba apgādes telpās
un uz ielas. Uz bezdarbnieku un strādnieku arodbiedrību ie-
sniegtām prasībām bezdarba novēršanai un bezdarbnieku ap-
gādāšanai valdība līdz šim nav spērusi praktiskus soļus bez-
darba jautājuma atrisināšanā.

Tamdēļ mēs jautājam, vai ministru prezidentam šie ap-
stākļi ir zināmi, un ko viņš domā darīt bezdarba posta apka-
rošanai."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds jautā-
juma motivēšanai deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas
vietnieki! Saimnieciskā krize visvairāk atsaucas
uz strādniecību. Jau sākot ar pagājušo gadu mūsu
rūpniecības strādniekos bezdarbnieku skaits strauji
vairojas. Kopš gada pilnīgi darbu pārtrauca koku
rūpniecība. Šī gada sākumā gandrīz pilnīgi darbus
izbeidza tekstilrūpniecība, un patlaban rūpniecībā ir
tādi apstākļi, ka nav nevienas nozares, kas katru
dienu neizsviestu strādniekus uz ielas. Ir pilsētas,
kur apstājušies darbi visās fabrikās, kur vieglāk sa-
skaitīt bezdarbniekus nekā strādājošos. Tādas pil-
sētas ir Ventspils un Sloka. Gandrīz katra jauna
diena nes ziņas par darbu sašaurināšanos un par
jaunām bezdarbnieku armijām. Nav gandrīz ne-
viena uzņēmuma, kur patlaban darba cilvēks, vai
tas būtu fiziska vai garīga darba strādnieks, nestā-
vētu zem atlaišanas draudiem. Un, lūk, šinīs ap-
stākļos mums pēc oficiālās statistikas ir tuvu pie
20.000 bezdarbnieku. Patiesībā bezdarbnieku ir
vairāk, jo bezdarbnieku reģistrēšana notiek tikai
lielākās pašvaldībās; turpretim mazākās pašvaldī-
bas vienības bezdarbniekus nereģistrē, un tāpēc
konstatēt, cik bezdarbnieku patiesībā ir, nav iespe-
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jams. Mēs vienīgi varam balstīties uz oficiāliem da-
tiem un tiem, kas mums ienāk no strādnieku orga-
nizācijām — arodbiedrībām. Spriežot pēc šīm zi-
ņām, vismazākais bezdarbnieku skaits Latvijā ir
tuvu pie 20.000.

Ko dara valsts un pašvaldības iestādes šīs kri-
zes mīkstināšanai? Pirmais veids ir — sabiedriskie
darbi. Diemžēl, jāsaka, ka, neskatoties uz to, ka
saimnieciskā krize šogad ir vissmagākā, ka bez-
darbnieku skaits ir lielāks nekā visos iepriekšējos

1

Latvijas pastāvēšanas gados, palīdzība, kādu valsts
un pašvaldības patlaban sniedz, ir pat niecīgāka kā
agrāk. Lai runā skaitļi.

Šodien Rīgas darba apgādē bija tuvu pie 8.000
bezdarbnieku. Šāds bezdarbnieku skaits Rīgas
darba apgādē nekad vēl pēc pasaules kara nav bi-
jis reģistrēts. Nodarbināto šodien ir 800. Liepājā
šodien bija 2.400 reģistrētu bezdarbnieku, nodarbi-
nātu — 155. Daugavpils darba apgādē reģistrēti 800,
nodarbinātu ir — 77 strādnieki. Ventspils darba
apgādē reģistrēts 2.261 bezdarbnieks, nodarbināti —
400. Jelgavā reģistrēti 726 bezdarbnieki, bet no-
darbināti — tikai 9 cilvēki. Pārējās darba apgādes
neminēšu, jo tur ir tikai reģistrēti bezdarbnieki, bet
nodarbinātu nav neviena.

Pašvaldību palīdzība saskatāma vienīgi divās
pašvaldībās: Rīgā un Liepājā. Rīgas pašvaldība to-
mēr ir darījusi kaut ko redzamu. Liepājas pašval-
dība, izejot no tās šaurajiem apstākļiem, arī ir darī-
jusi kaut ko, bet pārējās pašvaldības nav darījušas
absolūti nekā. Turpretim valsts līdz šim nav darī-
jusi gandrīz nekā, jo summas, ko Tautas labklājības
ministrija nodod valsts resoriem, izlieto budžeta
darbu veikšanai. Pa lielākai daļai resori viņiem at-
vēlētos līdzekļus izlieto kārtējo budžeta darbu veik-
šanai, pārvedot savus strādniekus uz sabiedrisko
darbu kredītiem. Tāpēc summas, ko valsts nodod
savu resoru rīcībā, neatstāj nekāda iespaida uz dar-
ba biržā reģistrētiem, jo no darba biržas valsts re-
sori strādniekus neņem tikpat kā nemaz. Kas at-
tiecas uz citāda veida palīdzību, tad tai valsts ne-
dod ne santima; vienīgais palīdzības veids ir dzī-
vokļu parādu nomaksa vienai bezdarbnieku daļai
un galīgi trūcīgo ēdināšana, izsniedzot zupas porci-
jas. Tās izsniedz vienīgi Rīgā. Šī šaurā palīdzība
neatstāj nekādu jūtamu iespaidu uz 8.000 trūcīgo
strādnieku.

Pašreizējie apstākļi ir tādi, ka desmitīm tūk-
stošu cilvēku velti meklē nodarbošanos, bez kādām
izredzēm atrast privātu darbu. Posts un trūkums
ir liels. Simtiem ģimeņu izliek no dzīvokļiem īres
nesamaksāšanas dēļ. Daudz bezdarbnieku bērnu
nevar vairs apmeklēt skolu. Tai pašā laikā, kad šis .
posts jau ir izgājis uz ielas, valdības iestādes nekā
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nedara. Bezdarbnieku delegācijas vairākkārt ir
griezušās pie atsevišķām pašvaldībām, bet tās aiz-
vien aizbildinās ar līdzekļu trūkumu un noraida de-
legācijas pie valdības, aizrādot, ka valdībai budžetā
paredzēti līdzekļi bezdarbnieku nodarbināšanai. Da-
žas pašvaldības tiešām nespēj nekā dot, jo viņām
nav līdzekļu.

Kad _ bezdarbnieki griežas pie valdības, arī tā
aizbildinās: lai gaidot, kad sanākšot jaunā Saeima
— tad tā lemšot. Pēc Saeimas sanākšanas — tā
ministru prezidents un tautas labklājības ministris
solījuši — tuvākā sēdē lemšot par bezdarbnieku jau-
tājumu. Bet jau atkal ir pagājis vairāk nedēļu, des-
mitim delegāciju no visām Latvijas malām ir brau-
kušas pie valdības un klauvējušas pie Ministru ka-
bineta durvīm, bet rezultātu — nekādu. Šodien la-
sām „Jaunākās Ziņās", ka ir jaunas represijas, un
to sekas ... (starpsauciens.) Atbildi, es domāju, Jūs
paši varat rast! (L. Laicena starpsauciens.) Ko tad

Jūs, Laicena kungs, neejat Šteina vietā? Tad jau
Jūs varētu visus bezdarbniekus apzeltīt, bet Jus mu-
kat no darba nodaļas, kā velns no krusta. (Br. Kal-
niņa starpsauciens.) Jā, ja Jums dotu kādu bankas
direktora vietu, tad gan Jūs to ņemtu! Tāpēc la-
bāk sēdiet klusu!

Kad kādu dienu Rīgas bezdarbnieki bija sapul-
cējušies Rīgas darba apgādē, lai dabūtu paskaidro-
jumus par to, ko valdība ir darījusi viņu stāvokļa
atvieglošanai, piepēži ieradās policija un sāka viņus
izklīdināt, apgalvojot, ka notiekot nelikumīga sapul-
ce. 10 gadus Rīgas darba apgādē ikdienas ir atra-
dušies simtiem cilvēku, bazdarbnieku, bet Rīgas po-
licija to nekad nav uzskatījusi par nelikumīgu sa-
pulcēšanos. Tagad turpretim viņa atrod, ka bez-
darbnieki darba apgādē vairs nedrīkst atrasties.
Ministrija ir izdevusi jaunus noteikumus, kas tikai
zināmās dienās atļauj dažām bezdarbnieku grupām
atrasties Rīgas darba apgādē. Kas daudzmaz pa-
zīst bezdarbnieku apstākļus, tie itin labi sapratīs,
ko nozīmē valdības rīkojums. Nav taču jāaizmirst,
ka daudz strādnieku-bezdarbnieku tagad ir tādā stā-
voklī, ka viņiem nav, kur palikt. Labi, ja viņi var
saubagot dažus santīmus naktspatversmei. Bet pa
dienu viņi tur uzturēties nevar; tāpēc pa dienu vi-
ņiem vienīgā uzturēšanās vieta ir darba apgāde. Ja
tagad policija ar savu varu vienu daļu bezdarbnie-
ku izdzen no Rīgas darba apgādes, tā atņem viņiem
katru iespēju darbu sameklēt. Šāda policijas iejauk-
šanās bezdarba jautājuma kārtošanā, bezdarbnieku
novietošanas un darba līgumu slēgšanas jautājumos
ir visrupjākā nelikumība. (Starpsaucieni no strā-
nieku un zemnieku frakcijas deputātiem.) Es do-
māju, arī jūs esat vainīgi, ja jūs te tik daudz klai-
gājat!

Otrs gadījums bija dienu velak, kad piepeži Rī-
gas prefektūras norīkoti policisti neļāva bezdarb-
niekiem stāvēt pie darba apgādes durvīm un tren-
kāja katru garāmgājēju. Tanī pat dienā, kāda au-
tobusu firma bija atlaidusi no darba vairāk šoferu.
Tie gājuši uz darba apgādi reģistrēties, bet tūlīt vi-
ņiem klupuši virsū Rīgas policisti un, netaupot ne
vecus, ne jaunus, pamielojuši visus ar gumijas si-
tamiem. Šo rīkojumu devis Rīgas prefekts.kas, ja
nemaldos, skaitās demokrātiskā centra centrālās ko-
mitejas loceklis. (Saucieni pa kreisi: „Klau, klau!")
Šo apkaunojošo faktu nevar noliegt arī šeit sēdošie
demokrātiskā centra pārstāvji.

Tādas represijas turpinās vēl tālāk. (Ķ. Mežula
starpsauciens.) Mežuļa kungs, pietaupiet savu ener-
ģiju tam brīdim, kad ministris runās! (Ķ. Mežulis
no vietas: „Par manu enerģiju nerūpējaties!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu nesa-
runāties!

J. Višņa (turpina): Acīmredzot, Mežula kungs ir
tik liels speciālists šinī jautājumā, ka viņš nevar no-
ciesties neklaigājis pirms pieteikšanās pie vārda.
Lūdzu, paciešieties un ļaujiet man pienācīgi apgaismot
policijas nelikumības. Jūsu enerģija noderēs citur.

Kad arodbiedrību centrālbirojs pēc tam gribēja
sasaukt bezdarbnieku sapulci, lai šo jautājumu pār-
runātu, lai izvēlētu delegāciju, kas grieztos pie iekš-
lietu ministra un prasītu novērst šādas represijas,
tad Rīgas prefekts šo sapulci noliedza. Kad grieža-
mies pie iekšlietu ministra un prasījām iecelt izmek-
lēšanu, tad iekšlietu ministris mums apliecināja, ka
viņam neesot iebildumu pret likumīgu sapulču sa-
saukšanu,bet Torņa ielā, lūk, esot notikusi nelikumīga
sapulce. Bet kad nu pēc tam arodbiedrību centrāl-
birojs iesniedza pieprasījumu atļaut bezdarbnieku
sapulci, tad arī iekšlietu ministris to noliedza. Tikai
pec tam, kad kategoriski pieprasījām atļaut šo sa-
pulci, ar ierobežojumiem to atļāva.
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Rīgas lielāko telpu īpašnieki nedod vairs telpas
bezdarbniekusapulču sasaukšanai. Darba biržā ari
nevar sapulcēties, tur bezdarbniekus trenkā polici-
ja, apbruņota gumijas sitamiem. Kas tad nu tagad
atliek, kur lai bezdarbnieks iet? Varbūt tagad nāks
ministru kungi un arī pilsonisko frakciju pārstāvji
un pateiks, kur lai bezdarbnieki sapulcējas, kur lai
viņi apspriež savas vajadzības, kur būtu tā vieta,
kur bezdarbnieki netraucēti, nebaidoties no policijas
pipkām, varētu apspriest savas vajadzības un varē-
tu noslēgt darba līgumus ar darba devējiem?

Šodien pilsoņu laikrakstos publicēts beidzamais
Ministru kabineta lēmums, ka turpmāk būs jauna
kartībabezdarbnieku reģistrēšanā, ka turpmāk dar-
ba apgādes reģistrēstikai tos, kas pilsētā nodzīvo-
juši 1 gadu. Visus pārējos darba apgādēs vairs ne-
reģistrēs. Ta tad tiesību meklēt un atrast darbu
piešķirs tikai tiem, kas zināmas pašvaldības robe-
žas nodzīvojuši vienu gadu. Bet kur lai iet pārējie?
Vai tautas labklājības ministris, kura te, diemžēl,
nav klāt, neatrastu par vajadzīgu paskaidrot, ko val-
dība doma_ darīt ar pārējiem, jeb vai turpmāk darba
tiesības_ bus tikai zināmām kategorijām, un visi pā-
rējie bus spiestļ ar valdības svētību mirt badā. Ja
noliegts reģistrēties darba apgādēs, kur ienāk dar-
ba pieprasījumi, ja, — kādu citu darba apgādes vei-
du tad jus liksit priekšā? (Sauciens no vietas:
„Reģistrēties bezdarbniekos!") Kādā vietā? Lei-
karta kungs, kamēr Jums vēl nav atvērta sava
darba apgāde tiem, kam policija neļauj reģistrēties,
tikmēr, acīmredzot, viņiem nav nekādas citas iz-
ejas. Ja jūs nodibinātu viņiem savu privātu darba
apgādi, tad tā būtu cita lieta. Varbūt Jums arī ir
zināma kooperācija ar šo valdības lēmumu, kas pie-
ņemts tāpēc, lai atbalstītu kaut kādus Jūsu plānus
par darba apgādēm? —

Otrs lēmums, kas nupat publicēts, paredz sa-
mazināt darba algas sabiedriskos darbos. Līdz šim
sabiedriskos darbos vīrietim maksāja 2 lati dienā
par 8 stundu darba laiku, bet sievietēm — 1 latu 50
santīmus. Turpmāk maksās vīriešiem Ls 1,50, bet
sievietēm Ls 1,20 dienā. Tā tad valdība dod pamu-
dinošu piemēru visiem privātiem darba devējiem sa-
mazināt darba algas. Ja par 8 stundu darba dienu,
par smagu sviedru darbu strādniekam maksā Ls
1,50 dienā, tad, saprotams, privātie uzņēmēji rīko-
sies tāpat Un mums jau pienāk ziņas, ka dažās
fabrikās kvalificētiem strādniekiem liek strādāt par
2 latiem dienā, jo arī valdība atzīstot, ka vairāk mak-

ļ

sāt.nevarot. Šis solis ir priekšzīme, pamudinājums
visiem privātiem darba devējiem iet to pašu ceļu.

Visi priekšlikumi, visas prasības, ko bezdarb-
nieki valdībai līdz šim iesnieguši, atstāti bez ievē-
rības. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus, kas
pasliktina bezdarbnieku līdzšinējo stāvokli, kas ap-
grūtina reģistrāciju darba apgādēs un kas samazina
sabiedriskos darbos nodarbināto algas. Un tai pa-
šā laikā valdība pati atzīst, ka ar viņas gādību, ar
valsts līdzekļiem Latvijā no ārzemēm ievests pāri
par 17.000 strādnieku. Tā tad Latvijā ievests ap-
mēram tikpat daudz ārzemju strādnieku, cik mums
ir bezdarbnieku. Ārzemju strādniekam, braucot uz
Latviju darbu meklēt, ir lielāki atvieglojumi nekā
vietējam strādniekam šeit darbu atrodot. Un šādos
apstākļos, kur mums Latgalē ir neizsmeļamas strād-
nieku rezerves, kur desmit/m tūkstošu laukstrādnie-
ku, labāko speciālistu meklē darbu un nevar to at-
rast, tai pašā laikā var dot lētu pazeminātu tarifu
no ārzemēm ievedamiem strādniekiem. Lūk, tāda
rīcība ir visaugstākā mērā nepielaižama un nepie-
dodama! Kad vietējie bezdarbnieki saimnieciskās
krizes spiesti grib griezties pie valdības un tai pra-
sīt kādu palīdzību, kad viņi grib sapulcēties darba

biržā un tur pārrunāt savus jautājumus, tad viņiem
tur raida virsū policiju, atbild ar represijām. Tādi ir
apstākļi, kādos atrodas darba cilvēks, kas nevar
darbu atrast. Tamdēļ mēs griežamies ar šo jautāju-
mu pie valdības un pie IV Saeimas un gribam zināt,
vai arī šinī Saeimā ir tāds vairākums, kas uz bez-
darbnieku saucieniem pēc maizes gabaliņa grib at-
bildēt ar represijām un policijas sitamiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Deputāts E. Sudmalis u. c. iesnieguši jautājumu
satiksmes ministrim, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu sa-

tiksmes ministrim.
Vai ministrim ir zināms, ka Rīgas galvenā pasta priekš-

nieks Juris Kļaviņš izkar dienesta telpas personīga rakstura po-
lemiskus rīkojumus un ar tiem apvaino un teirorize pasta dar-
biniekus, kā arī spiež tos parakstīt protestus pret avīžu rak-
stiem, kuri vērsti pret šo priekšnieku?

Vai ministris atzīst par lietderīgu, trenkt Rīgas pastnie-
kus pastu iznēsāt pirms pīkst. 7 no rītiem, kad iestādes un
veikali ir slēgti, iedzīvotāji vēl guļ, un trepju telpas tumšas?

Ja ministrim tas zināms, ko viņš domā darīt, lai pasta
darbiniekus atsvabinātu no terrorizējoša priekšnieka un novēr-
stu pārējos tiem neciešamos apstākļus?"

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds jautā-
juma motivēšanai deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pie mūsu frakcijas ir griezušies vairāk pasta ierēdņu
ar sūdzībām par vietējā Rīgas pasta kantora priekš-
nieka nelikumībām, kādas viņš vērš pret savas ie-
stādes darbiniekiem. Kā raksturīgāko gadījumu
min šādu.

Neilgu laiku atpakaļ pāragrā nāvē mira viens
šīs nozares darbinieks — Pētersons. Sakarā ar to
vairāk preses orgānos parādījās apvainojoši raksti,
kuros pasta kantora priekšnieks Juris Kļaviņš ap-
vainots par to, it kā, viņš būtu provocējis Pētersona
nāvi. .Kad nu šie raksti bijuši ievietoti un nonākuši
līdz priekšnieka ausīm, viņš ārkārtīgi uzbudinājies
un tāds pat uzbudināts ienācis pie pasta darbinie-
kiem, skrējis vairāk reižu savām nodaļām cauri un
sācis terrorizēt savus darbiniekus. Lai pastiprinātu
faktu, ka viņš nav vainīgs Pētersona nāvē, starp ci-
tu, viņš uzdevis nodaļas vadītāja palīgam Lagzdi-
ņam savākt parakstus no ierēdņiem, kapriekšnieks
nav vainīgs Pētersona nāves_ gadījumā. Tad šis
Lagzdiņš priekšnieka uzdevumā apstaigājis visus ie-
rēdņus un gan ar draudiem, gan ar nepamatotiem
solījumiem, gan citādā veidā mēģinājis izvilināt ie-
rēdņiem parakstus, ka, lūk, priekšnieka kungs ne-
esot vainīgs, ka Pētersons neesot terrorizets u. t. t.
Starp citu, šisLagzdiņš arī griezies pie kādas atsai-
ņošanas nodaļas darbinieces Aboltiņas un lūdzis pa-
rakstīt iesniegumu, ka priekšnieka kungs nav vai-
nīgs. Kad šī darbiniece atteikusies to darīt, sacīda-
ma, ka viņa neiemaisoties nekādā politikā — jo vi-
ņa ir tikai vienkārša darbiniece un nav spiesta iz-
šķirt priekšnieka un preses orgānu strīdu, pelnī sa-
vu maizi, un vairāk darīšanu viņai nav, — tad
priekšnieka uzdevumā nodaļas vadītājs Lagzdiņš
draudējis atlaist viņu no vietas un vēl citas bries-
mas, ja viņa neparakstīšoties, pie kam viņu dažādi
apvainojis.

Tas nav vienīgais gadījums. Rīgas pasta ierēd-
ņi un kalpotāji zina stāstīt tik daudz tādu uztraucošu
gadījumu taisni par Jura Kļaviņa, Rīgas galvenā
pasta kantora priekšnieka darbiem, kas tiešam lie-
cina, ka viņš ir kaut kāds — ja tā varētu izteikties
— iedomīgs egoists vai karjerists, kas pārsniedz pat
buržujiskās birokrātijas ierēdņa normas, viņu neti-
kumus, lai tikai mēģinātu izsist sev kaut kādu ka-
pitālu.
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Minēšu šos faktus apstiprinošu gadījumu.
Šis Juris Kļaviņš nav apmierinājies ar tādas pe-

tīcijas sastādīšanu un parakstu ņemšanu no saviem
kalpotājiem par viņa nevainību, bet vēl izdevis rī-
kojumu, kam ir šāds saturs. Mūsu frakcijai ir do-
kumenti, ar kuriem varam to pierādīt, un ir šī rīko-
juma kopija. Par tīri privātu lietu priekšnieks
raksta šādi: „Šādi noziedzīgi apmelojumi mani ne-
atbaidīs un visus nolaidīgos darbiniekus..." — no-
laidīgus tikai tāpēc, ka viņi atteikušies parakstīt jeb,
pēc viņa domām, ziņojuši kaut ko presei — „saukšu
pie atbildības, bet negodīgos un noziedzīgos elemen-
tus stādīšu priekšā atlaišanai no dienesta kā pasta
dienestam nederīgus." — Tā tad „dēmokratiskā"
valstī atrodas tāds birokrāts, kas piedraud savas ie-

I

stādes padotajiem ierēdņiem atlaist viņus kā nego-
dīgus un valsts dienestam nederīgus darbiniekus ti-
kai tāpēc, ka, pēc viņa domām, viens vai otrs dar-
binieks ziņojis presei, tikai tāpēc, ka viens vai otrs
darbinieks atteicies viņu rehabilitēt, negribējis dot
viņam parakstu! Lūk, kādi fakti! Un tie nav vie-
nīgie fakti, tie tikai izceļ un raksturo šinī gadījumā
Rīgas pasta kantora priekšnieku Juri Kļaviņu un rā-
da, kāds stāvoklis ir pasta resorā.

Ir vēl arī citi gadījumi, piemēram ar pastnie-
kiem, pasta iznēsātājiem. Izrādās, ka pasta iznē-
sātāji uz priekšnieka rīkojumu spiesti ierasties pastā
pusseptiņos un pat sešos no rīta un pīkst. 7 viņiem
jāiet uz rajoniem iznēsāt pastu. Bijuši tādi gadīju-
mi, ka pastniekam, ierodoties dzīvoklī vai arī kādā
kantorī, pēdējais bijis vēl slēgts, bet dzīvoklī visi
vēl gulējuši, un pastnieks bijis spiests atgriezties ar
visiem sūtījumiem. Var teikt, pastnieku dzen vai
ar rungu no dzīvokļa laukā. Tā, piemēram, Brē-
menes ielā 5 pastnieks ieradies pus astoņos vai 7
no rīta pie kāda veikalnieka ar pasta sūtījumiem,
bet tas viņu izdzinis, teikdams: „Es taču gribu vēl
gulēt, ko tu nāc!" — Tas, saprotama lieta, nekrīt
svarā, ka kāds nepieņem pastu. Galvenais te ir tas,
ka pastniekus nodarbina ārpus darba stundām, ka
viņus spiež celties pīkst. 4 vai 5, iet uz pastu jau
pīkst. 6 un iznēsāt pastu pīkst. 7 vai 7^2. Daudz-
kārt iznāk, ka Rīgas pasta darbinieki, kas nav vie-
nīgie ierēdņi, kuri cieš no birokrātisma, nerēķinoties
ar likumu, spiesti strādāt 6 vai 8 stundu vietā ne ti-
kai 7—8, bet pat 10 un vēl vairāk stundu. Tāds
stāvoklis ir Rīgas pastā un arī citās pasta nodaļās,
un, jāsaka, arī ļoti lielam skaitam pārējo valsts dar-
binieku.

Lai raksturotu Rīgas pasta vadību un satiksmes
resora vadību, minēšu dažus raksturīgus faktus, no
kādām personām satiksmes resors mēģina vervēt
darbiniekus, kā še komplektē ierēdņu armiju. Te
ir tikai divas mazas buķetes.

Par pastnieku pieņemts kāds Reinholds, Johans,
kas bijis policijas dienestā un izpildījis arī bendes
funkcijas. Otrs gadījums. Satiksmes ministra
kungs — vienalga, kā viņi visi ir saukušies: vai tie
ir Rancani, vai citi ministri — devis rīkojumu pie-
ņemt par pastnieku kādu Latgales skolotāju. Izrā-
dās, ka viņš atlaists no skolotāja amata. Ministra
kungs, par ko viņš atlaists? Jūs te sēžat un klusat.
Tad klausaities un sarkstiet: šis cilvēks atlaists par
pamatskolnieces, nepilngadīgas meitenes izvaroša-
nu! Tāds ir stāvoklis!

Tāds tas ir ne tikai pasta resorā. Korruptīvie
elementi tādā veidā spiežas iekšā visur. Lai latga-
lieši, mani tautas brāļi, man nemēģina pārmest, ka,
lūk, te nāk viens latgaļu atkritējs un uzstājas par
to, lai latgaliešus nepieņemtu darbā. Ne par to ir
runa, bet runa ir par to, ka, latgaliešus darbā pie-
ņemot,, nedrīkst tos nostādīt par streiklaužiem; ne-
drīkst nostādīt lietu tā, ka izmet vienu ierēdni un

pieņem otru, un ne tādēļ, ka tam darbu vajadzētu
vairāk, bet tādēļ, ka te ir krustdēlu un onkuļu bū-
šana. Mēs noteikti un skaidri redzam, kādā veidā
tas notiek ne tikai pasta resorā, bet arī citos reso-
ros, ka ierēdņu jautājumu atrisina tikai krustdēlu,
čomu, draugu — kā viņus visus vēl nesauc — laba.

Strādnieku un zemnieku frakcijai jāsaka tiem
pasta darbiniekiem, kuri ir atnākuši šodien te klau-
sīties, kā viņu jautājumu šeit aizsargā; tas pats jā-
saka arī pārējiem valsts darbiniekiem, kuri atrodas
ceļa jutīs, kam tagad tiek laupīta iespēja kaut cik
ciešami eksistēt: ar Ulmaņa kunga projektiem ie-
rēdņiem tiek laupītas pēdējās naudas druskas, ie-
rēdņi spiesti stāvēt apgabaltiesā rindā tikai tāpēc,
lai izšķirtu viņu laulību, jo ja tā nebūs šķirta, viņi
un viņu sievas nevarēs abi ieņemt vietas. Tagad
stāvoklis ir tāds, ka ierēdņus spiež ne tikai augstā-
kā administrācija, ierēdņus spiež arī algas ziņā, ie-
rēdņus spiež arī tas, ka ceļas dzīves dārdzība. Pa-
stāvot tagadējai dzīves dārdzībai, kad cukurs un
maize sadārdzinās, ierēdņu stāvoklis, tāpat ari
strādnieku stāvoklis, pasliktinās. Ierēdņu stāvoklis
pasliktināsies vēl arī saskaņā ar likumprojektiem,ko
valdība tagad projektē iesniegt.

Lūk, šinī gadījumā rodas jautājums, ko tad nu
ierēdņiem darīt. Es negriežos pie pirmās, otrās,
trešās vai ceturtās kategorijas ierēdņiem — tos lai
aizstāv Ulmaņa kungs un Breikša kungs, it sevišķi
demokrātiskais centrs, kas tagad ar plašu un lielu
žestu aizstāv ierēdņus; bet runa ir par darba intelli-
genci, kas nespēj savu eksistenci vilkt ar to niecīgo
atalgojumu, kādu tā tagad saņem. Šai darba intel-
ligencei, kas nespēj vilkt dzīvību ar niecīgo_ atalgo-
jumu, šiem ierēdņiem rodas jautājums, ko tālāk da-
rīt. Vai tiešām pieciest demokrātiskā centra, tā
centra, kura ministri visu laiku ir sēdējuši pasta re-
sora priekšgalā, liekulīgās runas par ierēdņu stā-
vokļa aizsardzību — faktiski ne aizsardzību, bet gan
viņu stāvokļa nodevību, ejot kopā ar reakcionāro
buržuāziju un tādā veidā mēģinot realizēt ierēdņu
algu samazināšanas projektu. Te pierādās, ka ie-
rēdņu stāvokli nevar aizsargāt tās grupas, kas ar
lielu muti Saeimas vēlēšanās un tagad kliedz par
ierēdņu stāvokļa aizsargāšanu. Ir jau labi kliegt —
to katrs prot, bet vajaga faktisku darbu darīt, reāli
aizstāvēt un vadīt ierēdņu armiju pa viņu stāvokļa
aizsargāšanas ceļu, rast tiešu izeju, bet nevis knipjus
sist ierēdņiem deguna priekšā un visādi mēģināt ie-
rēdņus aizvilkt pie sevis, lai dabūtu deputāta man-
dātu. Tas ir pavisam cits jautājums.

Strādnieku un zemnieku frakcija šiem ierēdņiem
saka: „Jums nav pa ceļam ar tiem, kas līdz šim ar
bravūru šādā vai tādā veidā ir mēģinājuši uztiepties
par ierēdņu aizstāvjiem." Stāvoklis ir tāds, ka starp
mazajiem ierēdņiem un strādniekiem nav starpības.
Viņi ir tie paši darba cilvēki, viņiem ir tās pašas in-
tereses, kas strādniekus spiež cīnīties ar citiem, ne-
vis Kiršteina un pārējo kungu līdzekļiem. Arī vi-
ņiem, tāpat kā strādnieku armijai, jāiet cīņā ar ci-
tiem līdzekļiem, nekā to ieteic demokrātiskais
centrs un pārējās lielmutīgās grupas. Tāpat kā
strādniekiem, arī ierēdņiem nopietni jāpaskatās uz
savu stāvokli un jāmēģina aptvert, vai tiešām vi-
ņiem nav kaut kas kopējs ar strādnieku stāvokli.
Vai viņi nav viena darba saime, tikai dažādos lē-
ģeros, darot dažādus darbus? Kāda starpība starp
mazāko ierēdni un strādnieku? Vai mazie ierēdņi
tāpat netiek ekspluatēti, vai viņi tāpat netiek no-
spiesti? Tāpat kā strādnieki, arī šie mazie ierēdņi
ietilpst darba šķiras armijā, darba šķiras saimē, un
viņiem kopējiem spēkiem jāaizstāv savas intereses.
Lūk, strādnieku un zemnieku frakcija liek pie sirds
šiem mazākiem valsts ierēdņiem, faktiskiem darba
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darītajiem, ka viņu intereses ir vienotas ar strād-
nieku interesēm, ka te nav interešu starpības. Tā-
lab nevar būt arī starpības starp ierēdņu cīņas lī-
dzekļiem un strādnieku cīņas līdzekļiem. Vienotā
frontē nevis ar ampelmaniskiem mandātu tīkotājiem
un demagogiem, kas uz mazo ierēdņu rēķina grib
iekulties autoritatīvos amatos, kļūt par ministriem
saklīsterētās kreisās vai labās koalīcijās, bet gan
pagriezt savas acis un paskatīties, kāds ir viņu ceļš,
kur un kādi cīņas līdzekļi viņiem jālieto! Un šie
cīņas veidi ierēdņiem ir tie paši, ko lieto revolucio-
nārā strādniecība. Ja intereses ir vienādas, tad
valsts ierēdņiem jāsaprot, ka arī cīņas līdzekļiem jā-
būt vienādiem. Ja valsts ierēdņi līdz šim nav uz-
labojuši savu stāvokli, nav guvuši zināmus panāku-
mus, ja viņi ir palikuši pabērnu lomā, ja viņi nav
spējuši izkulties tik tālu, lai varētu dzīvot daudzmaz
normāli, daudzmaz cilvēcīgi, lai nevajadzētu ciest
morāliskus pazemojumus, fiziskas ciešarias, lai spētu
uzturēt savu ģimeni un savus piederīgos, tad, lūk,
valsts ierēdņiem jāsaprot, ka ja viņi nav visu to pa-
nākuši, tad vienīgi tādēļ, ka viņi ir bijuši atrauti no
kopējās cīņas frontes, ka viņi ir bijuši atrauti no
brāļiem-strādniekiem, kas jau cīnās ar noteiktiem
asiem cīņas līdzekļiem par sava stāvokļa uzlaboša-
nu. Tas valsts ierēdņiem jāsaprot. Nelīdzēs vi-
ņiem, ja viņi lūgs Kiršteina kungu rakstīt ievadrak-
stus »Jaunākās Ziņās" vai arī rīkot tukšu troksni.
Tas valsts ierēdņiem nelīdzēs. Valsts ierēdņi, jums
var līdzēt tikai noteikta cīņa kopā ar jūsu. darba
biedriem, vienota cīņa ar revolucionāriem strādnie-
kiem, revolucionāro strādnieku vadībā par algu pa-
augstināšanu, par jūsu stāvokļa uzlabošanu! (Trok-
snis.)Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks (zvanī): Jau-
tājumu virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Deputāts F. Landovskis u. c. iesnieguši jautā-
jumu iekšlietu ministrim, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlietu

ministrim.
1) 24. un 26. oktobrī Rīgas pilsētas darba_apgade Torņa

ielā Nr. 4 un ārā uz ielas policija un politiskas pārvaldes ierēd-
ņi uzbruka bezdarbniekiem un piekāva tos _ar gumijas sita-
miem un revolveru spaliem, sadauzot vairāk bezdarbnieku,
tanī skaitā arī sievietes, līdz asinīm. Pēc tam smagāk pie-
kautie un ievainotie bezdarbnieki arestēti un automobiļos aiz-
vesti uz politisko pārvaldi.

2) Pēdējā laikā politiskā pārvalde izvedusi strādnieku
starpā plašas kratīšanas un arestējusi vairākus desmit strād-
niekus. Ka iekšlietu ministrijas orgāni paskaidrojuši preses
pārstāvjiem, strādnieku aresti izvesti sakarā ar oktobra revo-
lūcijas 14 gadu svētku dienu.

3) Rīgas policisti pēdējā Iaikā_ apstaiga avīžnieku kioskus
un izspiež parakstus no viņu turētajiem, ka tie turpmāk ne-
ņems pārdošanā strādnieku un zemnieku frakcijas izdoto avīzi.
Pretējā gadījumā policijas ierēdņi draud ar kiosku slēgšanu.

Tā kā visi šie terrora akti pret strādniecību nenotiek
bez iekšlietu ministra ziņas un piekrišanas, un tā kā politiskā
atbildība par tiem krīt uz iekšlietu ministri, tad ļautajam:

„Kāpēc iekšlietu ministris licis piekaut bada novārgušos
bezdarbniekus, kad tie prasa maizi?

Kāpēc iekšlietu ministris liek arestēt Latvijas strādniekus
tieši oktobra revolūcijas un SPRS valsts svētku — 7. novembra
priekšvakarā?

Kāpēc iekšlietu ministris devis rīkojumu izspiest ar _drau-
diem no avīžniekiem parakstu par atteikšanos pārdot strādnie-
ku un zemnieku frakcijas laikrakstu?"

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds jautā-
juma motivēšanai deputātam Landovskim.

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frak-
cija) : Bezdarba apstākļi beidzamā laikā ir šausmīgi.
Sakarā ar daudzo fabriku slēgšanu bezdarbnieki ir
nonākuši tādā stāvoklī, ka viņiem nav izejas. Ar
saimnieciskās krizes paasināšanos tie ir novesti iz-
misumā, tie ir gatavi uz aktīvu revolucionāru cīņu.
Bezdarbnieki vairs netic līdzšinējām kommisijām,

līdzšinējām delegācijām, kas jau 13 gadus no vietas
staigā uz Iekšlietu ministriju un atpakaļ (starpsau-
cieni), bet nekādus rezultātus nedod. To bezdarb-
nieki pašreiz ir sapratuši, un tāpēc nav nekāds brī-
nums, ka bezdarbnieki sāk uzstāties par savām tie-
sībām daudz aktīvāk, ar daudz radikālākiem līdzek-
ļiem nekā līdz šim. Tāpat tas ir attiecībā uz dele-
gāciju vēlēšanām, uz šo delegāciju staigāšanām uz
Iekšlietu ministriju un atpakaļ (starpsaucieni). Te,
Eglīša kungs, Jums vajadzīgs tāds pat zīmulis.
(Starpsaucieni.)

Beidzamā laikā uzbrukumi pastiprinās, bezdarb-
niekiem neizmaksā, pabalstus. Pabalstus gan iz-
maksā saimniekiem, kas ir ar mieru izkalpināt bez-
darbniekus. (Starpsaucieni.) Beidzamā laikā Al-
beringa kungs savā „Brīvajā Zemē" vēl paziņo, ka
ne tikai par ģimenes galvu saņemšot 10 latus, bet at-
līdzību saņemšot arī par ģimenes locekļu kalpināšanu.
Tā tad paredzēts izkalpināt bērnus, un par to vēl
saimniekiem samaksās 10 latus. (A. Eglītis no vie-
tas: „Kur tad ganus ņems?") Eglīša kungam, bez
šaubām, ir ievests 10 vai 20 latgaliešu, tāpēc viņš
te šovakar tik gudri runā. (Jautrība.)

Bezdarbnieku stāvoklis ir kritisks, bet bezdarb-
nieku likumi tiek vēl apcirpti. (A. Eglīša starpsau-
ciens.) Faktiski tādu likumu nemaz nav, un bez-
darbnieki ir padoti buržuāzijas patvaļai. Bezdarb-
nieki sasauc mītiņus darba apgādēs, bet tiek terro-
rizēti. Darba apgādēs tiek ievestas dažādas kate-
goriju sistēmas, lai bezdarbniekus izolētu, sadalītu
grupās, saskaldītu, lai nevarētu vienoti uzstāties.
(A. Eglītis no vietas: „Bet kāpēc Balodis ar Ilēnu
durstījās!") Balodis ar īlenu, bet Eglītis ar revol- -
vēra spalu apstrādā bezdarbniekus. To mēs redzē-
jām 24. oktobrī, kad bezdarbnieki protestēja pret
bezdarbnieku spēku skaldīšanu. Tad sociāldemo-
krāts Šteins izsauca policistus, kas bezdarbniekus
piekāva, iztrieca uz ielas; politiskās pārvaldes ie-
rēdņi un policija piekāva bezdarbniekus ar gumijas
sitamiem un revolveru spaliem. Vairāk bezdarb-
nieču notrieca uz Torņa ielas bruģa un spārdīja kā-
jām. Lai šo terrora aktu noslēptu, sadauzītos bez-
darbniekus sadzina policijas automobilī un aizveda
uz politisko pārvaldi, no kurienes viņi vēl tagad nav
izlaisti. Bezdarbnieki protestē pret savu spēku
skaldīšanu, ko atbalsta sociāldemokrāti ar lēmumu,
kas pieņemts pilsētas valdē. Kamdēļ tāds lēmums
vajadzīgs? Kāpēc vajadzīga bezdarbnieku spēku
skaldīšana? Tas vajadzīgs, lai bezdarbnieki neva-
rētu aktīvi cīnīties. Ir vajadzīga šo spēku skaldīša-
na vairāk grupās, lai bezdarbnieki nevarētu kon-
krēti un noteikti uzstāties par savām prasībām.

Bezdarbnieki vairs netic nevienam: ne dažādām
kommisijām, ne delegācijām. Viņi izrauga no sava
vidus pārstāvjus, kas uzstājas, un uzstājas ar radi-
kālākiem līdzekļiem, ne tikai ar lūgumiem iekšlietu
ministrim, ne tikai ar dažādām prasībām. 13 gadus
viņi ir staigājuši no ministrijas uz ministriju, bet pa-
nākumu nav, tāpēc vajadzīgs uzstāties ar revoluci-
onāriem līdzekļiem, ko bezdarbnieki pēdējā laikā
arī dara. Tāpēc, lai bezdarbniekus saskaldītu, va-
jadzīgas dažādas bezdarbnieku kategorijas. Lai
bezdarbnieku spēks nebūtu vienots, jūs tos gribat
skaldīt.

Višņas kungs te jautāja, kāpēc kreisie neejot
darba apgādēs u. t. t. Mēs taču zinām, ka darba
apgādes, tāpat kā visas kommisijās un delegācijas,
nekā nevar dot bezdarbniekiem, un tāpēc nav nekā-
das nozīmes mūsu pārstāvim iet darba apgādē, labi
zinot, ka ar to mēs bezdarbniekus tikai mānām, ra-
dot viņos veltas illūzijas, it kā ar to ko varētu pa-
nākt. Lūk, tāpēc mēs neejam darba apgādē! (A.
Eglītis no vietas: „Tas nemaz nav labi!")
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Bez tam te biedrs Višņa (smiekli un aplausi) —
atvainojos, Višņas kungs (starpsaucieni), sociālde-
mokrātiem jau vārds „kungs" labāk piestāv, lai gan
tiešām viņiem par to vajadzētu kaunēties — (starp-
saucieni) — nu tad, lūdzu, Višņas kungs, tas varbūt
labāk skanēs — Jūs te teicāt, ka bezdarbniekiem ne-
esot telpu sapulču sasaukšanai. Jā, kādam nolūkam

I

tad domāts Tautas nams? Tautas namam taču va-
jadzēja kalpot strādniecībai! Tagad, turpretim, Tau-
tas namā katru sestdienas un svētdienas vakaru no-
tiek SSS balles. Tām, lūk, ir telpas, bet bezdarb-
niekiem telpu nav! (Starpsauciens.) Uz cirku vai
Esplanādi bezdarbniekus vest viņiem ir bailes, jo
tur var saiet plašākas strādnieku masas, un tas var
būt bīstami. Ka tas ir fakts, pierāda tas, ka pēdējā
sapulce, kuru sasauca 1905. gada parkā, nenotika
tikai tāpēc, ka baidījās, ka tur saplūdis plašas strād-
nieku un bezdarbnieku masas, kas uzstāsies ar sa-

ļ

vām prasībām. Tāpēc vajadzēja panākt šīs sapul-
ces noliegšanu un vēlāk to atļaut citās mazākās tel-
pās. Tādā kārtā vairs nevarēja tik plaši izreklamēt
un paziņot strādniecībai, ka sapulce pārcelta. To
pierāda tas, ka vismaz 24 stundas iepriekš jāiesniedz
pieteikums, lai kāda sapulce varētu notikt. Tā kā
tas bija vajadzīgs, tad tā tika pārcelta uz Arkādijas
dārzu, kur strādnieki varēja sanākt ļoti mazā skaitā
un kur visus jautājumus varēja nokārtot daudz mier-
mīlīgākā garā un strādniekiem pierādīt: lūk, mēs
esam iesnieguši IV Saeimai jautājumu un prasām,
bet vai tad viņa bezdarbniekiem ko dos! Skaidrs,
ka nedos; viņa nav nekā devusi un arī nevarēs dot!
Viņa dos tikai tad, ja strādnieki paši revolucionā-
riem līdzekļiem uzstāsies un prasīs. Bet ne ar kā-
diem lūgumiem pēc žēlastības to nepanāks, un vel-
tīgi būs lūgumi arī tagad, tāpat kā tas ir bijis 13
gadus no vietas. (A. Eglītis no vietas: „Un cik ilgi
Jūs esat Saeimā, lai lūgtu?") Bezkaunīgāka cilvē-
ka par Eglīša kungu Saeimā laikam gan nav!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu nesarunāties!

F. Landovskis (turpina): Beidzamā laikā par
bezdarbnieku aizstāvjiem reklamējas un uzstājas
demokrātiskais centrs, un jaunā demokrātiskā cen-
tra deputāte Pīpiņas kundze rūpējas par bezdarb-
nieku bērniem, dibinot dažādas kommisijās, kuras
lai palīdzētujbezdarbnieku bērniem. Tanī pat laikā
demokrātiskā centra kungi Grinvalds un Ozoliņš ir
tie, kas piekauj strādniekus, bērnu tēvus. Bet dē-

ļ

mokratiskais centrs tagad uzstājas par lielu bezdarb-
niekuaizstāvi. Viņa paša centrālkomitejas locekļi,
vienkārši sakot, strādniekus piekauj un izdara to ar
policijas un „špiku" palīdzību. To mēs redzējām 24.
oktobrī, kad strādnieki tika piekauti līdz asinīm. Ar
revolvera spalu kādam strādniekam acīs iesisti briļ-
lu_ stikla gabali, un bezdarbnieki stāsta, ka šis cil-
vēks slimnīcā esot miris; bet līdz šim tie, kas ir
centušies šo jautājumu noskaidrot, pilsētas I slimnī-
cā nav varējuši nekā uzzināt, vienkārši aiz tā ie-
meslā, kā nezin ša bezdarbnieka vārdu.

Vēl dažus vārdus par 7. novembra arestiem, kas
notiek katru gadu sistemātiski. Katru gadu tieši
pirms 7. oktobra arestē simtiem strādnieku. Un kā-
pēc? Tāpēc, ka šo strādnieku simpātijas ir nar to,
ka svinami proletāriskās revolūcijas, oktobra re-
volūcijas svētki, tāpēc, ka strādniekos valda uz-
skats, ka šie svētki atzīmējami arī kā viņu svētki.
Simpātijas aug_ tāpēc, ka strādnieki redz, ka Pa-
domju savienība strādniekus neizsūc un neizkalpina
buržuāzijas un liekēžu labā. Strādniekus arestē, lai
viņiemneatļautu solidarizēties ar SPRS strādniecī-
bu. Tapec viņus arestē, iesloga politiskā pārvaldē
un cietuma, piesienot viņiem dažādus Kerenska li-
kumu un citu likumu pantus. Tā Iekšlietu ministrija

pastrīpo savas simpātijas pret draudzīgo kaimiņvalsti,
kā. viņa pati raksta savās avīzēs. Strādnieki zina,
ka tikai proletāriskās revolūcijas ceļā panākama vi-
ņu stāvokļa uzlabošana.

Beidzamais jautājums ir par mūsu avīzes kon-
fiscēšanu, par tām represijām, ko lieto pret strād-
nieku un zemnieku presi. Mūsu izdevumus velēša-
nu laikā, arī laikā pirms vēlēšanām, pastāvīgi kon-
fiscēja. Dažādas brošūras un avīzes, ko strādnieku
un zemnieku frakcija iespieda saviem vēlētajiem sa-
vas platformas noskaidrošanai, konfiscēja, ieslogot
to izplatītājus cietumos un sodot ar bargajiem 102.,
129. un citu pantu sodiem. Beidzamā laika buržu-
āzija lieto neģēlīgu paņēmienu, proti — policijas ie-
rēdņi apstaigā kioskus, tos kioskus, kas pārdod mu-
šu laikrakstus, un ar draudiem izspiež parakstus, ka
turpmāk vairs neizplatīs strādnieku un zemnieku
frakcijas avīzi. Jums ir bailes no tiem revolucio-
nāriem vārdiem, ko raksta šinī avīzē, kas visu at-
masko un skaidri parāda strādniekiem
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vokli, kā ari norāda pareizo izeju, kā stāvokli uz-
labot. Tāpēc ar visiem līdzekļiem tiek iznīcināts
strādniecības brīvais vārds; tāpēc ar visādiem lī-
dzekļiem cenšas panākt, lai mēs strādniekiem neva-
rētu pateikt patiesību. Bet, kungi, ar to strādnieku
prese vēl netiks iznīcināta! Ir vel citi līdzekļi, kā
mēs varam izplatīt savu avīzi. Un ta tiks izplatīta!
Te varam tikai konstatēt, ka paši likuma aizstāvji
nostājas pret likumu. Ja avīze nav konfiscēta, tad
nav nekādu tiesību neļaut to_izpla_tīt tiem, kas iz-
plata arī pilsoņu avīzes. Tāpēc mes jautajam iekš-
lietu ministrim, kāpēc sperts šāds nelikumīgs solis,
un kāpēc pret strādnieku un zemnieku presi tik ne-
ģēlīgākārtā tiek vērstas represijas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzēta kartība.

Tālāk man jāziņo,ka deputāti A. Dzenis, J. Tra-
suns, M. Kaļlistratovs u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot valdībai nekavējoties atjaunot linu pieņemšanu no
ražotājiem par līdzšinējām cenām."

Šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē tikai
tad, ja nevienam deputātam nav iebildumu. _ Iebil-
dumi ir, tā tad šī priekšlikuma apspriešana jāatliek,

Deputāti St. Ivbuls, J. Rancans, A. Pastars u. c.
iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot valdībai 1) nekavējoši uzsākt linu pieņemšanu pēc
1931. gada cenām;

2) tuvākā nākotnē dibināt Latgale cukura fabriku, kas
dotu iespēju pāriet no linu kultivēšanas uz cukurbiešu audzē-
šanu."

Arī šo jautājumu var apspriest šinī sēdē, jane-
vienam deputātam nav iebildumu. (Starpsauciens
no vietas: „Es ceļu iebildumus!") Tā kā iebildumi
ir, tad šinī sēdē šo priekšlikumu nevar apspriest.

Deputāti K. Bachmanis, J. Šterns u. c. iesniegu-
ši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks: '
„Saeimas prezidijam.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 97. pantu, lūdzam pre-

zidiju celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu priekšlikumu.
Saeima nolemj uzdot valdībai:
1) nekavējoties pārtraukt līdz revīzijas nobeigšanai un

turpmākam valdības rīkojumam naudas piedzīšanu no
lauksaimniekiem administratīvā kārtā, ko izdara caur
policiju uz pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelai-
mes gadījumos likvidācijas kommisijās rīkojumu minē-
tās sabiedrības valdes darbības laikā izcēlušos iztrū-
kumu segšanai un 1931. gada prēmijām par laiku no 1.
janvāra līdz 1. aprīlim;

2) turpmāk vairs neatstāt kā līdz šim apvienotus vienā
personā pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes
gadījumos likvidācijas kommisijās priekšsēdētāja ama-
tu un uz Saeimas 1931. g. 17. aprīļa lēmuma pamata
ieceltās pirmās apdrošināšanas sabiedrības darbības
revīzijas kommisijās priekšsēdētāja amatu; bet iecelt
minētai revīzijas kommisijai atsevišķu priekšsēdētāju
no valsts kontroles darbiniekiem;
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13)

uzdot revīzijas kommisijai, kas iecelta uz Saeimas
1931. g. 17. aprīļa lēmuma pamata pirmās apdrošināša-
nas sabiedrības nelaimes gadījumos darbības revīzi-
jai, izdarīt šo revīziju nevien no rēķinvedības un liet-
derības, bet arī nelikumības viedokļa;

4) uzdot Tautas labklājības ministrijai lauksaimnieku sū-
dzību Jietas par pirmās apdrošināšanas sabiedrības
resp. tas likvidācijas kommisijās darbību, dot senātam

_paskaidrojumu uz senāta pirmo pieprasījumu.
Mūsu priekšlikuma punktus lūdzam balsot dalīti."
Priekšsēdētāja biedrs K, Pauluks: Arī šo priekš-

likumu saskaņaar kartības ruļļa 97. pantu var ap-
spriest šinī sēde tikai tad,Ja nevienam pret to nav
iebildumu. Iebildumi ir, tāpēc šo priekšlikumu šo-
dien nevar apspriest.

Deputāti J. Breikšs, J. Trasuns, K. Kiršteins u.
c. iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot publisko tiesību kommisijai pārstrādāt vēlēšanu
likumu, noliedzot velētāju organizētu pārvadāšanu no viena vē-
lēšanu apgabala uz otru."

Arī šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja
nevienam deputātam nav iebildumu. Iebildumi ir.
Šo priekšlikumu nevar apspriest šinī sēdē.

Deputāti T. Pavlovskis, M. Kaļļistratovs, S.
Trofimovs u. c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu
nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Augsti godājamam Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai pieņemšanai sekojošu mūsu

priekšlikumu.
Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai izstrā-

dāt un celt priekšā Saeimai likumprojektu, kurā likuma par Sa-
eimas vēlēšanām 35. pants būtu papildināts tādējādi, ka vēlē-
tājs kandidātu sarakstu tukšos nodalījumos var ierakstīt citu
kandidātu vārdus, kuri atrodas kādā citā tā paša vēlēšanu ap-
gabala kandidātu sarakstā, ne tikai ar latiņu, bet arī ar krievu
burtiem."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Arī šo priekš-
likumu saskaņā ar kārtības ruļļa 97. pantu var ap-
spriest šinī sēdē, ja nevienam pret to nav iebildumu.
Iebildumi ir. Šo priekšlikumu šodien nevar ap-
spriest.

Vārdu vēlas redakcijas kommisijās referents zi-
ņojumam. Vārds redakcijās kommisijās referentam
Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas kommisijā,
iepazinusies ar Saeimas kārtības ruļļa pārgrozīju-
miem, izdarīja tur sekojošos labojumus. 149. panta
2., 4., 5., 6., 9., 11., 13. un 18. punktā jāteic nevis „lo-
cekļi", bet „locekļu". Grozīta arī kommisiju alfabē-
tiskā kārtība; 12. punktā liekot petīciju kommisiju,
13. — pieprasījumu kommisiju u. t. t. Vairāk pār-
labojumu nav.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret šo ziņojumu? Iebildumu nav. Tas
pieņemts.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs piektdien, 13. novembrī, pīkst.
17. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.02.)

I sesijas 3. sēde 1931. gada 13. novembrī.
(Atklāta pīkst. 17.03.)

Saturs.
1. Kommisiju vēlēšanas:

F. Cielēns (sociāldemokrāts)' 56, 57, 59, 60, 62, 65, 68
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku savienība) .... 56
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 57
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) .... 62
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 62, 65
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) 62, 63
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 1 64
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 69
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija) 69

2. Pārmaiņa kommisijās sastāvā 70
3. Deputāta J. Pommera paziņojums par izstāšanos no

Lāčplēša kara ordeņa domes 71
4. Deputāta J. Dzelzītes paziņojums par Saeimas deputāta

mandāta nolikšanu 71

J5.
Likumprojektu nodošana kommisijām 71

6. Ministru kabineta priekšlikums — apstiprināt valsts
kontroles padomes un kollēģijas locekļus (nodod kom-
misijai) 71

7. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas at-
bildības dažus Saeimas deputātus 71

8. Ministru kabineta iesniegto satversmes 81. panta kār-
tībā izdoto noteikumu nodošana kommisijām:

J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . . . . ? '. 72
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 73
J. Rancans (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 75

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 79
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) 81
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 82

9. Nākošā sēde 84

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta, i '?

Dienas kārtībā: Saeimas kommisiju velēšanas;
prezidija ziņojumi; tautas labklājības ministra atbil-
de uz deputāta J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu;
satiksmes ministra atbilde uz deputāta E. Sudmaļa
u. c. iesniegto jautājumu; iekšlietu ministra atbilde
uz deputāta F. Landovska u. c. iesniegto jautājumu.
— Vai ir kādi iebildumi pret dienas kārtību? Iebil-
dumu nav. Dienas kārtība apstiprināta.

1. dienas kārtības punkts — Saeimas kom-
misiju vēlēšanas.

Likšu uz balsošanu kommisiju locekļu vēlēša-
nas pēc kommisiju lieluma. Sāksim ar budžeta kom-
misiju. Vajadzīgs 16 locekļu. Lūdzu iesniegt kan-
didātus. — Likts priekšā 17 kandidātu. Deputāts
F. Cielēns sociāldemokrātu frakcijas vārda liek
priekšā budžeta kommisijā ievēlēt deputātus V. Bast-
jāni, J. Celmu un R. Dukuru; deputāti J. Tēriņš, E.
Rimbenieks u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu A.
Dinbergu; deputāts J. Birznieks zemnieku savienī-
bas uzdevumā liek priekšā ievēlēt deputātus J. Ba-
lodi un V. Gulbi; deputāti J. Rancans, A. Jukšinskis
u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu A. Pastoru; depu-
tāti D. Apinis, A. Blodnieks, G. Mīlbergs u. c. liek
priekšā ievēlēt deputātus A. Eglīti un J. Šternu; de-
putāts G. Zemgals liek priekšā budžeta kommisijā
ievēlēt deputātu J. Breikšu; deputāts J. Trasuns liek
priekšā ievēlēt deputātu A. Dzeni; deputāti J. Pom-
mers un J. Korņih'evs liek priekšā ievēlēt deputātu
L. Špolanski; deputāts S. Vitenbergs liek priekšā
ievēlēt deputātu M. Dubinu; deputāts P. Leikarts
u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu J. Vinteru; de-
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putāts P. Sīmanis liek priekšā budžeta kommisijā
ievēlēt deputātu Dž. Hanu; deputāts T. Pavlovskis
liek priekšā ievēlēt deputātu M. Kaļļistratovu; de-
putāts E. Sudmalis strādnieku un zemnieku frakcijas

[

uzdevumā liek priekšā ievēlēt deputātu E. Sudmali;
deputāts St. Ivbuls liek priekšā budžeta kommisijā
ievēlēt deputātu A. Zaķi. Vajadzīgs 16 locekļu, likts
priekšā 18 kandidātu. Balsošanas kārtība: likšu uz
balsošanu iesniegšanas kārtībā visus priekšā liktos
kandidātus; ievēlēti skaitīsies tie, kas dabūs lielāko
balsu skaitu. — Nobalsošanā nāk deputāta V. Bast-
jāņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Bastjāņa ievēlēšanu budžeta kommisijā.
Tādunav. Kas atturas? Arī nav. Deputāts V.
Bastjānis vienbalsīgi ievēlēts. — Nobalsošanā nāk
deputāta J. Celma kandidatūra. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Celma ievēlēšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāts J. Celms vienbalsīgi
ievēlēts. — Nobalsošanā nāk deputāta R. Dukura
kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Dukura ievēlēšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Deputāts R. Dukurs vienbalsīgi ievēlēts.
— Nobalsošanā nāk deputāta A. Dinberga kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Din-
berga ievēlēšanu budžeta kommisijā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāts A. Dinbergs vienbal-
sīgi ievēlēts. — Nobalsošanā nāk deputāta J. Ba-
loža kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Baloža kandidatūru? Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Deputāta J. Baloža kandidatūra vien-
balsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta V.
Gulbja kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Gulbja kandidatūru. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Deputāta V. Gulbja kandidatūra
vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta
A. Pastara kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Pastora kandidatūru. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Deputāta A. Pastora kandidatūra vien-
balsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta
A. Eglīša kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Eglīša kandidatūru. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Deputāta A. Eglīša kandidatūra vien-
balsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta J.
Šterna kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Šterna kandidatūru. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Deputāta J. Šterna kandidatūra vien-
balsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta J.
Breikša kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo kandidatūru. Tādunav. Kas atturas? Nav.
Deputāta J. Breikša kandidatūra vienbalsīgi pie-
ņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta A. Dzeņa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandi-
datūru. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta
A. Dzeņa kandidatūra vienbalsīgi pieņemta. — No-
balsošanā nāk deputāta L. Špolanska kandidatūra.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret šokandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas? Tādu nav. Balso-
šanas rezultāts: par deputāta L. Špolanska kandida-
tūru nodatas 23 balsis, pret — 52 balsis. — Tagad
nāk nobalsošanā deputāta M. Dubina kandidatūra.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balso-
šanas rezultāts: par deputāta M. Dubina kandida-
tūru nodotas 56 balsis, pret — 8 balsis, atturējušies
3. — Nobalsošanā nāk deputāta J. Vintera kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Vin-
tera kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Vintera kandidatūru. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas
rezultāts: par deputāta J. Vintera kandidatūru no-
dotas 38 balsis, pret — 47 balsis. — Tagad nāk no-

balsošanā deputāta Dž. Hana kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāta Dž. Hana kandida-
tūra vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk de-
putāta M. Kaļļistratova kandidatūra. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Kaļļistratova kandi-
datūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Kaļļistratova kandidatūru. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
deputāta M. Kaļļistratova kandidatūru nodotas 84
balsis, pret 2 balsis, atturējies 1. — Tagad nāk no-
balsošanā deputāta E. Sudmaļa kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
E. Sudmaļa kandidatūru nodotas 27 balsis, pret to
nodots 60 balsu. — Beidzot nāk nobalsošanā depu-
tāta A. Zaķa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par deputāta Zaķa kandidatūru nodotas 33
balsis, pret — 52 balsis, atturējušies 3. — Budžeta
kommisijā vienbalsīgi ievēlēti deputāti: V. Bastjā-
nis, J. Celms, R. Dukurs, A. Dinbergs, J. Balodis,
V. Gulbis, A. Pastors, A. Eglītis, J._Šterns,_ J.
Breikšs, A. Dzenis un Dž. Hans. Talak dabūjuši
vajadzīgo balsu skaitu un skaitās par ievēlētiem de-
putāti M, Kaļļistratovs un M. Dubins. Nākošie 4
kandidāti nav dabūjuši vajadzīgo balsu skaitu. Tos
likšu tagad pēc kārtas vēlreiz uz balsošanu. Mums
ir 4 kandidāti, jāievēl vēl 2 locekļi. Kandidāti ir:
deputāti E. Sudmalis, L. Špoļanskis, J. Vinters un
A. Zaķis. — Pie balsošanas kārtības vārds deputā-
tam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-
tātu kungi! Frakciju padomes sēdē šodien runājām
par to, kāds saskaņā ar atslēgu būtu vēlams kom-
misiju sastāvs. Frakciju padomes sēdē priekšsēdē-
tājs Pauls Kalniņš lūdza frakcijas izteikt pretenzijas
uz vietām budžeta kommisijā. Bija 16 kandidāti, un
nekādas pretenzijas izteiktas netika. Frakciju pa-
dome atspoguļo visa Augstā nama domas; tas, man
liekas, ir skaidrs. Ka kommisiju locekļi jāievēl sa-
skaņā ar proporcionalitāti, t. i. saskaņā ar ta sau-
camo atslēgu, tas arī ir saprotams. Tomēr mēs re-
dzam še tādu lietu: Zaķa kungs, kurš, laikam, pie-
der pats savai frakcijai, frakciju padomes sapulce
nebija, bet te tiek uzstādīta deputāta Zaķa kandida-
tūra. Tā nu ir atslēgas pārkāpšana, līdzšinējo tra-
dīciju laušana. Mēs nevaram sākt savu darbību,
pārkāpjot proporcionalitāti, saskaņā ar kuru esam
ievēlēti, jo mūsu satversmē paredzētas proporcionā-
las vēlēšanas.

Tāpat, man liekas, ir nepareizi, ka strādnieku
un zemnieku frakcijas kandidāts nav dabūjis vaja-
dzīgo balsu skaitu; tāpēc es lieku priekšā šīs kom-
misijās iztrūkstošo locekļu skaitu šodien vairs ne-
vēlēt, sasaukt līdz nākošai sēdei frakciju padomes
sēdi un panākt tur vienošanos, lai mūsu organizē-
šanās darbs noritētu saskaņā ar proporcionalitāti un
lojalitāti pret visām frakcijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie balsošanas kār-
tības vārds deputātam Špoļanskim.

L. Špo(anskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienības; runā krie-
viski)*): Deputātu kungi! Pāris vārdu par balso-
šanas kārtību. Tikko ievēlēti 14 no 16 budžeta kom-
misijās locekļiem, pie kam nav piešķirta vieta triju
krievu deputātu apvienībai. Uz divām pāri paliku-
šām vietām vēl kandidē 4 kandidāti. Mums, t. i.
trim krievu deputātiem, kas esam apvienojušies at-

!
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sevišķā blokā, lai piedalītos kommisiju vēlēšanās, ir
tiesība prasīt vietu 2 kommisijās, proti — budžeta
un lauksaimniecības kommisijā. Šodien dienā no-
tika visu frakciju sēde, kurā nolēma dot mums pa
loceklim šinīs kommisijās. Tāpēc mūsu mazais
bloks uzstādīja par kandidātu budžeta kommisijā
mani, bet lauksaimniecības kommisijā — deputātu
Korņiljevu. Tomēr, acīmredzot, šeit plenārā sēdē
mums grib atņemt šīs vietas. Tas tomēr ir netais-
nīgi, cienījamie deputātu kungi! Šīs divi vietas
mums pienākas pēc aprēķina, saskaņā ar atslēgu,
saskaņā ar proporciju. Taisnība ir mūsu pusē. Tā
taču visi vienojās frakciju padomes sēdē! Mēs ce-
ram, ka Saeima nepielaidīs šī noteikuma pārkāpša-
nu. Pirmajā balsošanā manai kandidatūrai nebija
vairākuma. Tas noveda pie tā, ka kaut kāds cits
ir dabūjis, vai dabūs mūsu vietu ne uz tiesību un
aprēķina pamata. Mūsu bloka vārdā es lūdzu Saei-
mu sargāt taisnību, ievērot partiju norunu un neiz-
mantot vairākuma varu. To mēs vēlreiz atgādinā-
sim Saeimai tanī dienā, kad notiks papildu vēlēša-
nas budžeta kommisijā.,

E

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F. Cielēns
iesniedzis priekšlikumu —

atlikt nobalsošanu par vēl neievēlētiem budžeta kommisi-
jās locekļiem.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Cielēna priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Cielēna priekšli-
kums pieņemts; iztrūkstošo budžeta kommisijās lo-
cekļu ievēlēšana atlikta. — Deputāts K. Mežulis ie-
sniedzis rakstītu paskaidrojumu par balsošanas mo-
tīviem:

„Balsoju par Sudmaļa kandidatūru tāpēc, ka strādnieku
un zemnieku frakcijai pienākas vieta budžeta kommisijā."

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu depu-
tātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es gribu konstatēt, ka mūsu frakcijas kandidāts ar
kopīgām sociāldemokrātu un buržuju balsīm izgāzts.
(F. Cielēns no vietas: «Nerunā nepatiesību!") Tas,
ka sociāldemokrātu kandidāti ievēlēti ar buržuju
balsīm, liecina, ka ir noslēgts viens noteikts bloks.
Kā citādi lai izskaidro to, ka sociāldemokrātu kan-
didāti ar buržuju balsīm ievēlēti, bet strādnieku un
zemnieku frakcijas kandidāts nav ievēlēts? Skaidrs,
ka sociāldemokrātiem, acīmredzot, ar buržujiem ir
kāda noruna par to. Citādi to nevar izskaidrot. Mēs
šeit konstatējam, ka buržuji un sociāldemokrāti ne-
grib laist strādniekus atbildīgā saimnieciskā kom-
misijā, kur nāk gaismā visi saimnieciskās dzīves
noslēpumi. Lūk, negribēdami parādīt strādniekiem
savu atklāto seju, savu saimniekošanu, viņi negrib
laist budžeta kommisijā īstos strādnieku pārstāvjus.
Tālab, lūk, ir izgāzta Sudmaļa kandidatūra. Mēs to
konstatējam un darām strādniekus uzmanīgus, ka
revolucionāro strādnieku pārstāvjus negrib laist pie
saimnieciskiem noslēpumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iesniedzis rak-
stītu paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts
F. Cielēns:

„Balsoju par E. Sudmaļa kandidatūru tāpēc, ka pēc at-
slēgas strādnieku un zemnieku frakcijai pienākas viena vieta
budžeta kommisijā. "

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godājamie
deputātu kungi! Strādnieku un zemnieku frakcijas
iepriekšējais runātājs, kaut gan viņam uz deguna ir
brilles, acīmredzot, ir akls — varbūt, ne tik daudz
fiziski, cik politiski akls. Viņš iedomājas arī, ka visi
šie klātesošie, neskatoties uz 4—5 lustrām, ir akli.
Tāpat viņš, laikam, domā, ka arī viņa vēlētāji būs

akli, un tāpēc viņš var te runāt klaju nepatiesību,
ka sociāldemokrāti esot apzinīgi izgāzuši strādnie-
ku un zemnieku frakcijas kandidātu. Vai tādā vei-
dā mēs gāzām cauri strādnieku un zemnieku frakci-
jas kandidātu budžeta kommisijā, ka mēs piecēlā-
mies un nobalsojām par viņu? Vai tādā veidā mēs
gāzām cauri strādnieku un zemnieku frakcijas kan-
didātu, ka pēc tam, kad viņas kandidāts nebija ie-
vēlēts un bija uzstādīti citi kandidāti bez atslēgas,
mēs ņēmām vārdu, runājām un likām priekšā iztrūk-
stošos kandidātus vairs nevēlēt, bet sasaukt frakci-
ju padomes sēdi, lai noskaidrotu taisnīgu atslēgas
piemērošanu? Bet te nu nāk strādnieku un zemnie-
ku frakcija ar politiskiem mūķīzeriem un aizstāv sa-
vu nepatiesību ar klaju dēmagoģiju. Es domāju, arī
šīs frakcijas vēlētāji un pat citi frakcijas locekļi, var-
būt, arī Laicena kungs, nepiekrīt tik stulbai un ne-
patiesai polītiskai dēmagoģijai, ar ko strādnieku, un
zemnieku frakcija reprezentējas vienā no Saeimas
pirmajām sēdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tagad būs lauksaim-
niecības kommisijās vēlēšanas. Jāievēl 16 locekļu.
Lūdzu uzstādīt kandidātus! — Deputāti A. Eglītis
un J. Kukainis liek priekšā lauksaimniecības kom-
misijā ievēlēt deputātus G. Mīlbergu un K. Bachma-
ni; deputāti J. Tēriņš un K. Beldavs liek priekšā ie-
vēlēt deputātu V. Sanderu; deputāti J. Rancans un
L. Ozoliņš liek priekšā ievēlēt deputātu A. Jukšinski;
deputāts J. Breikšs liek priekšā ievēlēt deputātu K.
Kiršteinu; deputāts J. Birznieks zemnieku savienī-
bas frakcijas vārdā liek priekšā lauksaimniecības
kommisijā ievēlēt deputātus H. Celmiņu un A. Stūri;
deputāti J. Vinters u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu
P. Leikartu; deputāti L. Špoļanskis un J. Pommers
liek priekšā ievēlēt, deputātu J. Korņiljevu; deputāts
E. Sudmalis liek priekšā ievēlēt deputātu F. Landov-
ski; deputāti A. Dzenis un J. Trasuns liek priekšā
ievēlēt deputātu V. Rubuli; deputāts F. Menderis
sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā liek priekšā ie-
vēlēt deputātus J. Celmu, J. Muižnieku un E. Dzel-
zīti; deputāts P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt depu-
tātus V. Firksu un V. Lapinski. Lauksaimniecības
kommisijā jāievēl 16 locekļu, likts priekšā arī 16kan-
didātu. Vai Augstajam namam ir iebildumi pret no-
balsošanu par visiem priekšā liktiem kandidātiem
en bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu visus
16 kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to ievēlēšanu lauksaimniecības kommisijā. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Visi priekšā liktie kan-
didāti vienbalsīgi ievēlēti lauksaimniecības kommi-

Nākošā — finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijā. Vajadzīgs 13 locekļu. Lūdzu uzstādīt
kandidātus! —? Uzstādīti šādi kandidāti: zemnieku
savienības frakcijas vārdā deputāts J. Birznieks liek
priekšā finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā ievēlēt deputātus K. Ulmani un H. Dzelzīti;
deputāts K. Beldavs u. c. liek priekš ievēlēt deputātu
V. Sanderu; deputāts A. Dzenis liek priekšā ievēlēt
deputātu J. Trasunu; deputāti J. Rancans un A. Juk-
šinskis liek priekšā ievēlēt deputātu A. Budži; de-
putāts F. Menderis sociāldemokrātu frakcijas uzde-
vumā liek priekšā ievēlēt deputātus K. Lorenču, V.
Bastjāni un P. Lejiņu; deputāts J. Breikšs liek
priekšā ievēlēt deputātu G. Zemgaļu; deputāts J.
Vinters u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu P. Zālīti;
deputāti A. Eglītis un J. Kukainis liek priekšā ievēlēt
deputātu J. Kauliņu; deputāts P. Sīmanis liek priek-
šā ievēlēt deputātus V. Vestermani un M. Nuroku;
deputāts A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu A.
Zaķi; deputāts E. Sudmalis liek priekšā ievēlēt de-
putātu K. Mežuli. Jāievēl 13 locekļu, likts priekšā
15kandidātu. (Saucieni no vietām: „Lūdzam vēlreiz
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nolasīt!") — K. Ulmanis, H. Dzelzītis, V. Sanders,
J. Trasuns, A. Budže, K. Lorencs, V. Bastjānis, P.
Lejiņš, G. Zemgals, P. Zālīte, J. Kauliņš, V. Vester-
manis, M. Nuroks, A. Zaķis un K. Mežulis. — Pie
balsošanas kārtības vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu
kungi! Šinī kommisijā mums atkal divi kandidāti
vairāk nekā vajadzīgs. Tomēr mums taču jāievēro
atslēga un proporcionalitāte šai atslēgai. Kas te nu
atkal lieki uzstādījušies? Šinī kommisijā_ taču ne-
var būt vairāk locekļu nekā tanī paredzēts, tapec
nevaram ievēlēt tādus, kam tur vieta nepienākas.
Šinī gadījumā vieta nepienākas Zaķa kungam un Zā-
lītes kungam, jo viņi ir divu mazu grupu deputāti,
tik mazu, ka tās nevar pretendēt uz atsevišķam vie-
tām kommisijās. Lai cik laipni mēs ari būtu gri-
bējuši nākt pretim Zālītes kungam, jo mēs tur krei-
sajā sektorā sēžam visi kopā, taisnība tomēr paliek
taisnība. Tāpat cik ļoti, varbūt, jaunajam, deputā-
tam Zaķa kungam arī patiktos strādāt Sa-
eimā, labi daudz, mēs arī viņa laipnību un sevišķo
centību šoreiz tomēr gribētu noraidīt un pieturēties,
kommisijās sastādot, pie atslēgas un proporcionali-
tātes, kāda mums jāievēro. Tāpēc es uzaicinu bal-
sošanā par šīm divi kandidatūrām pagaidām attu-
rēties, to ievēlēšanu atlikt un nogaidīt līdz nākošai
Saeimai, kad viņu frakcijas būs drusciņ lielākas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sāksim balsot! —
Vispirms nāk nobalsošanā deputāta K. Ulmaņa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šokandi-
datūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Tālāk
nāk nobalsošanā deputāta H. Dzelzīša kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šokandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. (Starpsau-
ciens no vietas: „Vai nav lielā koalīcija?!") Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. —
Nobalsošanā nāk deputāta V. Sandera kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. (Saucieni no
vietām: «Sociāldemokrāti balso par mācītājiem!")
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
— Nobalsošanā nāk deputāta J. Trasuna kandida-
tūra. Ludzu pacelties tos, kas ir pret šo kandida-
tūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos.kas atturas. Tādu nav. —
Nobalsošanā nāk deputāta A. Budžes kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. — Nobalsošanā nāk
deputāta K. Lorenča kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. — Nobalsošanā nāk deputāta V. Bast-
jaņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par. to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. — Nobalsošanā nāk deputāta P. Lejiņa
kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. — Nobalsošanā nāk deputāta G. Zemgaļa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kan-
didatūru. _ Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
— Nobalsošanā nāk deputāta P. Zālītes kandidatū-
ra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — No-
balsošana nak deputāta J. Kauliņa kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Nobalso-

šanā nāk deputāta V. Vestermaņa kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šokandidatūru. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Nobalso-
šanā nāk deputāta M. Nuroka kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta A. Zaķa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. — Beidzot nāk nobalsošanā de-
putāta K. Mežula kandidatūra. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā ievēlēti 12 locekļu: deputāts J. Trasuns ar
89 balsīm, pret 6 balsīm; deputāts K. Lorencs — ar
88 balsīm, pret 6 balsīm; deputāts V. Bastjānis —
ar 85 balsīm, pret 6 balsīm; deputāts P. Lejiņš —
ar 88 balsīm, pret 6 balsīm; deputāts J. Kauliņš —
ar 87 balsīm pret 6 balsīm; deputāts G. Zemgals —
ar 87 balsīm pret 6 balsīm; deputāts V. Vestermanis
ar 87 balsīm pret 6 balsīm; deputāts M. Nuroks —
ar 87 balsīm pret 6 balsīm; deputāts A. Budže —
ar 85 balsīm pret 6 balsīm; deputāts V. Sanders —
ar 85 balsīm pret 6 balsīm; deputāts K. Ulmanis —
ar 80 balsīm pret 6 balsīm, 2 atturoties; deputāts H.
Dzelzītis — ar 81 balsi pret 6 balsīm. Nav ievēlēti:
deputāts K. Mežulis, par kura kandidatūru nodots 40
balsu, pret — 51 balss; deputāts A. Zaķis, par kura
kandidatūru nodots 11 balsu, pret — 79 balsis; de-
putāts P. Zālīte, par kura kandidatūru nodotas 6
balsis, pret — 83 balsis. Ievēlēti 12 locekļi; trūkst
viena locekļa. (Saucieni no vietām: «Atlikt to ie-
vēlēšanu]") Vai Augstajam namam nav iebildumu
pret iztrūkstošā kommisijās locekļa ievēlēšanas at-
likšanu? (Saucieni no vietām: „Nav!")

Lūdzu uzstādīt kandidātus izglītības kommisijai.
Jāieveļ 13 locekļu. — Likti priekšā šādi kandidāti:
deputāts K. Kiršteins demokrātiskā centra uzdevu-
ma liek priekšā izglītības kommisijā ievēlēt J. Breik-
šu; deputāti J. Rancans, St. Ivbuls un A. Jukšinskis
kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas uzdevumā liek
priekša ievēlēt deputātu L. Ozoliņu; deputāti J. Tē-
riņš, E. Rimbenieks un K. Beldavs kristīgā darba
bloka uzdevuma, liek priekšā ievēlēt deputātu K.
Beldavu; deputāts J. Birznieks zemnieku savienī-
bas frakcijas uzdevumā liek priekšā ievēlēt deputā-
tus K. Laimiņu un J. Mežaraupu; deputāti A. Dzenis
un J. Trasuns liek priekšā izglītības kommisijā ievē-
lēt deputātu V. Barkanuļ deputāti A. Eglītis un J.
Kukainis liek priekša ievēlēt deputātu D. Apini; de-
putāts P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt deputātus L.
Šeleru un S. Trofimovu; deputāts F. Cielēns sociāl-
demokrātu frakcijas vārda liek priekšā ievēlēt de-
putātus K. Dēķenu, K. Eliasu, F. Ankipanu un H.
Kaup'ņu; deputāti J._Vinters,_P. Leikarts un P. Zālī-
te liek priekša ievelēt deputātu A. Frišmani. Vaja-
dzīgs 13 locekļu, liktipriekšā 14 kandidātu. — Pie
balsošanas kartības vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godājamie
deputātu kungi!_ Sociāldemokrātu frakcijai saskaņā
ar atslēgu pienākas izglītības kommisijā 3 vietas,
bet mesesam uzstādījuši 4 kandidātus. Tas nebūt
nenozīme, ka mēs šodien gribam lauzt atslēgu un
ka viens no mušu kandidātiem ir tas četrpadsmitais
kandidāts. Mēs uzstādījām 4 kandidātus tāpēc, ka
esam vienojušies ar strādnieku un zemnieku frak-
ciju, ka viņa savu kandidātu šai kommisijā neuzstā-
dīs ; tapec mes uzstādījām vairāk nekā mums pie-
nākas. Pagājuša Saeimas sēdē, kad vēlēja Kultūras
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kandidātu tur neuzstādīja, tāpēc šodien frakciju pa-
domes sēdē es jautāju strādnieku un zemnieku frak-
cijas pārstāvim Sudmalim, vai viņa frakcija, varbūt
nedomā neuzstādīt savu kandidātu arī kādās citās
kommisijās. _ Deputāts Sudmalis man atbildēja, ka
viņi neuzstādīšot kandidātus izglītības, pašvaldības
un publisko tiesību kommisijā, tāpēc mēs vienojā-
mies, ka šinīs kommisijās strādnieku un zemnieku
frakcijas kandidāta vietā sociāldemokrātu frakcija
uzstādīs savus kandidātus. Tas nenozīmē, ka mēs
pieprasām sev ceturto kandidātu; mēs to uzstādām
tāpēc, ka strādnieku un zemnieku frakcija savu kan-
didātu neuzstāda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sāksim balsot! No-
balsošana nāk deputāta J. Breikša kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru: Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo kandidatūru.

»
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Nobal-
sošanā nāk deputāta L. Ozoliņa kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. — Nobalsošanā nāk
deputāta K. Beldava kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta K. Laimiņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā nāk deputāta
J. Mežaraupa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. — Nobalsošanā nāk deputāta V. Barkana kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Barkana kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo kandidatūru. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. — Nobalsošanā nāk deputāta D.
Apiņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Apiņa kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā nāk deputāta
L. Šēlera kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,
lādu nav. — Nobalsošanā nāk deputāta S. Trofimo-
va kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Trofimova kandidatūru. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. — Nobalsošanā nāk deputāta K- Dē-
ķena kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Dēķena kandidatūru. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta K. Eliasa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Eliasa kandidatūru. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. —. Nobalsošanā nāk
deputāta F. Ankipana kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Ankipana kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Nobal-
sošanā nāk deputāta H. Kaupiņa kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Bei-
dzot nāk nobalsošanā deputāta A. Frišmaņa kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. — Ievēlēti šādi deputāti:
K. Dēķens ar 88 balsīm pret 6 balsīm; K. Eliass —
ar 85 balsīm pret 6 balsīm; F. Ankipans — ar 86
balsīm pret 6 balsīm; H. Kaupiņš — ar 76 balsīm

pret 6 balsīm; K. Laimiņš — ar 85 balsīm pret 5
balsīm; J. Mežaraups — ar 87 balsīm pret 6 balsīm;
L. Ozoliņš — ar 85 balsīm pret 6 balsīm; K. Bel-
davs — ar 84 balsīm pret 5 balsīm; J. Breikšs —
ar 83 balsīm pret 5 balsīm; D. Apinis — ar 83 bal-
sīm pret 6 balsīm; V. Barkans — ar 82 balsīm pret
6 balsīm. Par deputāta A. Frišmaņa kandidatūru
nodotas tikai 2 balsis, pret — 74 balsis, atturējies 1.
Ta tad ievēlēti izglītības kommisijā vajadzīgie 13
locekļu.

Nākošā — pašvaldības kommisijā jāievēl 13 lo-
cekļu. — Pie balsošanas kārtības vārdu vēlas depu-
tāts Leikarts. Vārds deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Godā-
tie deputāti! Ja kommūnisti atsakās kandidēt uz
dažām kommisijām, tad saskaņā ar atslēgu šī vieta
pienākas mūsu blokam, bet galu galā to paņem so-
ciāldemokrāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie balsošanas
kārtības deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Šeit gan būs mazs
pārpratums! Kaut gan Leikarta kungs sēž kreisajā
spārnā, tomēr viņš izsaka no šīs katedras nedibinā-
tus pārmetumus šim kreisajam spārnam — šinī ga-
dījumā mums, sociāldemokrātiem — it kā mēs ņem-
tu nost viņam iespaidu vai svaru. Cienījamie kungi!
Jau pagājušā sēdē un arī šodien es jau paziņoju, kā-
dēļ mēs attiecīgi balsojām, un domāju, ka šie motīvi
man vairs nebūtu jāatkārto. Tas, ka 4 deputātiem
pienāktos viens kommisijās loceklis no 13 locekļiem,
neiztur nekādas kritikas; 7 taču ir vairāk nekā 4,
tāpēc te nevar būt nekādas salīdzināšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie balsošanas kār-
tības vārds deputātam Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Frakciju padomes sēdē jau vienojā-
mies, ka nevar vairs slēgt nekādus jaunus blokus,
bet tagad nu iznāk, ka citi to nevar darīt, bet soci-
āldemokrāti ar strādnieku un zemnieku frakciju šā-
du bloku tomēr ir noslēguši un saskaņā ar «atslē-
gu" ,pieprasa sev vēl vienu vietu. Kaut kādā citā
veidā šo vietu nevar atdot, un te jārīkojas saskaņā
ar «atslēgu". Šinī gadījumā vieta pienācās strād-
nieku un zemnieku frakcijai, bet tā atsacījās, tāpēc
loģiski šī vieta pienākas 4 viru blokam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie balsošanas
kārtības deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nav pareizs deputāta Cielēna paskaidrojums par to,
ka būtu notikusi vienošanās starp strādnieku un
zemnieku frakciju un sociāldemokrātiem. Tas nav
pareizi. Cielēns griezās pie mums ar vienkāršu jau-
tājumu, vai mēs ieiesim tādā un tādā kommisijā. Mēs
atbildējām, ka mēs ieiesim tādās un tādās kommisi-
jās, bet uz pārējām vietām nepretendējam un to vē-
lēšanās nepiedalīsimies. Tā tad nekāda vienošanās
te nav bijusi. Tagad mēs vēl vairāk redzam, ka
vienošanās ar sociāldemokrātiem nav iespējama ne
tagad, ne citu reizi un vēl mazāk nākotnē uz vienu
vai otru pusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl pie balso-
šanas kārtības deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Šodien frakciju padomē es jautāju
strādnieku un zemnieku frakcijas līderim Sudmalim,
vai viņa frakcija uzstādīs savus kandidātus visām
kommisijām, vai, varbūt, kādām neuzstādīs, līdzīgi
tam, kā neuzstādīja Kultūras fonda domei. Viņš
teica: «Mēs neuzstādīsim kandidātus izglītības, pub-
lisko tiesību un pašvaldības kommisijām." — Es tei-
cu : «Jums taču nebūs nekādu iebildumu, ja līdzīgi
tam, kā Kultūras fonda domes vēlēšanās jums pie-
nācīgās daļas vietā mēs uzstādījām savu kandidātu,
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mēs uzstādīsim savu kandidātu arī šinīs kommisi-
jās?" — Viņš atbildēja, ka tam piekrītot. (E. Sud-
malis no vietas - «Neliekamies zinis!") Atnācis uz
kopsēdi, es jautāju strādnieku un zemnieku frakci-
jas līderim Sudmalim, vai viņš to, ko bijām noru-
nājuši frakciju padomes sēdē, nedomā atsaukt. Viņš
atbildēja — nē. Pirms balsošanas es vēlreiz prasīju
Sudmalim, vai noruna paliek spēkā; viņš teica — ja,
tā paliekot spēkā. Protams, mums nav pie notāra
apliecināta līguma, vai citu attiecīgu dokumentu;

i

bet taču pastāv cīvīllīgumi, kur tas, kas norunāts,
arī tiek izpildīts. Ja strādnieku un zemnieku frakci-
ja tagad grib to atsaukt un celt_ ierunas, tad mes
esam ar mieru atsaukt savu pēdējo kandidatu,_ bet
atļaujam strādnieku un zemnieku frakcija^ rūpēties
par to, lai viņas kandidāta vietā netiktu ievelēts kāds
pilsonis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es atgādinu, ka ta-
gad var runāt par balsošanas_ kārtību, nevis perso-
nīgā lietā. — Vārds vēl deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Vēlreiz paskaidroju, ka mūsu starpā nav bijusi nekāda
vienošanās. Mēs vienkārši atmetām ar roku — lai
vienojas sociāldemokrāti ar pilsoņiem par šīm lie-
tām. Mēs teicām, ka mēs savu kandidātu neuzstā-
dīsim. To mēs neuzskatām ne par kādu vienošanos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašvaldības kommi-
sijai likti priekšā šādi kandidāti: deputāts J. Ran-
cans liek priekšā ievēlēt deputātu A. Jukšinski; de-
putāts J. Birznieks zemnieku savienības frakcijas
uzdevumā liek priekšā ievēlēt deputātus J. Birznie-
ku un J. Lejiņu-Leju; deputāts K. Beldavs kristīgā
darba bloka uzdevumā liek priekšā ievēlēt deputātu
E. Rimbenieku. (Priekšsēdētājs zvanī.) — Lūdzu
uzmanību: vēlāk nezināsit, par ko jābalso. — De-
putāts J. Breikšs demokrātiskā centra frakcijas uz-
devumā liek priekšā pašvaldības kommisijā ievēlēt
deputāti Bertu Pīpiņu; deputāts Fr. Menderis soci-
āldemokrātu frakcijas uzdevumā liek priekšā ievē-
lēt deputātus P. Ulpi, E. Radziņu un F. Ankipanu;
deputāti A. Eglītis un J. Kukainis liek priekšā ievē-
lēt deputātu V. Šlakanu; deputāti J. Vinters, A.
Frišmanis un P. Zālīte liek priekšā ievēlēt deputātu
P. Leikartu; deputāti A. Dzenis un J. Trasuns liek
priekšā ievēlēt deputātu V. Barkanu; deputāts P. Sī-
manis liek priekšā ievēlēt deputātus S. Trofimovu
un J. Veržbicki. Pašvaldības kommisijā jāievēl 13
locekļu, likti priekšā 13 kandidātu. Sāksim balsot!
(Starpsaucieni.) — Tā kā ir iebildumi pret nobalso-
šanu par visiem kandidātiem en bloc, likšu uz bal-
sošanu pēc kārtas katru kandidātu atsevišķi. No-
balsošanā nāk denutāta A. Jukšinska kandidatūra.
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Lūdzu pacelties'tos, kas ir pret deputāta Jukšinska
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — No-
balsošanā nāk deputāta J. Birznieka kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta J. Birznie-
ka kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. —
Nobalsošanā nāk deputāta J. Lejiņa-Lejas kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandida-
tūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Bei-
dzotludzu pacelties tos, kas atturas. — Nobalsoša-
na nak deputāta E. Rimbenieka kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Rimbenieka kan-
didatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Nobal-
sošana nak deputātes Bertas Pīpiņas kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šokandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Nobal-
sošanā nak deputāta P. Ulpes kandidatūra. Lūdzu
pacelties tos.kas ir pret deputāta Ulpes kandidatū-
ru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Bei-

dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Nobalsošanā
nāk deputāta E. Radziņa kandidatūra. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Radziņa kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — No-
balsošanā nāk deputāta V. Šlakana kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šlakana kan-
didatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
— Nobalsošanā nāk deputāta V. Barkana kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bar-
kana kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
— Nobalsošanā nāk deputāta S. Trofimova kandi-
datūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandi-
datūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Nobalso-
šanā nāk deputāta J. Veržbicka kandidatūra. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Veržbicka
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Bei-
dzot nāk nobalsošanā deputāta P. Leikarta kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatū-
ru. (Sauciens no vietas: «Lielā koalīcija!") Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Leikarta kan-
didatūru. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
— Pašvaldības kommisijā ievēlēti šādi deputāti: V.
Barkans — ar 88 balsīm pret 6 balsīm; V. Šlakans
— ar 88 balsīm pret 6 balsīm; J. Birznieks — ar 84
balsīm pret 6 balsīm; J. Lejiņš-Leja ar 77 balsīm
pret 6 balsīm; P. Ulpe — ar 81 balsi pret 6 balsīm;
E. Radziņš — ar 82 balsīm pret 8 balsīm; F. Anki-
pans — ar 81 balsi pret 6 balsīm- S. Trofimovs —
ar 82 balsīm pret 6 balsīm; J. Veržbickis '— ar 81
balsi pret 6 balsīm; B. Pīpiņa — ar 82 balsīm pret 6
balsīm; E. Rimbenieks — ar 82 balsīm pret 6 bal-
sīm; A. Jukšinskis — ar 81 balsi pret 6 balsīm. Par
deputāta P. Leikarta kandidatūru nodotas 6 balsis,
pret — 85 balsis, atturējies 1. Tā atkrīt. Viena lo-
cekļa trūkst. Iztrūkstošā pašvaldības kommisijās
locekļa ievēlēšana atliekama uz nākošo reizi.

Publisko tiesību kommisijā vajadzīgs 13 locek-
ļu. Lūdzu uzstādīt kandidātus! Likti priekšā šādi
kandidāti: deputāts J. Breikšs liek priekšā publisko
tiesību kommisijā ievēlēt deputātu P. Juraševski;
deputāts J. Birznieks liek priekšā ievēlēt deputātus
K. Laimiņu un J. Bērziņu; deputāts J. Rancans u. c.
liek priekšā ievēlēt deputātu A. Pastoru; deputāts
A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu A. Erniņu;
deputāti A. Eglītis un J. Kukainis liek priekšā ievē-
lēt deputātu M. Skujenieku; deputāti A. Dzenis un
J. Trasuns liek priekšā ievēlēt deputātu J. Pabērzu;
deputāts F. Menderis sociāldemokrātu frakcijas uz-
devumā liek priekšā ievēlēt deputātus Bruno Kalni-
ņu un A. Petrevicu; deputāts P. Sīmanis liek priekšā
ievēlēt deputātus P. Sīmani un S. Vitenbergu; de-
putāti K. Beldavs un E. Rimbenieks liek priekšā ie-
vēlēt deputātu J. Tēriņu. Jāievēl 13 locekļu, likts
priekšā, arī 13_ kandidātu. — Vārds pie balsošanas
kartības deputātam Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Pašvaldības kommi-
sijās velēšanas redzējām, ka trīspadsmito kommisi-
jās locekli neievēlēja — neievēlēja tāpēc, ka nebija
attiecīga deputātu skaita, kas minēto kandidatūru
uzturētu, vai, ka parlamentā mēdz teikt, nebija va-
jadzīgās atslēgas. Par šo atslēgu, jāsaka, bija lielas
debates starp sociāldemokrātiem un strādnieku un
zemnieku_ frakciju (J. Breikšs no vietas: «Sauciet
īstā vārdā!"), vai, īstā vārdā, kommūnistiem. So-
ciāldemokrāti aizrādīja, ka tad, ja kommūnisti savas
balsis pievienojot viņu balsīm, viņiem 3 locekļu vie-
tā pienākoties 4 locekļi. Nu labi! Ja mēs arī pie-
ņemtu, ka kommūnisti būtu savas balsis atdevuši
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sociāldemokrātiem, tad tomēr kommūnistiem mēs
nevaram skaitīt 7, bet tikai 6 balsis, jo kommūnistu
septltais_ deputāts, ka laikraksti vēsta, sēžot Maska-
vā un tāpēc arī savu balsi nevar nodot. Ja nu šīs
balsis saskaitām ar sociāldemokrātu balsīm, tad da-
būjam 3,51 deputāta. Šodien te kommūnistu depu-
tātu līderis Sudmalis pateica, ka viņš nevienu balsi
nevienam neesot pārdevis. Tā tad sociāldēmokra-
tiemar viņu locekļu skaitu pienākas 2,73 deputāta,
ar vārdu sakot, 3 vietas šinī kommisijā, un tik daudz
kandidātu viņi arī ir uzstādījuši. Tālāk, ja apska-
tām koeficientu, kam tas lielāks, tad redzam, ka
darba savienībai, jaunai zemnieku apvienībai un 18.
marta cietušiem iznāk 0,52. Nu viņi iedomājas, ka
viņiem pienākoties trīspadsmitā vieta. Man, tur-
pretim, jāaizrāda, ka mums, jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcijai, progresīvai apvienībai, deputā-
tam Kukainim un deputātam Zaķim, kā es to jau
frakciju padomes sēdē paskaidroju un deklarēju, ir
12 deputāti, un mūsu koeficients ir 1,56,kāpēc mums
vajadzīgas 2 vietas. Vēršu Augstā nama vērību uz
šo apstākli un lūdzu ievērot manu priekšlikumu. Par
pirmo kandidātu mēs uzstādām deputātu Marģeri
Skujenieku, bet par otro — deputātu Erniņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram pie balsošanas kārtības.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Šodien ir tāda savāda balsošanas
kārtība. Katram ir sava atslēga: viena atslēga ir
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijai, otra —
sociāldemokrātu frakcijai un trešā — vēl citiem. Iz-
nāk, ka ir daudz un dažādi bloki. Deputātu Zaķi
uzstādīja deputāts Ivbuls, tagad Zaķi uzstāda otrs
bloks — jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija un
progresīvā apvienība. Frakciju padome atzina, ka
tādi dažādi bloki nav pieļaujami. Iznāk, ka nevis
jums, progresīvai apvienībai ar jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku partiju, ir tas lielākais atlikums, un
pēc atslēgas pienākas vieta, bet taisni mums — 4 vī-
ru blokam. Sociāldemokrāti nevar pretendēt uz to
vietu, kuru viņiem nav atstājusi strādnieku un zem-
nieku frakcija. 3 pārstāvjus viņi ir dabūjuši, un nā-
košais kandidāts saskaņā ar koeficienta lielumu iz-
nāk mums, 4 vīru blokam. Tādas kombinācijas, ka
katrai kommisijai dibina savu bloku, nav pieļauja-
mas; tas rada tikai jucekli, un vairākums izmanto
savu pārsvaru, nerēķinādamies ar tiem principiem,
par kādiem bija runa frakciju padomē. Sakarā ar
to mēs atturēsimies no tālākas kandidātu uzstādīša-
nas un balsošanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Es brīnos, ka cie-
nījamais iepriekšējais runātājs, Vintera kungs, var
runāt par to, ka sociāldemokrātu frakcija neesot ie-
vērojusi atslēgu, dibinot atsevišķām kommisijām da-.
žādus blokus. Es saprotu, ka Mežula kungs, kas ir
piedalījies tikai 2 Saeimas sēdēs, nezin ko nozīme
vārds «bloks" un ko nozīmē vārds «atslēga"; bet
ja to nezin Vintera kungs, tad par to gan es brīnos.
Sociāldemokrāti frakciju padomes sēdē aizstāvēja
uzskatu, ka nekādus atsevišķus blokus slēgt nevar.
Sociāldemokrātu frakcija ar strādnieku un zemnieku
frakciju nekādu bloku publisko tiesību kommisijai
nenoslēdza, bet gluži vienkārši to vietu, kas pienā-
cās strādnieku un zemnieku frakcijai, bet kura to
neaizpildīja, aizpildīja sociāldemokrātu frakcija, uz-
stādīdama savu kandidātu. Tā tas ir noticis visu
laiku: ja kāda frakcija atsakās no savas vietas un
nesūta savu kandidātu, tad tā neceļ iebildumus arī
pret to, ja šai vietā nāk kādas citas partijas pārstā-
vis. Cik man zināms, arī zemnieku savienība juri-
diskā kommisijā uzstādīšot vēl vienu kandidātu bez

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rīga, Saeimas laukuma.

tā, kas viņai pienākas. Tas notiek, labprātīgi vie-
nojoties; nekāds bloks tur nevar būt, un _nekāds
bloks arī nav noslēgts. Ja sociāldemokrāti tāpat rī-
kojās arī Kultūras fonda domes un izglītības kom-
misijās vēlēšanās, uzstādīdami savus pārstāvjus
vietās, no kurām kommūnisti atsacījās, tad tas ne-
bija nekāds bloks, bet tas notika tikai vienojoties,
sūtot tukšā vietā savu pārstāvi.

Man jāaizrāda, ka sociāldemokrāti vienmēr ir
ievērojuši atslēgu un nodevuši savas balsis taisnīgi,
tāpēc pilnīgi nemotivēts ir aizrādījums, ka sociālde-
mokrāti gribētu lauzt šo principu un taisnību. Priek-
šā esošās vēlēšanās Bļodnieka kunga frakcijai sa-
skaņā ar atslēgu nepienākas vis divi pārstāvji, kā
to šeit aizrādīja Eglīša kungs, bet gan tikai_ viens
pārstāvis; tāpēc mēs nevaram balsot par 2 pārstāv-
jiem, jo saskaņā ar atslēgu tie viņiem nepienākas.
Šeit būs atkal jāatstāj tukša vieta, lai tad frakciju
padome šo lietu nokārtotu, lai šis jautājums tiktu iz-
šķirts taisnīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sāksim balsot! Ie-
sniegts priekšlikums —

balsot par visiem kandidātiem en bloc, izņemot A. Erniņa
kandidatūru.

Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Ie-
bildumu nav. Tas pieņemts. Ir šādi kandidāti: P.
Juraševskis, K. Laimiņš, J. Bērziņš, A. Pastors, M.
Skujenieks, J. Pabērzs, F. Cielēns, Bruno Kalniņš,
A. Petrevics, P. Sīmanis, S. Vitenbergs un J. Tē-
riņš. Vispirms likšu uz balsošanu šos kandidātus
en bloc; pēc tam nāks nobalsošanā deputāta A. Er-
niņa kandidatūra atsevišķi. Lieku uz balsošanu mi-
nētos 12 kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret minēto kandidātu ievēlēšanu publisko
tiesību kommisijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par to ievēlēšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par šo kandidātu ievēlēšanu publisko
tiesību kommisijā nodots 80 balsu, pret to ievēlēša-
nu nodotas 6 balsis, atturējies 1. Šie 12 kandidāti
ievēlēti.— Nobalsošanā nāk deputāta A. Erniņa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Erniņa kandidatūru. Tagad lūdzu_ pacelties tos,
kas ir pret deputāta Erniņa kandidatūru. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Er-
niņa kandidatūru nodotas 48 balsis, pret — 28 bal-
sis, atturējušies 7. Arī deputāts Erniņš ievelēts. Ta
tad publisko tiesību kommisijā ievēlēti visi 13 lo-
cekļu.

Nākošā — sociālās likumdošanas kommisijā,
kurā jāievēl 13 locekļu. Lūdzu uzstādi^kandidātus!
— Likti priekšā šādi kandidāti: deputāts J. Birz-
nieks zemnieku savienības frakcijas uzdevuma liek
priekšā sociālās likumdošanas kommisijā ievēlēt de-
putātus A. Stūri un A. Gailīti; deputāts J. Breikšs
demokrātiskā centra uzdevumā liek priekša ievelēt
deputātu K. Kiršteinu; deputāts J. Rancans liek
priekšā ievēlēt deputātu A. Vaivodu; deputāts _A.
Dzenis un J. Trasuns liek priekšā ievēlēt deputātu
V. Rubuli; deputāts K. Mežulis strādnieku un zem-
nieku frakcijas uzdevumā liek priekšā ievēlēt depu-
tātu E. Sudmali; deputāts F. Menderis sociāldemo-
krātu frakcijas uzdevumā liek priekšā sociālās li-
kumdošanas kommisijā ievēlēt deputātus J. Višņu,
P. Zeiboltu un R. Dukuru; _ deputāts K. Beldavs u. c.
liek priekšā ievēlēt deputātu E. Rimbenieku; depu-
tāts P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt deputātus L. Se-
leru un M. Dubinu; deputāts A. Eglītis liek priekša
ievēlēt deputātu A. Zaķi; deputāts A._ Eglītis liek
priekšā ievēlēt deputātu J. Kukaini. Jāievēl 13 lo-
cekļu, likts priekšā 14 kandidātu. Iesniegts priekš-
likums —

nobalsot par visiem kandidātiem bez deputāta A. Zaķa
en bloc.

3



67 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 3. sēde 1931. gada 13. novembrī. 68
^

Iebildumu nav? Tas pieņemts. Vispirms lieku
uz balsošanu priekšā liktos 13 kandidātus. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret to ievēlēšanu sociālas li-
kumdošanas kommisijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Šie 13 kandidāti vienbalsīgi ievēlēti sociālas
likumdošanas kommisijā. Deputāta A. Zaķa kandi-
datūra atkrīt.

Nākošā — juridiskā kommisijā, 11 locekļu. Likti
priekšā šādi kandidāti: deputāts J. Rancans_ u. c.
liek priekšā juridiskā kommisijā ievēlēt deputātu. A.
Vaivodu; deputāts J. Breikšs liek priekšā ievēlēt de-
putātu P. Juraševski; deputāts J. Birznieks zemnie-
ku savienības frakcijas uzdevumā liek priekša ieve-
lēt deputātus K. Pauluku un H. Dzelzīti; deputāti A.
Dzenis un J. Trasuns liek priekšā ievēlēt deputātu
J. Pabērzu; deputāts P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt
deputātu V. Pusulu; deputāts A. Rudevics liek
priekšā ievēlēt deputātus F. Menderi un F. Cielēnu;
deputāti K. Beldavs, J. Tēriņš un E. Rimbenieks liek
priekšā ievēlēt deputātu A. Lukinu; deputāts E. Sud-
malis liek priekšā ievēlēt deputātu L. Laicenu; de-
putāts A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu K.
Bachmani. Juridiskā kommisijā jāievēl 11 locekļu,
likts priekšā arī 11 kandidātu. Vai ir iebildumi pret
nobalsošanu par visiem kandidātiem en bloc? Ie-
bildumu nav. Lieku uz balsošanu visus 11 kandidā-
tus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to ie-
vēlēšanu juridiskā kommisijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Visi priekšā liktie kandidāti vienbal-
sīgi ievēlēti juridiskā kommisijā.

Ārlietu kommisijā vajadzīgi 8 locekļi. Lūdzu
uzstādīt kandidātus! Likti priekšā šādi kandidāti:
deputāti G. Zemgals, H. Celmiņš, J. Rancans, L. Lai-
cens, A. Blodnieks, F. Cielēns, F. Menderis un P. Sī-
manis. Jāievēl 8 locekļi, likti priekšā arī 8 kandi-
dāti. Iesniegts priekšlikums —

nobalsot par katru kandidātu atsevišķi.
Nobalsosim par katru kandidātu atsevišķi. Vis-

pirms nāk nobalsošanā deputāta G. Zemgaļa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Zemgaļa kandidatūru. Tagad ? lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Atturējušos nav. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta H. Celmiņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Celmiņa kandidatūru. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā

F

nāk deputāta J. Rancana kandidatūra. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Rancana kandidatūru.
Tagad lūdzu -pacelties tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — No-
balsošanā nāk deputāta L. Laicena kandidatūra. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Laicena kan-
didatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par de-
putāta Linarda Laicena kandidatūru nodotas 28 bal-
sis, pret — 52 balsis, atturējušies 9. — Nobalsošanā
nak deputāta A. Bļodnieka kandidatūra. Lūdzu, pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Bļodnieka kandida-
tūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. —
Nobalsošanā nāk deputāta F. Cielēna kandidatūra.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Cielēna
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — No-
balsošanā, nāk deputāta F. Mendera kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Mendera kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. — Bei-
dzot nak nobalsošanā deputāta P. Šīmaņa kandida-
tūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Šī-
maņa kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.

— Ievēlēti šādi deputāti: deputāts P. Sīmanis ar 74
balsīm pret 6 balsīm; deputāts F. Cielēns ar 71 bal-
si pret 6 balsīm; deputāts F. Menderis ar 73 balsīm
pret 6 balsīm; deputāts J. Rancans ar 73 balsīm
pret 6 balsīm; deputāts G. Zemgals ar 73 balsīm pret
6 balsīm; deputāts H. Celmiņš ar 71 balsi pret 6
balsīm; deputāts A. Blodnieks ar 69 balsīm pret 6
balsīm. Ievēlēti 7 deputāti. Par deputāta L. Laicena
kandidatūru nodotas 28 balsis, pret — 52 balsis, at-
turējušies 9. Tā tad deputāts Laicens nav ievēlēts.
— Iesniegts priekšlikums arī šinī kommisijā iztrūk-
stošā locekļa ievēlēšanu atlikt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā — deputātu lietu izmeklēšanas kommi-
sijā. Vajadzīgi 5 locekļi. Lūdzu uzstādīt kandidā-
tus. Likti priekšā šādi kandidāti: deputāts J. Birz-
nieks zemnieku savienības frakcijas uzdevumā liek
priekšā deputātu lietu izmeklēšanas kommisijā ievē-
lēt deputātu J. Birznieka; deputāts J. Rancans u. c.
kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas uzdevumā liek
priekšā ievēlēt deputātu A. Budži; deputāts A. Eg-
lītis liek priekšā ievēlēt deputātu D. Apini; deputāts
P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt deputātu V. Lapinski ;
deputāts E. Sudmalis liek priekšā ievēlēt deputātu
K. Mežuli. Jāievēl 5 locekļi, likti priekšā arī ^kan-
didāti. Vai ir kādi iebildumi pret nobalsošanu par
visiem kandidātiem en bloc? Iebildumu nav. Lie-
ku uz balsošanu visus 5 kandidātus en bloc. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to ievēlēšanu deputātu lietu
izmeklēšanas . kommisijā. (Starpsaucieni.) Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to ievēlēšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par priekšā
likto kandidātu ievēlēšanu deputātu; lietu izmeklēša-
nas kommisijā nodotas 72 balsis, pret to ievēlēšanu
nav nodota neviena balss, atturējušos nav. Visi
priekšā liktie kandidāti skaitās vienbalsīgi ievēlēti
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijā. Deputāts
F. Cielēns iesniedzis rakstītu paziņojumu par balso-
šanas motīviem:

„Balsoju tomēr par visiem kandidātiem, kaut gan viena
vieta pienācās sociāldemokrātiem."

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-
tatu_ kungi! Šinī kommisijā sociāldemokrātiem pie-
nācās viena vieta, bet tā kā mēs bijām norunājuši
ar strādnieku un zemnieku frakciju, ka mēs savu
vietu atdodam viņai, jo viņa bija labprātīgi atteiku-
sies no vietām izglītības, pašvaldības un publisko
tiesību kommisijā, mēs savu vārdu turējām un iebil-
dumus pret vienošanos necēlām. Bet strādnieku, un
zemnieku frakcija cēla iebildumus, ka par izglītības
un publisko _tiesību_ kommisijām neesot bijusi nekā-
da vienošanas. Kāpdami uz katedras, viņas depu-
tāti savu vienošanos ir lauzuši. Es te gribu konsta-
tēt viņu nekonsekvenci un politisko nelojālitāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījumu kom-
misijās vēlēšanas. Vajadzīgi 5 locekļi. Lūdzu uz-
stādīt kandidātus! — Deputāts F. Menderis sociāl-
demokrātu frakcļjas uzdevumā liek priekšā piepra-
sījumu kommisijā ievēlēt deputātu Bruno Kalniņu;
deputāts P. Sīmanis liek priekšā ievēlēt deputātu S.
Vitenbergu; deputāts J. Rancans u. c. liek priekšā
ievēlēt deputātu St. Ivbulu; deputāts J. Birznieks
zemnieku savienības frakcijas uzdevumā liek priek-
šā ievēlēt deputātu J. Bērziņu; deputāts A. Eglītis
liek priekšā ievēlēt deputātu A. Erniņu. Jāievēl 5
locekļi, likti priekšā ari 5 kandidāti. Vai Augstajam
namam nav iebildumu pret nobalsošanu par visiem
kandidātiem en bloc? Iebildumu nav. Lieku uz bal-
sošanu visus priekšā liktos kandidātus en bloc. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to ievēlēšanu piepra-
sījumu kommisijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
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par to ievēlēšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Ar visām balsīm pret 6 visi
priekšā liktie kandidāti ievēlēti pieprasījumu kom-
misijā._

Nākošā — kara lietu kommisijā. Vajadzīgi 3
locekļi. Lūdzu uzstādīt kandidātus! — Likti priek-
šā šādi kandidāti: deputāts F. Menderis sociālde-
mokrātu frakcijas uzdevumā liek priekšā kara lietu
kommisijā ievēlēt deputātu B. Kalniņu; deputāts J.
Birznieks zemnieku savienības frakcijas uzdevumā
liek priekš ievēlēt deputātu J. Balodi; deputāts K.
Mežulis strādnieku un zemnieku frakcijas uzdevumā
liek priekšā ievēlēt deputātu F. Landovski; deputāti
A. Eglītis un J. Kukainis liek priekšā ievēlēt depu-
tātu G._ Mīlbergu. Jāievēl 3 locekļi, likti priekšā 4
kandidāti. (/. Breikša starpsauciens.) — Kandidāti
ir: deputāti B. Kalniņš, J. Balodis, G. Mīlbergs un
F. Landovskis. — Iesniegts priekšlikums —

par uzstādītiem kandidātiem, izņemot deputātu Landovski,
nobalsot en bloc.

(Starpsauciens strādnieku un zemnieku frakci-
jas solos: «Intervences gatavošana!") Tas nozī-
mē: nobalsot en bloc par deputātiem B. Kalniņu, J.
Balodi un G. Mīlbergu. Vai ir kādi iebildumi pret
šo priekšlikumu? (Saucieni no vietām: «Ir iebildu-
mi!") Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Kas at-
turas? Tādu nav. 6 balsojot pret, šis priekšlikums
pieņemts. (L. Laicens no vietas: «Intervences vie-
notā fronte!") Lieku uz balsošanu minētās 3 kandi-
datūras en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
kandidatūru pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to pieņemšanu.Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par šo 3 kandidatūru pie-
ņemšanu nodots 70 balsu, pret to pieņemšanu nodo-
tas 6 balsis. Minētie 3 kandidāti ievēlēti kara lietu
kommisijā. Deputāta F. Landovska kandidatūra at-
krīt.

Nākoša — petīciju kommisijā. Ludzu uzstādīt
kandidātus! Likti priekšā šādi kandidāti: deputāti
M. Kaļlistratovs, E. Radziņš, B. Pīpiņa un J. Birz-
nieks. Vajadzīgi 3 locekļi, likti priekšā 4 kandidāti. —
Pie balsošanas kārtības vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Deputāti Bertu Pīpiņu šai
kommisijā mēs uzstādām kopā demokrātiskais
centrs, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija,
progresīvā apvienība un citu frakciju apvienotais 11
vīru bloks un arī kristīgo darba ļaužu frakcija. Šai
grupai pēc vienošanās pienākas viena vieta triju lo-
cekļu kommisijā. (Sauciens pa kreisi: «Bet kara
lietu kommisijā!") Kara lietu kommisijā pieder jaun-
saimniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim pie balsošanas kārtības.

P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija): Deputātu
kungi! Šodien frakciju padomes sēdē minoritātes at-
sacījās no vietas visās mazās kommisijās, izņemot
šo kommisiju. Man šķiet, ka šai kommisijā mums
vieta pienāktos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Likšu uz balsošanu
kandidatūras to iesniegšanas kārtībā. Vispirms nak
nobalsošanā deputāta J. Birznieka kandidatūra. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir parto. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. — Nākošā — deputā-
tes Bertas Pīpiņas kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. — Nobalsošanā nak depu-
tāta E. Radziņa kandidatūra. Lūdzupacelties tos,
kas ir par šo kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas

atturas. Tādu nav. — Beidzot nāk nobalsošana de-
putāta M. Kaļļistratova kandidatūra. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šo kandidatūru. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Petīciju kommisijā ie-
vēlēti: deputāts J. Birznieks ar 78 balsīm pret 6 bal-
sīm; deputāts E. Radziņš ar 75 balsīm pret 5 bal-
sīm; deputāte Berta Pīpiņa ar 42 balsīm pret 37 bal-
sīm. Par deputāta M. Kaļļistratova kandidatūru no-
dotas 33 balsis, pret — 46 balsis. Deputāta Kaļļi-
stratova kandidatūra atkrīt.

Redakcijas un bibliotēkas kommisijā. Jāievēl 3
locekļi. Pagaidām likti priekšā tikai 2 kandidatri
deputāti K. Elias un L. Ozoliņš. — Vēl likta priekša
deputāta K. Skalbes kandidatūra. Deputāts _ Skal-
be savu kandidatūru noņem. — Likta priekša depu-
tāta Mīlberga kandidatūra. Jāievēl 3 locekļi, likti
priekšā arī 3 kandidāti. Vai Augstajam namam ir
iebildumi pret nobalsošanu par visiem kandidātiem
en bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu visus
3 kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšā likto kandidātu ievēlēšanu redakcijas
un bibliotēkas kommisijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to ievēlēšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par priekšā likto kan-
didātu ievēlēšanu kommisijā nodotas 64 balsis, pret
4 balsis. Visi priekšā liktie kandidāti ievēlēti redak-
cijas un bibliotēkas kommisijā.

Nākošā — revīzijas kommisijā. Vajadzīgi 3 lo-
cekli. Lūdzu uzstādīt, kandidātus! — Likti priekšā
šādi kandidāti: deputāti A. Rancans, K. Lorencs un
V. Vestermanis. Vai Augstajam namam ir iebildu-
mi pret nobalsošanu par visiem kandidātiem en
bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu visus 3
kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšā likto kandidātu ievēlēšanu revīzijas kommi-
sijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to ievē-
lēšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,_ kas atturas.
Tādu nav. Par oriekšā likto kandidātu ievēlēšanu
kommisijā nodotas 62 balsis, pret 4 balsis. Visi 3
kandidāti ievēlēti revīzijas kommisijā.

Nākošā — saimniecības kommisijā. Vajadzīgi
3 locekli. Lūdzu uzstādīt kandidātus! — Uzstādīti
tikai 2 kandidāti, vēl vajadzīgs trešais kandidāts. —
Likti priekšā šādi kandidāti: deputāti V. Bastjānis,
J. Tēriņš un K. Skalbe. Vai Augstajam namam _ir
iebildumi pret nobalsošanu par minētiem kandidā-
tiem en bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu
visus 3 kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo kandidātu ievēlēšanu saimniecības kom-
misijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to ie-
vēlēšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Ar 66 balsīm pret 3 balsīm visi priekša
liktie kandidāti ievēlēti saimniecības kommisijā.

Sodu likuma kommisijā, 5 locekli. Agrākās Sa-
eimās šādas kommisijās nebija, bet pagājuša Saei-
ma to ievēlēja un uzdeva tai speciālu uzde_vumu,_ kas
vēl nav veikts; tāpēc arī tagad tā jāievēl. Lūdzu
uzstādīt kandidātus! — Likti priekšā šādi kandidāti:
deputāti V. Pusuls, K. Pauluks, A. Lūkins, J. Pabērzs
un F. Cielēns. Jāievēl 5 locekļi, likti priekšā arī 5
kandidāti. Vai Augstajam namam ir iebildumi pret
nobalsošanu par visiem kandidātiem en bloc? Ie-
bildumu nav. Lieku uz balsošanu visus 5 kandidā-
tus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšā
likto kandidātu ievēlēšanu sodu likuma kommisijā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to ievēlēšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par priekšā likto kandidātu ievēlēšanu kommisijā
nodotas 68 balsis, pret — 6 balsis. Visi priekšā liktie
kandidāti ievēlēti sodu likuma kommisijā. _

Deputāts P. Sīmanis liek priekšā deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijā deputāta V. Lapinska vieta
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ievēlēt deputātu J. Veržbicki. Vai Augstajamnamam
ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Tas pieņemts.

Uz liela deputātu skaita pieprasījumu prezidijs
liek priekšā pārtraukumu uz 10 minūtēm. Iebildumu
nav? Pārtraukums uz 10 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 19.08—19.29.)
Priekšēsētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpinās.
2. dienas kārtības punkts — prezidija zi-

ņojumi.
Deputāts J. Pommers ziņo, ka, viņš izstājas no

Lāčplēša kara ordeņa domes. (Sauciens pa kreisi:
«Sen jau vajadzēja!")

Vidzemes vēlēšanu apgabala kreisās strādniecī-
bas un darba zemniecības saraksta Nr. 19 ievēlētais
Saeimas deputāts Jānis Dzelzīte ar š.g. 10. novembra
rakstu paziņojis, ka viņš noliek savu Saeimas depu-
tāta mandātu. Saskaņā ar likuma par Saeimas vēlē-
šanām 57. un Saeimas kārtības rulla 5. pantu Saei-
mas prezidijs uzaicinājis tā paša saraksta nākošokan-
didātu Ernestu Miezi uzņemties Saeimas deputāta
pienākumus. (Saucieni no vietas: «Kur adrese?
Viņš nav ieradies!") Kā redzat — nav! (Sauciens

(

no vietas: «Ātrāk jāsūta uz Maskavu depeša!")
Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu un pa-

pildinājumu projektu karaklausības likumā. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo projektu kara lietu kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tas nodots kara lietu kommi-
sijai. — Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu un
papildinājumu projektu likumā par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu.
Prezidijs liek priekšā nodot šo projektu finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots minētai kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimu apstiprināt par
Valsts kontroles padomes locekli Pēteri Vanagu, bet
par Valsts kontroles kollēģijas locekļiem Voldemāru
Markau'u, Oļģertu Vesseri un Kārli Ozoliņu — visus,
skaitot no š. g. 16. augusta. Prezidijs liek priekšā
nodot šo priekšlikumu publisko tiesību kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut saukt pie
tiesas atbildības Saeimas deputātu Ādolfu Bļodnieku,
apvainotu uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. Iebildumu nav? Šī lieta nodota
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Ministru
kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu li-
kumu 138. panta pirmās dalās un 139. panta pirmās
daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Šī lieta nodota, deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. — Ministru kabinets lūdz atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Leonidu Jeršovu, ap-
vainotu uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu izmeklē-
šanaskommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minē-
tai kommisijai. — Ministru kabinets lūdz Saeimu at-
ļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Leonidu
Jeršovu, apsūdzētu divi lietās uz sodu likumu 138.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā abas šīs lietas
nodot deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebil-
dumu nav? Tās nodotas minētai kommisijai. — Mi-
nistru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tiesas va-
jāšanupret Saeimas deputātu Antonu Jukšinski, ap-
vainotu uz sodu likumu 530. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēša-
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naskommisijai. Iebildumu nav? Šī lieta nodota de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Ministru ka-
binets lūdz Saeimu atļaut saukt pie tiesas atbildības
deputātu Voldemāru Pusulu, apvainotu uz sodu liku-
mu 138. un 139.panta pamata. Prezidijs liek priekšā

šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēšanas kommi-
sijai. Iebildumu nav? Šī lieta nodota deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Ansi Rudevicu, apvainotu uz sodu likumu 142. panta
pirmās dalās pamata. Prezidijs liek priekša šo lietu
nodot deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. . Iebil-
dumu nav? Tā nodota deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. — Beidzot Ministru kabinets lūdz Saei-
mu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni
Vinteru, apvainotu uz sodu likumu 138. pantaņama-
ta. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav. Arī ta
nodota minētai kommisijai.

III Saeimas IX sesijas un IV Saeimas I sesijas
starplaikā Ministru kabinets Latvijas republikas sa-
tversmes 81. panta kārtība izdevis un iesniedzis Sa-
eimai 42 noteikumus.

Vispirms iesniegts papildinājums likuma par ār-
zemju pasēm. Prezidijs liek priekšā nodot šo papildi-
nājumu publisko tiesību kommisijai. Iebildumu nav?
Tas nodots publisko tiesību kommisijai. — Tāpat sa-
tversmes 81. panta kārtībā Ministru kabinets izdevis
un piesūtījis Saeimai pagaidu noteikumupar Ventspils
brīvostu. Prezidijs liek priekšā nodot šo noteikumu
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —•
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis un piesū-
tījis Saeimai valsts cīvīldienesta amatu sarakstu. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo sarakstu publisko tiesību
kommisijai. Iebildumu, nav? Tas nodots minētai kom-
misijai. — Tāpat satversmes 81. panta kārtībā izdoti
un piesūtīti Saeimai noteikumi par privātām mācības
iestādēm. Prezidijs liek priekšā nodot šosnoteikumus
izglītības kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti iz-
glītības kommisijai. — Tādā pašā kārtībā izdoti papil-
dinājumi un pārgrozijumi likumā par izstāžu sarīko-
šanu. Prezidijs liek priekšā nodot, tos publisko tiesī-
bu kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai
kommisijai. — Tādā pašā kārtībā izdoti noteikumi par
dedzināmās malkas importu. Prezidijs liek priekšā
nodot šos noteikumus finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti mi-
nētai kommisijai. Tāpat satversmes 81. panta kārtībā
izdoti noteikumi par iesala ražošanu. Prezidijs liek
priekšā nodot tos finanču, tirdzniecībasun rūpniecības
kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kom- ;
misijai. — Tādā pašā kārtībā izdoti noteikumi par ga-
ļas, gaļas pārstrādājumu, speķa, dažāda veida tauku
un margarīna tirdzniecību. Prezidijs liek priekšā no-
dot tos finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kommisi-
jai.— Tādā pašākārtībā izdoti pārgrozījumi

^
noteiku-

mos par sodu likumu ievešanu un disciplinārsodu li-
kumā. Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās li-
kumdošanas un sodu likuma kommisijām. Iebildumu
nav? Tie nodoti minētām kommisijām. — Tādā
pašā kārtībā izdoti pārgrozijumi un papildinājumi liku-
mā par akcīzes nodokli no tabakas un tabakas izstrā-
dājumiem, čaulītēm un sērkociņiem. Prezidijs liek
priekšā nodot tos finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai
kommisijai. Tāpat satversmes 81. panta kārtībā iz-
doti pārgrozījumi un papildinājumi likumā par mežu
un meža materiālu pārdošanu un izsniegšanu valsts
mežos. Prezidijs liek priekšā nodot tos lauksaim-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti
lauksaimniecības kommisijai. — Tādā pašā kārtībā
izdoti papildinājumi Latvijas universitātes satversmē.
Prezidijs liek priekšā nodot tos izglītības kommisijai.
— Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dājamie deputātu kungi! Līdzšinējā, tā sauktā vecā
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valdība ir izdevusi satversmes 81. panta kārtībā liku-
im o mu, kas mūsu universitātē nodibina jaunu fakultāti,
"° proti, — katoļticīgo garīdznieku sagatavošanai.

Mūsu valsts patlaban pārdzīvo saimnieciskas
grūtības. Visās malās runā, ka vajaga likvidēt liekās
iestādes, ka taupības dēļ nevajaga radīt jaunas,ka to
skaitu vajaga samazināt; bet te vecās valdības darbi
un vārdi, kura visās malās runā par taupību, ir otrādi.
Pēc ziņām, ko esam dabūjušiUniversitātes pārvaldes
orgānos, šī jaunā fakultāte tūlīt prasīs jaunus lī-
dzekļus, proti — 77.000 latu gadā. Šo skaitli, Ivbula
kungs, mums ir devusi oficiāla iestāde — Universi-
tātes saimniecības padome. Mācības spēku skaits
speciāli šīs fakultātes vajadzībām pavairosies par ve-
selām 9 personām, un nelaimīgā kārtā jau ir ievēlēti 9
profesori, kas lasīs lekcijas vienai mazai studentu
grupai. Interesanti atzīmēt, ka kanoniskās tiesības,,
baznīcas tiesības, administratīvās tiesības mums jau
lasa juristiem; bet te radīta jauna katedra, kur baznī-
cas tiesības lasīs speciāli jaunās fakultātes studen-
tiem. Mēs visi zinām, ka mūsu valsts saimniecība ir
smagi cietusi; mums vajadzētu censties_ apvienot ie-
stādes, nevis radīt jaunas. Man jāaizrāda, ka mušu
teoloģijas fakultāte var uzņemt un sagatavot dažādu
konfesiju garīdzniekus, jo viņa nav domāta tikai ev.-
lut. garīdznieku sagatavošanai, bet, kā jau teicu, visu
ticību garīdznieku sagatavošanai.

Tālāk man jāaizrāda, ka ja nodibinās šo fakultā-
ti, tā izmaksās nesalīdzināmi dārgāk par tagadējo teo-
loģijas fakultāti. Pēdējā prasa 55.000 latu lielu sum-
mu un sagatavo garīdzniekus 960.000, pat veselam
miljonam iedzīvotāju. Jaunā fakultāte apmierinās
daudz mazāka iedzīvotāju skaita garīgas prasības un
tomēr izmaksās daudz dārgāk.

Aiz oikonomiskiem motīviem demokrātiskā
centra frakcija izsakās pret šo satversmes 81. panta
kārtībā izdoto likumprojektu un liek priekšā to norai-
dīt. Saimnieciskā ziņā, varētu teikt, mums daudz ci-
tās vietās jau ūdens smeļas mutē, bet tebez jebkādas
vajadzības pašreizējos, tik grūtos saimnieciskos ap-
stākļos rada jaunu jo ievērojamu izdevumu posteni.
Tāpēc mūsu frakcija, kā jau teicu, balsos pret šo li-
kumprojektu.

Priekšēdētājs P. Kalniņš
^

Šim likumprojektam
— papildinājumiem Latvijas universitātes satversme

? — ir ciešs sakars ar nākošo likumprojektu — notei-
kumiem par Romas-katoļu teoloģijas fakultāti. Ta ka
daži runātāji runāja arī par nākošo likumprojektu,
prezidijs liek priekšā apspriest abus likumprojektus
uz reizi. Nobalsosim, turpretim, katru likumprojektu
atsevišķi. — Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Cienījamais iepriekšējais runātājs ap-
gaismoja šo jautājumu no tīri oikonomiskā viedokļa,
proti — ka šīs jaunās fakultātes nodibināšana prasīs
šinī krizes laikā jaunus izdevumus no valsts. Bez
šaubām, tas ir viens motīvs, kāpēc jābalso par šo 2
likumu noraidīšanu; bet bez šī motīva ir vel citi ie-
mesli, kas spiež sociāldemokrātu frakciju ne_tikai bal-
sot pret šiem likumiem, bet noteikti uzstāties

^
pret

šādas fakultātes nodibināšanu mūsu Universitāte.
Augsti godātie deputātu kungi! Mēs zjnām, ka

katoļu baznīca Latgalē attīsta ārkārtīgu kulturālu ter-
roru pret visiem citādi domājošiem. Ja tikai ņemam
piemēram notikušās vēlēšanas un dažus notikumus
pēc vēlēšanām, tad redzam, ka katoļubaznīca Lat-
galē nav tāda organizācija, kas politiskā ziņā gribētu
un varētu būt neutrāla pret dažādām politiskam strā-
vām vai dažādiem politiskiem uzskatiem, bet viņai ir
visaktīvākā, visneatlaidīgākā un visintolerantakā da-
lība mūsu politiskā dzīvē.

Cienījamie deputātu kungi! Mēs taču zinām, ka
likums par Saeimas vēlēšanām un arī sodu likumi

tanīs pantos, kas runā par pārkāpumiem Saeimas vē-
lēšanās, paredz, ka baznīckungiem, mācītājiem diev-
namos un dievkalpošanas laikā nav tiesība aģitēt par
Saeimas vēlēšanām. Bet ko redzējām Latgalē, ko
redzējām visā Latvijā? Piedzīvojām parādību, ka
galvenais, lai neteiktu — vienīgais katoļu zemnieku
partijas cīņas ierocis bija — baznīcu kanceles, diev-
nami. Kaut gan likums draud ar cietuma sodu, Lat-
galē tas tika pārkāpts uz visas līnijas. ' Tas pierada,
ka katoļu baznīca visnekautrīgākā veida pārkāpj mu-
šu vēlēšanu likumus un sodu likumus, nodarbojoties
ar reakcionāru politiku, ienesot_reakcionāras kultūras
politiku Latgalē un visā pārējā Latvijā.

Vispārīgi, cienījamie deputātu kungi, man jāsaka
sekojošais. Katoļu baznīcas virsgans, archibīskaps
Springoviča kungs kādu nedēļu pirms Saeimas vēlē-
šanām teica runu, kas bija pieslēgta — jādomā, ar
Ulmaņa kunga speciālu gādību — radiofonam. Visā
zemē un visā pasaulē tika izplatīta šī runa, kur bla-
kus mūsu sodu likumu noteikumiem un vispārīgiem
noteikumiem par Saeimas vēlēšanu brīvību šiskatoļu
baznīcas virsgans atklātā veidā nodarbojās ar vis-
vienkāršāko politisko dēmagoģiju Saeimas vēlēšanās,
iejaukdams baznīcas autoritāti politiskās kaislības,
pārkāpdams mūsu sodu likumus. Cik man zināms,
vairāk cilvēku, kas klausījušies šo archibīskapa
Springoviča runu radiofonā, esot iesnieguši prokuro-
ram sūdzību pret archibīskapu Springoviču, un mēs
ar lielāko interesi gaidām, kādā veidā šī sūdzība atri-
sināsies. Man jāsaka,Latvijas demokrātiskā republi-
kā nav pieļaujams, ka baznīcas virsgans, vaiapakš-
gans, vai arī vismazākais baznīcas kalps pārkāpj Lat-
vijas republikas izdotos likumus un it sevišķi sodu
likumus.

Paskatīsimies, cienījamie deputātu kungi, tālāk to
intoleranci, ko atkal šī baznīca parāda Latgalē. —
Jāsaka, ka vienā otrā vietā arī luterāņu baznīca —
kaut arī šādi gadījumi reti gadās, mēģina_ atriebties
tiem draudzes locekļiem, kas nav nomaksājuši drau-
dzes maksas, neļaujot apglabāt savos kapos šādus
draudzes locekļus, tomēr jāsaka, ka luterāņu kapos
tiek paglabāts daudz tādu draudzes locekļu, par ku-
riem itin labi zina, ka viņi nav gājuši pie dievgalda;
turpretim Latgalē redzam tādu parādību, ka pilnīgi
tiek terrorizēti ne tikai brivdomātāji,_bet kurš katrs,
kas tādā vai citādā veidā ir uzdrošinājies kaut ka iz-
rādīt savu nemieru ar katoļu partijas politisko līniju
Latgalē. Varētu minēt daudz gadījumu, kad ar šādu
polītiku Latgalē ir sekmēta cilvēku atkrišana no ka-
toļu baznīcas, un viens otrs ir pārgājis pareizticība.
Uz visas līnijas redzam, ka katoļu baznīca Latgalean
politiskā ziņā pret dažādām parādībām neieņem tādu
stāvokli, kādu viņai, ja tā būtu noskaņota Latvijas
demokrātiskās republikas vienības garā, vajadzētu
ieņemt. Jūs, cienījamie deputātu kungi, kas bijāt arī
trešajā Saeimā, nebūsit aizmirsuši ziņojumuko_ mums
sniedza izmeklēšanas kommisijā tā sauktaja_ pārpoļo-
šanas lietā, kā arī tās debates.kas norisinājās sakara
ar šo ziņojumu, un kur izrādījās, ka ja ne visi katoļu
baznīckungi, tad liels skaits viņu bija piedalījies šinī
akcijā; vismaz katoļu baznīcas augstakā_ vadība ne-
bija spērusi itin nekādus soļus, lai kaitīgas parādības
apkarotu un lai no tām norobežotos. Tas arī ir sa-
protams, jo mēs taču zinām, ka katoļu baznīca ir uni-
versāla baznīca, un ka viņainav ciešu sakaru ar
katras atsevišķas valsts vietējo territorialo, valsti-
sko organizāciju. (/. Rancans no vietas^ «Un sociāl-
demokrāti?") Visa viņas iecelšanas kārtība, viņas
padotības kārtība, visa viņas dogma visciešākāmera
ir centralizēta katoļu baznīcas centra — Roma.

Te cienījamais bīskaps Rancans man sauc, kā
esot ar sociāldemokrātiem. Sociāldemokrāti, bez šau-
bām, negrib pārmest katoļu partijai Latvijā, ka tā uz-
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tur internacionālus sakarus ar saviem domu biedriem
pasaulē. Ne šinī virzienā es par to runāju, bet tāda
nozīmē, ka pati katoļu baznīcas konstrukcija, tas uz-
būve prasa absolūtu padošanos visiem noteikumiem,
ko izstrādā universālā katoļu baznīcas priekšniecība,
un arī garīdznieku iecelšana notiek ar šīs universālas
baznīcas priekšniecības pavēlēm un rīkojumiem, kas
nāk no Romas. Tā tad, cienījamie deputātu kungi,
aiz labi saprotamiem iemesliem Romas kūrija arī po-
litiskos novirzienos ir spiesta vairāk rēķināties ar lie-
lākām katoļu zemēm, piemēram — Poliju. Mes re-
dzam, piemēram poļu-lietuvju attiecības, ka politiskos
strīdos, kas pastāv starp Poliju un Lietuvu, kūrija no-
virzās vairāk Polijas puse. Arī attiecība uz iecelša-
nām Latvijā Latvijas katoļu garīdznieki negribēs no-
stāties pret polonofiliem iespaidiem Roma; no savas
karjeras pieaugšanas viedokļa Latvijā viņibus spiesti
zināmā mērā piekļauties tiem uzskatiem,kādi tur val-
da. Saprotams, ka no šī karjeras viedokļa katoļu
garīdznieki Latvijā un sevišķi Latgalē nevarēja ie-
ņemt noteiktu .stāvokli tanīs jautājumos, ko mes III
Saeimā skandinājām tik kategoriskā veida no šīs
augstās katedras. Tāpēc, cienījamie deputātu kungi,
ievērojot visus šosapstākļus un taupību, ievērojot šo
viņu reakcionāro politiku valsts vispārīgā dzīvē, ie-
vērojot to klērikālismu kultūras politikā, ko viņi grib
izplatīt Latgalē, ievērojot arī visas parādības, kas no-
vērotas latviešu tautībai piederīgo pārtautošana, kur
katoļu garīdznieki nebija spēruši vajadzīgos solus, bet
kur atsevišķi viņu locekļi bija figurējuši kā pārtauto-
šanas aģenti, nekādā ziņā nav pieļaujams katoļu baz-
nīcai piešķirt fakultāti augstskolā.

Ko redzam, ja pakavējamies drusciņ pie šo no-
teikumu būtības? Redzam, ka jaunajai Romas kātoju
teoloģijas fakultātei paredzēti atsevišķi statūti, kas
noteiktu, kādā kārtībā notiek mācības spēku iecel-
šana, kādā kārtībā piešķir zinātnisko grādu u. t. t.
Cienītie deputātu kungi! Kas tā nu būs par anarchiju!
Visās pārējās fakultātēs Latvijas universitātē i zināt-
nisko grādu, i iecelšanas kārtību nosaka Universitā-
tes padome; visus grādus piešķir Universitāte uz
atsevišķo fakultāšu iepriekšēju lēmumu pamata, bet
te nu būs izņēmums tanī ziņā, ka ģrada piešķīrēja par
zinātniskiem nopelniem būs nevis Universitāte, bet
gan uz atsevišķu statūtu pamata Romas katoļu teolo-
ģijas fakultāte pati resp. Roma. Šis faktors nu būs
iespaidošanas līdzeklis grāda piešķiršanai. Tas pats
ir ar pārējo fakultātes darbību, personāla pieņemšanu
un citos jautājumos. Te nav paredzēts, ka to visu
darīs Universitātes padome, vai fakultātes dekanāts,
bet atkal tas notiks atsevišķi statūtos paredzētā kār-
tībā un veidā. Tā būs pilnīga anarchijas radīšana
Universitātes konstitūcijā, atsevišķu privilēģiju pie-

^šķiršana

vienai
īpatnējai organizācijai

;

tā

būs

pilnīga
mūsu valsts, tagadējās vienotās Universitātes vienī-
bas salaušana par labu atsevišķas katoļu organizā-
cijas privilēģijām. Arī šos motīvus klāt ņemot, ne-
kādā ziņā nav pieļaujamas šādas privilēģijas vienai
atsevišķai konfesijai.

Ievērojot visus politiskos un kulturālos motīvus,
es uzaicinu Augsto namu balsot par šo divu satver-
smes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu ar likuma
spēku noraidīšanu, jo to prasa visas Latvijas kulturā-
lā attīstība un Latvijas kultūras izveidošanās progre-

Ēprasa

mūsu republikas vienības cieņa un
jau nerunājot par to, ka ar šādu prīvilē-

anu atsevišķai organizācijai mēs jaucam
'sitātes vienību,
īdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
ncanam.
ns (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
ms! Iepriekšējie runātāji uzstājās ar
em gan pret tagadējās valdības izdotiem

pagaidu noteikumiem, kam ir likuma spēks, gan pret
to, ka šie jaunie noteikumi rada zināmu smagumu
valsts budžetā, gan arī aiz dažādiem politiskiem mo-
tīviem,kā to savā runā darīja deputāts Cielēna kungs.

Gribu dot Augstajam namam par šiem aizrādīju-
miem īsumā sekojošos paskaidrojumus.

Man jāsaka, ka šie aizrādījumi nesaietas ar pa-
tiesību. Vispirms apstāšos pie deputāta Breikša kunga
runas, kurš te nolasīja kādu provizorisku budžetu un
minēja izdevumus, kādi būtu, ja fakultāte sāktu dar-
boties pilnos apmēros. Pašreiz, kad fakultāte ir tap-
šanas stadijā, kad fakultāte organizējas, tik lieli iz-
devumi nekādā ziņā nebūs. Mācības spēku atalgo-
jums un vispār šīs fakultātes uzturēšana neprasīs tik
lielas summas.

Vispirms es jautāšu, kā tagad sagatavo katoļ-
ticīgiem iedzīvotājiem, kādu ir gandrīz 25% no visiem
Latvijas iedzīvotājiem, vajadzīgos garīdzniekus? Mi-
nētos garīdzniekus tagad sagatavo mācības iestāde,
ko sauc par garīgo semināru. Seminārā uzņem jau-
nekļus, kas beiguši vidusskolu un ieguvuši gatavības
apliecību. Šī iestāde un arī katoļticīgo iedzīvotāju
vairākums jau gadiem ilgi ir klauvējuši pie valdības
durvīm, lūdzot nākt pretim katoļticīgo garīdznieku sa-
gatavošanai, kas tautā strādā lielu kultūras darbu, un
piešķirt viņiem attiecīgas tiesības. Pēc vidusskolas
nobeigšanas minētie jaunekļi seminārā mācās vēl
10 vai 12 semestrus, t. i. ne mazāk par 5—6 gadiem,
un tāpēc man šķiet, ka viņi gan būtu pelnījuši, lai
tiem piešķirtu tādas pat tiesības kā citu konfesiju ga-
rīdzniekiem, kas darbojas mūsu tēvzemē. Šīnetaisnī-
ba notiek jau ilgus gadus. Aizstāvēdami katoļu ga-
rīdzniecības tiesības un katoļu garīdznieku sagata-
vošanu, mēs tomēr nevarējām panākt šīs netaisnības
novēršanu, jo pie mums pret šādām lietām ir aizsprie-
dumi, un ir bailes šo jautājumupat iekustināt. Doma
par katoļu teoloģijas fakultātes dibināšanu radās
taisni Universitātē, proti — lai mūsu augstskolā šī
zinātnes nozare būtu noapaļota. (Sociāldemokrātu
starpsaucieni.) Tā ir zinātne, ne mazāka par jūsējo,
kungi pa kreisi! Tas ir vesels pasaules uzskats, uz
kā dibināta visa tagadējā kultūra. Tā ir zinātne, kas
ir devusi pamatu mūsu tagadējai kultūrai. Tā jaunā
zinātne, ko jūs sludināt, ir tāda, kas sagrauj jūs un vi-
sus tos, kas ar jums iet. Tāpēc es šinī gadījumā no-
rādu uz to nepareizo stāvokli, kādā ir nostādīta vie-
na konfesija, kas Latvijā ieņem tik redzamu vietu. Šīs
konfesijas garīdzniecība nostādīta beztiesīgā stā-
voklī. Kad, piemēram, mūsu garīdznieks prasa sev
tiesības, tad Izglītības ministrijā viņam pasaka: «Jūsu
iestādei valsts likumos nav paredzēts nekādu tiesību."
Rodas stāvoklis, ka katoļu garīdznieka cenzs atka-
rīgs no direktora vai attiecīgā resora vadītāja žēla-
stības.

Attiecībā uz it kā lielo paredzēto izdevumu sum-
mu iebildumi visaugstākā mērā nesaietas ar patiesī-
bu. Mācības spēkiem, kas strādātu jaunajāfakultātē,
saskaņa ar šiemnoteikumiem vajadzētu ne vairāk par
57.000 latu. Bet šinī summā nav ieskaitītas studentu
iemaksas. Katoļu seminārs pašlaik izmaksā pāri par
40.000Jatu gadā. No šīs summas, es domāju, neva-
rētu pārāk daudz ietaupīt, slēdzot iestādi, kas sagata-
vo kultūras darbiniekus ceturtai Latvijas daļai. No šī
redzes viedokļa man jānoraida pārspīlēti augstais
budžets, ko te uzstādīja. Tādu budžetu šogad neuz-
stāda par noteikumu. Es teikšu, ka šogad nav dots
neviens grasis. Šoiestādi uztur katoļu baznīcas virs-
valde ar saviem līdzekļiem no ticīgo labprātīgām dā-
vanām. Ta tad, ja tā šogad izturēs, tad arī nākotnē
baznīcas virsvalde varēs nākt palīgā.

Galvenā_kārtā jāprotestē pret Breikša kunga ie-
bildumiem tādēļ, ka mums jādod juridiskas tiesības
darbiniekiem, kas šinī iestādē sagatavosies. Līdz šim
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viņiem to nebija. Šīs tiesības, kā redzējām, daudz
runātāju un viņu piekritēju negrib dot. Tas pēc mūsu
ieskata ir pilnīgi nepareizi, ja citu konfesiju garīdz-
niekiem tiesības piešķir. Ja jūs negribat grāda pie-
šķiršanas tiesības dot Universitātei, tad tās būtu jā-
dod kādai citai iestādei ārpus Universitātes; bet es
domāju, ka pret to jumsbūs vēl lielāki iebildumi.

Cielēna kungs savos iebildumos pilnīgi attālinājās
no priekšmeta, kas pašreiz apspriežams. Viņš runāja
par vēlēšanu cīņām, par terroru, ko it kā lietojuši vai
nu atsevišķi garīdznieki, vai arī pats katoļu baznīcas
augstais gans; bet par to terroru, ko lietojuši citi, viņš
labprāt noklusēja. Mēs varētu atrast daudz pierā-
dījumu arī tam. Ja izlasa to, ko uzliek par vainu da-
žiem garīdzniekiem, vai arī pašam archibīskapam, tad
var redzēt, ka _ tur nav nekāda terrora; mūsu augstais
gans tikai norāda,_ka ticīgiem jāpiedalās vēlēšanās, ka
viņi nedrīkst atstāt savu tēvzemi likteņa varā, ka vi-
ņiem arī jācenšas_panākt, lai likumi, ko valsts izdod,
būtu labvēlīgi mūsu tēvzemei. Izlasījušam šo gana
rakstu, es domājuvienam otram būs jāatzīst, ka ga-
rīdzniekiem vienā otrā gadījumā jānoskaidro arī
valsts, sabiedriski un pilsoniskie pienākumi;citādi cil-
vēki ir nezināšanā par to, kādi ir viņu pienākumi. Ja
pilsoņiem jāzina tas, ko sludina par citiem baušļiem,
tad katram pilsonim jāzina arī pienākumi pret savu
tēvzemi. Ja viņi tos nezina, tad viņi tos nepilda. Man
jāsaka, ka izteiktos pārmetumos netika minēts ne-
viens konkrēts gadījums. Ja tādi gadījumi būtu bijuši,
tad arī katoļu garīgā priekšniecība būtu cēlusi iebil-
dumus un teikusi, ka mūsu likumu pārkāpējus vajaga
sodīt.

Otrs Cielēna kunga pārmetums bija tāds, ka ka-
toļu baznīca esot universāla iestāde, kur viss atka-
rājoties no kaut kā nezināma. Tā to iztēloja Cielēna
kungs. Pārmetumi katoļu baznīcas konstitūcijai ir
pavisam nepareizi. Katoļu baznīca, saskaņā ar savu
konstitūciju, saskaņā ar savu uzbūvi ir universāla, bet
katrā atsevišķā zemē baznīcas konstitūcija ir piemē-
rota katras atsevišķas zemes īpatnībām; saskaņā ar
to tad arī rīkojas katras zemes garīdznieki. Garīdz-
niekus ieceļ no šīs zemes iedzīvotājiem, no viņu pašu
vidus, tāpēc nevar pārmest, ka kaut ko ieceļ bez
valsts zināšanas un piekrišanas. Bez šaubām, virs-
ganu ieceļ pati Roma. Tasarī ir pareizi, un tas pare-
dzēts arī konkordātā; bet jāsaka, ka arī šinī ziņā Lat-
vijas valstij un Latvijas valdībai ir līdzrunāšana, un
nekādā ziņā nevar pārmest, ka kaut kur „deus ex
machina" nokrīt, ka valstij un valdībai nav tiesības
teikt savu vārdu šinī ziņā. Tas nav pareizi. Šeit sa-
vās mājās arehibīskaps rīkojas saskaņā ar valsts li-
kumiem; viņš tāpat ir atbildīgs valsts likumu priekšā,
visiem viņa rīcība ir redzama, un augstākais baznīcas
orgāns, kas atrodas Romā, viņa rīcībā neiejaucas.

Attiecībā uz pārmetumu, itin kā katoļu teoloģijas
fakultātei paredzēta pavisam citāda satversme, un ka
tā esot atkarīga pilnīgi no kā cita, bet ne no Univer-
sitātes pārvaldes, man jāsaka,ka tas ir pilnīgi aplami.
Man šīs fakultātes statūti jeb noteikumi ir pazīstami,
es tos esmu izlasījis, un es tur redzēju vienu vārdu
— «designare", kas nozīmē — kādu personu nozīmēt,
likt priekšā iecelšanai amatā. Bet sakait, kungi, kas
tad lai nozīmē katoļu teoloģijas profesorus, ja ne pati
katoļu baznīca, ja ne augstākais baznīcas gans! Ne-
kādā ziņā to nevar darīt Cielēna kungs vai kāds_ cits,
tāpēc ir pavisam aplami to prasīt. No nozīmētiem
kandidātiem amatā ieceļ Latvijas Universitātes pado-
me, un tur ari tālāka lemšana izbeidzas. Tā tad kan-
didatūras nozīmē un liekpriekšā rektoram. Es do-
māju, še nevarētu nekā pārmest. Tas atkal ir pilnīgi
pieskaņots vispārējai prasībai, lai tur,kur gatavos ka-
toļu garīdzniekus, visaugstākā! garīdzniecībai būtu
kaut kāda teikšana par mācības spēkiem, lai vēlāk

mums būtu tādi garīdznieki, kādi vajadzīgi. Ja šīs
personas designētu kāds cits, tad tur izaugtu gan ga-
rīdznieki, tikai ne katoļu baznīcas un katoļu ticīgo
apkopšanai. Tāpēc katoļu teoloģijas fakultāte dibinā-
ma, lai sagatavotu spējīgus un ar attiecīgām tiesī-
bām garīdzniekus, kas varētu sēdēt katrā sādžā, no-
mesties katras sādžas draudzē un patiesi kā izglītoti
cilvēki strādāt un celt kultūru, pret ko dažam labam
šeit varbūt rodas iebildumi. Tā tad arī šis Cielēna
kunga pārmetums atkrīt, jo tas nav dibināts uz tie-
šiem faktiem, kādi paredzēti Latvijas Universitātes
satversmē un attiecīgos statūtos.

Šaipašā gadījumā es gribētu illūstrēt drusciņ pla-
šāk, kā skatās uz šīm lietām citās zemēs. Piemēram
ņemsim mūsu kaimiņu tautu — lietuviešus, kur luter-
ticīgo procents ir daudz mazāks nekā Latvijā katoļ-
ticīgo. Un tomēr viņiem Kaunā ir sava teoloģijas fa-
kultāte. Es domāju, te nevarēs teikt, ka katoļu baznī-
cas vadība, kas Lietuvā ir vairākumā, ir neiecietīga
pret luterāņiem. To pašu mēs varētu sagaidīt arī Lat-
vijā no saviem tautas brāļiem — ka arī mūsu katoļ-
ticīgiem latviešiem būtu līdzīgas tiesības ar luterticī-
giem tautas brāļiem.

Beigās, saņemot visu teikto vēlreiz kopā, man
jāpasaka,ka pret šo lietu var uzstāties tikai vai nu da-
žādu aizspriedumu, vai cita pasaules uzskata dēļ, kas
negrib redzēt un saprast, ka citiem var būt arī citāds
pasaules uzskats, un ja ir ari citādi pasaules uzskati,
tad ar to arī vajaga samierināties un pielaist, lai arī
šie psaules uzskati varētu zināmā mērā dot attaisno-
jumu tam darbam, ko viņi dara.

Garāmejot, Cielēna kungs pieskārās šīs vasaras-
faktiem un aizrādīja, ka taisni katoļu baznīca esot
nosvērusies par vienu vai otru tautību. Viņš argu-
mentēja, ka katoļu garīdznieki nosveroties vairāk uz
to pusi, kur esot kāda lielāka tauta — katoļi. Bet
ir taču vēl lielākas tautas nekā poļu tauta! Varbūt,
pēc jūsu loģikas un pēc jūsu domu gājiena, varētu
nosvērties vēl uz to pusi, bet tas tā nav, jo mūsu
garīgā priekšniecība nav padota nevienai citai ga-
rīgai priekšniecībai, kā tikai tieši pāvestam Romā,
kā tas minēts arī konkordātā. Tā tad tā ir padota
tieši baznīcas galvai un citu starpniecību nevar un
nespēj izlietot. Labāko liecību par to dod nesenā
pagātne, kad dažus gadus atpakaļ kārtojām lietas ar
Romu, ar pāvestu kā baznīcas galvu. Toreiz sve-
šās varas nebūt neiespaidoja Latvijas pārstāvjus,
bat gan nāca viņiem pretim ar vislielāko izpratni Un
vissiltāko sirdi; tas bija toreiz, kad slēdza visiem zi-
nāmo baznīcas līgumu, ko nosauca par konkordātu.

Visu kopā saņemot, man būtu lūgums Augsta-
jam namam nedarīt pāri mūsu katoļu ticībai, jo visā
Latvijā ir 25% katoļticīgo, un dot mums katoļiem
pilntiesīgus garīdzniekus. Šie jaunie garīdznieki
tad varēs iet tos pašus ceļus, ko iet citi studenti, un
tad nevajadzēs pārmest mums, ka mēs neieturam
pareizu ceļu, ka mēs nosveramies uz kādu citu pusi;
tad šie garīdznieki augs kopējā saimē ar pārējiem
studējošiem, tad būs jums nodrošināts tas, ko jūs
vēlaties, un ko šinī gadījumā šis likums jums nodro-
šina. Tad nevarēs mums pārmest viens ne mazāk
universāls, pat internacionāls institūts, kāds ir so-
ciāldēmokritija, ka mēs neejam pareizu ceļu. Es lū-
dzu kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas uzdevumā
— nodot šos noteikumus, ko valdība ir izstrādājusi,
kommisijai; tur tad varēs šo jautājumu pārrunāt.
Par vajadzīgiem līdzekļiem spriedīs budžeta kom-
misijā. Cik varēs, tik atvēlēs. Ar spēku neviens
nekā neņems, tāpat kā. neņem tagad, kad fakultāte
de facto pastāv, un garīdznieki tiek sagatavoti. Ja
tādā veidā nauda nebūs dabūjama, katoļu baznīcas
garīgā priekšniecība ies pie tautas un lūgs viņai na-
baga grašus, lai uztirrētu studentus un mācības spē-
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kus, tāpat kā viņa to dara tagad. Ka viena ta otra
gadījumā mums ir pilnīga tiesība prasīt un aizrādīt,
ka nav pamata, nav iemesla šos noteikumus norai-
dīt, kā. to iepriekšējie runātāji uzaicināja darīt. _Es
lūdzu šos noteikumus pieņemt un nodot attiecīgam
kommisijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija)
^Bīskapa kungs te izteicās, ka Latgalē katra sādža

vajagot pa baznīckungam. (/. Rancans no_ vietas:
«Katrā sādžas baznīcā!") Jūs teicāt: katra sādža.
Ja nu katrā sādžā sēdēs pa vienam baznīckungam,
vai, kā jūs tagad sakāt, katra baznīcas_ sādža bus
vairāk baznīckungi, tad divkārt un trīskārt augs ta
tumsonība, ko baznīckungs tagad Latgale rada. 5
miljonus rubļu grib atvēlēt šo cilvēku audzināšanai,
kas ne ar ko citu. nenodarbojas, ka ar visu Latgales
zemnieku, visas Latgales darba tautas prata noska-
nošam! tādā veidā, lai darba zemnieki, Latgales
strādājošā šķira ietu pret sevi. balsodama par kristī-
giem, kas faktiski nodod viņu intereses, maskēdamies
ar Dieva masku.

Tālāk bīskapa kungs mēģināja motivēt savu
priekšlikumu tā, ka katoļiem esot viens vesels no-
slēgts pasaules uzskats. Tiešām, šeit jāsaka, ka tas
tā ir, un es gribu apstāties taisni pie jautājuma ide-
oloģiskās puses. Tiešām, katoļiem ir vesels no-
slēgts pasaules uzskats, kas velkas cauri visai cil-
vēces vēsturei. Tas ir noslēgts, stingrs, disciplinēti
un organizēti izvests. Ja grib runāt par stila vienī-
bu, par noslēgtību, kur nekas vairs nav pieliekams,
tad var apbrīnot katoļu baznīcu. Ja ņemam katoļu
baznīcu kā tādu, formāli, tad rodas cienība pret ļau-
dīm, kas ir spējuši panākt visu, kas tiem bijis iespē-
jams. Viņi ir spējuši savas fanātisma vārdā spī-
dzināt inkvizīcijā desmitīm tūkstošu. Vācu zem-
nieku karā, kad vācu zemnieki sadumpojās pret ap-
spiedējiem, apkauti desmitīm tūkstošu, iznīcināta
vācu tautas labākā daļa. Vienā pilsētā vidus laiku
sākumā kāds bīskaps nogalinājis 20.000 nekristīto,
motivēdams šādi: ja starp 20.000 nekristīto gadīsies
kāds kristītais, tad viņš kļūs tiešā kārtā debesīs, tā
tad, ja šo kristīto nokaus, tas viņam nāks par labu.
Tādā veidā mēs redzam, ka cauri visai cilvēces vē-
sturei ar nežēlīgu asiņainu zīmi iet katoļu baznīcas
lielvarenība un varmācība.

Vidus laikos katoļu baznīca apspiež dabas zinī-
bas, ieved scholastisko filosofiju, apspiezdama cil-
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vēces attīstības gaitā vissvarīgāko zinātni, to zināt-
ni, kas dod cilvēcei iespēju cīnīties pret dabu. Taisni
tamdēļ dabas zinības vidus laikos bija pagrimušas.
Katoļu baznīca mācēja jautājumu nostādīt tā, ka vi-
ņas cīņa pret eksperimentālo zinātni nes tautai gai-
smu. Katoļu ticības uzskats, kas izaudzis tumšo vi-
dus laiku melnajā būtībā — ja tā var izteikties —
nes sevi feodālā laikmeta atliekas, kas ar dzelzi, zo-
benu un krustu mēģināja kalt važās zemniekus,
strādniekus un visus darba ļaudis.

Mēs zinām, ka ja tagad katoļu ticība vienā vai
otrā gadījumā piekāpjas zinātnes priekšā, tad tāpēc,
ka pati lietu gaita spiež to darīt. Tagad pat pamat-
skolās māca ķīmiju un pārējās zinātnes. Tagad pat
pamatskolas skolēns var uzstādīt katoļu un citu ti-
cību garīdzniekiem jautājumus, uz kuriem viņi, dibi-
noties uz savu katēchismu, nespēj atbildēt. Lūk,
zem zinātnes attīstības spiediena katoļu baznīca, tā-
pat kā jebkura cita baznīca, kas dibina savu teoriju
uz kādas augstākas būtības atzīšanu, uz augstākas
būtības spēka atzīšanu par vēsturiskām un dabis-
kām, lietām, ir spiesta evolucionēt tāpat kā pārējās
konfesijas, jo dabas zinātnes ir'stipri attīstījušās.

Katoļu baznīca neiet zinātnes priekšgalā, bet
, gan iepakaļ zinātnei, un viņa savā evolūcijā pieņem

tādu attīstības formu, ka uz zinātnes sasniegumu pie-
ņemšanu iet caur nežēlībām, caur asinīm un visas
cilvēces kultūras vērtību iznīcināšanu. Lai jebkurš
no jums padomā, vai ir bijusi kaut kur kāda zinātnes
teorija, vai kāds sasniegums, kur katoļu baznīca ne-
būtu cīnījusies ar šiem jaunatradumiem, kur viņa šo
jauno teoriju atklājējus nebūtu dedzinājusi uz sār-
tiem, situsi krustā u. t. t.? Es prasu jums to! (A.
Pastora starpsauciens.) Tā ir apsūdzība pret kato-
ļu baznīcu, kas nav pagājusi garām nevienai jaunai

"teorijai, neapslacinādama to asinīm. No jūsu attīstī-
bas, Pastora kungs, pil asinis; to pierāda mūsu vē-
sture, par to liecina Kopernika, Galileja un pārējo
zinātnes ģēniju likteņi. Pāri gadu simteņiem viņi
paceļ savas balsis un apsūdz šodien Jūs. Pastora
kungs, kas Izvoltā sitāt ļaudis. (Starpsaucieni.) Ka-
toļu baznīca atzīst defacto zinātnes jaunatradumus ti-
kai tad, kad minētās teorijas, zinātnes atzinumi, ir
jau pārgājuši tautas vairākumā. Tāpēc runāt par to,
ka katoļu mācītāji, priesteri, katoļu baznīca šādā
vai tādā veidā nes tautā attīstību, ir ne tikai lieki,
bet arī aplami. Tā ir necienība pret zinātni, tā ir
necienība pret katru lasīt un rakstīt pratēju, tā ir ne-
cienība pret katru pamatskolnieku. Jā gan, tas ir
noslēgts pasaules uzskats, bet tas negrib virzīt pa-
saules attīstību uz priekšu, bet dara visu, lai šo at-
tīstību turētu uz vietas. Tā tas jautājums jānostāda.
(Starpsauciens: «To jauarī Lunačarskis saka!") Arī
Lunačarskis to ir teicis, un es esmu lepns uz to, ka
varu viņa domas te atkārtot.

Tā tas ir ideoloģiski. Bet kā ir praktiski? Kā
praktiski nostājas katoļu baznīca? Varbūt viņa ir
tik humāna un atmet savu teoriju, atmet inkvizīcijas
metodes, atmet jezuītismu; varbūt, praktiskā poli-
tikā viņa ir nostājusies uz darba masu, uz cietēju un
plašo masu aizstāvības viedokļa? Tas tā nav! Ka-
toļu baznīckungi gan nāk no nabadzības un skran-
dām pārpildītās Latgales, no kuras arī es nāku, bet
viņa nenes savā sirdī, kā viņa to saka, Latgales bē-
das, viņa nenes savā sirdī šīs Latgales ciešanas;
taisni otrādi — viņa šeit saistās lielā koalīcijā ar vis-
melnāko un visreakcionārāko buržuāziju. To pašu
viņa dara arī savā praktiskā politikā uz vietas. Katrs
vārds, ko runā baznīckungs katoļu baznīcā, katrs
vārds, ko runā katoļu mācītājs, iziet uz to: «klausi
tam Kungam Dievam un tam Kungam pelēkam ba-
ronam." Mēs, latgales darba ļaudis, esam ilgi vi-
ņus klausījušies, tāpēc tagad es te visas nabadzīgās
Latgales vārdā saku: ja argāk mēs esam jūs klau-
sījuši, kad jūs esat palīdzējuši vest Latgali kalpībā
caram, tad tagad, kad jūs vedat mūs buržuāzijas
kalpībā, mēs jūs vairs neklausīsim. Praktiskā poli-
tikā jūsu uzskati ne ar ko neatšķiras no jūsu var-
mācīgās ideoloģijas. (Starpsaucieni.) — Mani jūs
neuztrauksit, tās domas jūs varat atmest! —

Ir vēl citi līdzekļi, kā jūs rīkojaties — ne tik
vien praktiskā politikā, nododami strādnieku un
zemnieku intereses. Kad šie kungi nāk aģitēt, kad
šie kungi sāk «piepildīt" savus solījumus un uz vie-
tas darīt praktisko aģitācijas darbu, tad nedomājiet,
Cielēna kungs, ka viņi ierobežojas tikai ar to, ka vi-
ņi tumšo prātus un nodarbojas ar aģitāciju, baznīcā.
Tas viņiem vēl par maz! Šeit sēž Jezups Trasuns;
varbūt viņš atcerēsies, kā bija 1925. gadā Izvoltā,
kad notika kopēja sapulce. Toreiz tas pats Pastors,
kas tagad šeit tā viļņojas un asinis kāpina galvā,
tas pats Pastors, kamēr mēs ar Jezupu Trasunu no-
turējām sapulci, bija samobilizējis Latgales tumšās
sievietes — vīrieši viņam negāja līdzi — un bravū-
rīgi, Dieva dziesmu dziedādami, skrēja mums virsū,
sita, kliedza: «Sitiet viņus!" — Šādu gadījumu ir
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ļoti daudz, kad baznīckungi Latgales tirgos kaujas
tāpat ka Rīgas pašpuikas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu nelietot tik krasus vārdus!

K. Mežulis (turpina): To zina katrs deputāts,
katrs aģitators, kas kaut kādā veidā ir sastapies ar
šiem kungiem šeit un Latgalē. Man jāsaka, ka ka-
toļu baznīcas un tās kalpu prakse ir — terrors, tau-
tas muļķošana un tautas apspiešana, tautai dumjību
galvā dzīšana. Lūk, tāds ir stāvoklis!

Tagad nu nostājas jautājums par to, vai mēs va-
ram šai grupai, kas, pēc savas dabas ir ar asinīm
un dubļiem nosmērēta sekte, kas izvēršas par sēkti,
par terrora aktu rīkotāju, par buržuju, aģentiem tum-
šā Latgalē, vai mēs varam atvēlēt viņai no strād-
nieku un zemnieku un darba ļaužu līdzekļiem sum-

r

mas jaunu mācītāju apmācīšanai, lai šīs baznīcas ie-
spaids vēl vairāk tiktu pacelts. Šeit jau bīskaps iz-
teicās, ka katrā sādžā vajadzīgs pa vienam garīdz-
niekam. Jau tagad jums Latgalē ir 150 garīdznieku;
ja ievērojam, ka Latgalē ir 4000 sādžu, un ja katrā
sādžā būs pa vienam garīdzniekam, tad, jāsaka, na-
badzīgajam Latgales zemniekam, kam jau tagad tiek
āda pār acīm maukta, nepaliks vairs ne kaulu, ne
miesas. Tā tas būs, ja katrā sādžā mēģinās ielikt
pa baznīckungam.

Summējot visu kopā, jāsaka, ka katoļu baznīcas
teorija ir tumsonība, viņas prakse ir varmācība un
buržuāzijas kalpības lielīšana. Tagadējā Latgales
darba tauta nevar novēlēt savus nabadzībā un svie-
dros sakrātos grašus šo tumsonības, tautas apspie-
dēju un varmāku pabalstīšanai. Tādēļ visas Latvi-
jas strādniecības un visas Latgales zemniecības un
darba masu vārdā es izteicu stingru protestu pret
to, ka šiem melniem kraukļiem šeit piešķir vēl kaut
kādas summas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Es saucu de-
putātu Mežuli pie kārtības! — Vārds deputātam Lū-
kinam. (A. Jukšinska starpsauciens. — Ķ. Mežulis
no vietas: «Mēs neslepkavojām tos, mēs 1919. gadā
slepkavojām kontrrevolūcionārus!" Troksnis.) —

' Lūdzu mieru!
A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-

putāti! Pret šī likumprojekta nodošanu kommisijai
resp. pret katoļu teoloģijas fakultātes dibināšanu
man personīgi būtu daudz svarīgu motīvu, bet kri-
stīgā darba bloka vārdā man jāpasaka, ka bloks ir
nolēmis balsot pret šo likumu, tādēļ ka tagad, kad
mums trūkst naudas visnepieciešamākiem pabal-
stiem lauksaimniecībai, trūkst naudas tirdzniecībai,
trūkst naudas rūpniecībai, kad mūsu bankas nevar
izmaksāt noguldījumus, ko viens otrs iedzīvotājs ne-
daudz gados sakrājis, mēs domājam, ka arī uz
priekšu vēl varēsim iztikt bez tās katoļu teoloģijas
fakultātes; un mums bez viņas ir jāiztiek. Ja mēs
bez viņas varējām iztikt 13 gadus, tad iztiksim arī
tagad. Gādāsim papriekš par dienišķo maizes ga-
balu, šeit zemes virsū, un ja tas būs, tad varēsim
atļauties, kas to grib, gādāt arī par to svētlaimību
debesu valstībā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Deputāts F. Cielēns iesniedzis divi priekš-
likumus. Pirmais priekšlikums skan tā:

„Saēima nolemj: noraidīt satversmes 81. panta kārtībā
izdotos noteikumus par Romas katoļu teoloģijas fakultāti."

Deputāta Cielēna otrs priekšlikums:
„Saeima nolemj: noraidīt satversmes 81. panta kārtibā

izdotos papildinājumus Latvijas universitātes satversmē."
Bez tam ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts

šāds priekšlikums:
„Liekam priekšā noteikumus par Romas katoļu fakultāti

un papildinājumus Latvijas ūniverstātes satversmē nobalsot
aizklāti."

Parakstījuši deputāti J. Rancans, St. Ivbuls, A.
Rancans, L. Ozoliņš, A. Pastors, J. Veržbickis u. c.
— kopā 10 parakstu. Vispirms nāk nobalsošanā
priekšlikums —

noteikumus par Romas katoļu teoloģijas fakultāti noraidīt.
Ja to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums —

nodot šos noteikumus izglītības kommisijai. Nobal-
sošana būs aizklāta. Lūdzu izdalīt zīmītes. Bal-
sošanas kārtība: tie, kas ir par deputāta Cielēna
priekšlikumu, t. i. par šo noteikumu noraidīšanu, lai
atstāj uz zīmītēm ,.par"; kaš ir pret, lai atstāj
«pret"; kas atturas, lai atstāj «atturas". — Te lūdz
vēlreiz noskaidrot balsošanas kārtību. Es vēlreiz
atkārtoju: tie, kas ir par deputāta Cielēna priekšli-
kumu — noteikumus par Romas katoļu teoloģijas
fakultāti noraidīt, lai atstāj uz zīmītēm «par", kas ir
pret, lai atstāj «pret"; kas atturas, lai atstāj «attu-
ras". — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zī-
mītes izpildītas? Lūdzu salasīt zīmītes. Vai visi
nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepie-
prasa? Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes.—
Balsošanas rezultāts: par deputāta Cielēna priekšli-
kumu — noraidīt satversmes 81. panta kārtībā izdo-
tos noteikumus par Romas katoļu teoloģijas fakul-
tāti — nodotas 57 balsis, pret 37 balsis, 2 zīmītes
nodotas nederīgas. Deputāta Cielēna priekšlikums
pieņemts; satversmes 81. panta kārtībā izdotie no-
teikumi par Romas katoļu teoloģijas fakultāti norai-
dīti. (Aplausi.) —

Deputāts A. Jukšinskis iesniedzis paziņojumu
par balsošanas motīviem:

„Balsoju par Romas katoļu teoloģijas fakultātes nodibi-
nāšanu pie Universitātes, lai paceltu tautas morālisko un kul-
turālo līmeni."

(Starpsaucieni: „Oho!") Vārds paskaidroju-
mam par šo paziņojumu deputātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu, frak-
cija) : Pašlaik notikušā balsošanā Latvijas vienai lie-
lai iedzīvotāju daļai ir nodarīta pārestība. (Starp-
saucieni: «Briesmīga!") Bez šaubām, mēs jūs sa-
protam un it sevišķi saprotam Mežula kungu; viņš
var par to priecāties un skali izsaukties. Mežula
kungs jau mums pazīstams no seniem laikiem, no
1918. gada, kad viņš Latgalē terrorizēja iedzīvotā-
jus, atrazdamies kommūnista Estes bandā. (Starp-
saucieni. ) Šī banda noslepkavoja vairāk garīdznie-
ku, un šīs bandas līdzdalībnieks bija arī Mežulis. To
Jūs itin labi atceraties paši, tāpēc Jums pašlaik ir
iemesls priecāties par savu uzvaru, bet mums jā-
skumst. Es ari saprotu, kāpēc sociāldemokrāti bal-
soja par šo noteikumu noraidīšanu. Viņu program-
mā, un principos ir — nostāšanās pret ticības lietām,
pret reliģiju. Bet tālāk man jāgriežas pie labā spār-
na pilsoņiem, pie deputāta Lūkina un citiem. Vai
viņš zina, balsojot šinī gadījumā kopā ar kommū-
nistiem, ko viņš ir nodarījis? Jūs, Lūkina kungs,
gribat piedzīvot atkal 1918. gadu! (Saucieni: «Nu,
nu!)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Juk-
šinski, tas vairs nav par balsošanas motīviem!

A. Jukšinskis (turpina): Mūsu frakcija balsoja
par šo priekšlikumu tāpēc, ka šis jautājums interesē
vairāk par 30% Latvijas iedzīvotāju; viņus interesē,
lai Latvijas universitātē būtu Romas katoļu teoloģi-
jas fakultāte. Mēs zinām, ka Latvijas universitātē
ir atsevišķa fakultāte luterticīgiem. Kāpēc jūs esat
par to, lai tā pastāv, bet katoļiem to ņemat nost?
Vai mēs nemaksājam nodokļus? Vai mums nav tik-
pat lielas tiesības kā jums? Jūs, kungi, neesat ie-
cietīgi. Jūs baidāties no katoļu lielā iespaida tautā,
tāpēc jūs esat pret katoļu teoloģijas fakultāti. Pret
tādu jūsu balsošanu mēs izsakām visstingrāko pro-
testu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jukšinski,
tas ir par lietas būtību! — Nobalsošanā nāk depu-
tāta Cielēna priekšlikums —

satversmes 81. panta kārtībā izdotos papildinājumus La-
tvijas universitātes satversmē noraidīt.

Iesniegts priekšlikums — nobalsot to aizklāti.
(/. Rancans no vietas: «Es noņemu priekšlikumu
par aizklātu balsošanu!") Vai kāds uztur šopriekš-
likumu? Deputāts F. Menderis u. c. iesnieguši
priekšlikumu — balsot aizklāti. Deputāta Cielēna
priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt zī-
mītes! Tie, kas balso par deputāta Cielēna priekšli-
kumu — noraidīt satversmes 81. panta kārtībā izdo-
tos papildinājumus Latvijas universitātes satversme,
lai atstāj uz zīmītēm «par"; kas balso pret, lai at-
stāj «pret"; kas atturas, lai atstāj «atturas". — Vai

visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildī-
tas? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zī-
mītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebil-
dumu nav. Lūdzu savākt zīmītes. — Balsošanas
rezultāts: par deputāta Cielēna priekšlikumu — no-
raidīt satversmes 81. panta kārtībā izdotos papildinā-
jumus Latvijas universitātes satversmē — nodotas
55 balsis, pret — 37 balsis, atturējies 1. Deputāta
Cielēna priekšlikums pieņemts; papildinājumi Latvi-
jas universitātes satversmē noraidīti. —

Ievērojot deputātu izsacīto vēlēšanos — sēdi
slēgt, prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs otrdien, 17. novembrī, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.)

I Saeimas 4. sēde 1931. gada 17. novembrī.
(Atklāta pīkst. 17,02.)

Saturs.
1- E. Mieža iesniegtais paziņojums par Saeimas depu-

tāta mandāta pieņemšanu 83
2. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam ... 83
3 Ministru kabineta satversmes 81. panta kārtībā iz-
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E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija). 85
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4. Pārmaiņa kommisijās sastāvā 106
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija ziņojumi; tautas lab-
klājības ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u.- c.
iesniegto jautājumu; satiksmes ministra atbilde uz
deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegto jautājumu; iekš-
lietu -ministra atbilde uz deputāta F. Landovska u, c.
iesniegto jautājumu. — Iebildumu pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Prezidija uzaicināts, E. Miezis š. g. 14. no-
vembrī paziņojis, ka viņš pieņem deputāta mandātu
no Vidzemes vēlēšanu apgabala.

Deputāts J. Sarkanbārds lūdz Augsto namu pie-
šķirt viņam atvaļinājumu slimības dēļ uz vienu mē-
nesi, skaitot no šīs dienas. Prezidijs piekrīt šim at-
vaļinājumam. Vai Augstajam namam ir kādi iebil-

dūmi pret to? Iebildumu nav. Atvaļinājums pie-
šķirts.

Turpināsies Ministru kabineta satversmes 81.
panta kārtībā izdoto noteikumu nodošana kommisi-
jām. — Ministru kabinets satversmes 81. panta kār-
tībā izdevis papildinājumus un pārgrozījumus likuma
par tirdzniecības kuģu administratīvo personālu.
Prezidijs liek priekšā nodot tos finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti minētai kommisijai. — Tādā pašā kārtībā Mi-
nistru kabinets izdevis noteikumus par jūrskolām.
Prezidijs liek priekšā, nodot tos finanču, tirdzniecī-

. bas un rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti minētai kommisijai. — Tādā pašā kārtībā Mi- '
nistru kabinets izdevis pārgrozījumus un papildinā-
jumus likumā par iznicināto ierakstu atjaunošanu
Latgales notariālā archīva zemes grāmatu reģistros.
Prezidijs liek priekšā nodot tos juridiskai kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tie nodoti juridiskai kommisi-
jai. — Tāpat satversmes 81. panta kārtībā Ministru
?kabinets izdevis papildinājumu likumā par nekusta-
mu īpašumu korroborēšanu sakarā ar agrārās re-
formas, likumu. Prezidijs liek priekšā nodot to ju-
ridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
juridiskai kommisijai. — Tādā pašā kārtībā Ministru
kabinets izdevis pārgrozījumu noteikumos par pilsē-
tu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pārska-
tiem. Prezidijs liek priekšā, nodot to pašvaldības,
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijām.
Iebildumu nav? Pārgrozījums nodots abām minē-
tām kommisijām. — Tādā pašā kārtībā Ministru ka-
binets izdevis papildinājumus un pārgrozījumus li-
kumā par valsts zemes fonda piešķirto un piešķira-
mo zemju novērtēšanu un pārdošanu dzimtsīpašumā
vai atdošanu dzimtsnomā. Prezidijs liek priekšā
nodot tos lauksaimniecības kommisijai. Iebildumu
nav? Tie nodoti lauksaimniecības kommisijai. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgro-
zījumus un papildinājumus pilsētu zemju likumā. Pre-
zidijs liek priekšā nodot tos lauksaimniecības kom-
misijai. Iebildumu nav? Tie nodoti lauksaimniecī-
bas kommisijai. — Tāpat satversmes 81. panta kār-
tībā Ministru kabinets izdevis noteikumus par valsts
zemes bankas ķīlu zīmju kursu. Prezidijs liek priek-
šā nodot šos noteikumus finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie no-
doti minētai kommisijai. — Tādā pašā. kārtībā Mi-
nistru kabinets izdevis papildinājumu noteikumos
par tekoša rēķina un krājkases operācijām pasta un
telegrāfa iestādēs. Prezidijs liek priekšā šo papil-
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dinajumu nodot finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai
kommisijai. — Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets
izdevis papildinājumu vekseļu likumos. Prezidijs
liek priekša nodot to juridiskai kommisijai. Iebil-
dumu nav? _ Tas nodots juridiskai kommisijai. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgro-
zījumus un papildinājumus likumā par virsdienesta
karavīriem. Prezidijs liek priekšā nodot tos kara
lietu kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti kara
lietu kommisijai. — Tāpat satversmes 81. panta kār-
tība Ministru kabinets izdevis papildinājumu notei-
kumos par naudu. Prezidijs liek priekšā nodot to
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis notei-
kumus par spirta, stērķeles, dekstrīna, glikozes un
sīrupa ražošanu. Prezidijs liekjpriekšā nodot tos fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tie nodoti minētai kommisijai. —
Tāpat satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabi-
nets izdevis papildinājumu likumā par izrādēm un
izrīkojumiem. Prezidijs liek priekšā nodot šo papil-
dinājumu publisko tiesību kommisijai. Iebildumu
nav? (Saucieni pa kreisi: «Ir iebildumi!") — Vārds
pie prezidija priekšlikuma deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Kreisai strādniecībai Latvijā nav izrīkojumu brīvī-
bas. Mēs labi zinām tos iebildumus, ko iekšlietu
ministris ceļ pret strādniecības izrīkojumiem, kā tiek
formulētas sapulču noliegšanas. Visi noliegumi
vienmēr sākas vienādi: tā kā iekšlietu ministrim rā-
dās — un viņam vienmēr kaut kas rādās —, ka
kreisās strādniecības izrīkojumos notiks miera un
kārtības traucēšana, tad izrīkojums noliegts. Un
ir vienalga, ko kreisā strādniecība pieteic, kaduiz-
rīkojumu viņa grib sarīkot, vai nu tā ir_ lugas izrāde,
dziesmu vakars, strādnieku darba svētki, vai poli-
tisks mītiņš un demonstrācija — vienmēr, izprasot
šiem izrīkojumiem atļauju, iekšlietu ministrim ir
viena un tā pati atbilde. Kā jau teicu, iekšlietu mi-
nistrim vienmēr kaut kas rādās, un viņam ir bailes,
ka varētu traucēt buržuju mieru un kartību; tapec
visus strādnieku izrīkojumus arvien noliedz. No-
liedz ne tik vien arodbiedrību, bet arī kultūras bie-
drību un atturības biedrību izrīkojumus. Savadi,
ka pilsonība uzspiežas ar savu atturības propagandu,
bet ja to pašu atturības propagandu grib realizēt arī
strādniecība, ja arī strādniecība atsakās no alkohola,
tad tas jau ir noziegums pret valsts varu. Laikam
taču buržuāzijai -ir bīstami, ja strādnieki atsakās no
alkohola.

Jāsaka, ne ar visām strādnieku organizācijām ir
tā. Ir arī tādas, kuras buržuāzija atbalsta, unlairas
arī eksistē, lai atbalstītu buržuju orgānus._ Šīm or-
ganizācijām ir brīvība, kamēr kreisai strādniecībai
tādas nav.

Pagājušā nedēļā apgabaltiesai iesniedza reģis-
trētos kokstrādnieku arodbiedrības statūtus. Šo
svētdienu kokstrādnieku arodbiedrība bija sasau-
kusi dibināšanas sapulci. Izrādījās, ka tai biedrībai,
ko apgabaltiesa bija atļāvusi, iekšlietu ministris at-
kal uz zināmā panta pamata sapulci noliedza, jovi-
ņam atkal likās, ka šinī sapulcē, kur sanāks paris
desmit cilvēku, var notikt miera un kartības trau-
cēšana.

Ko tas īstenībā nozīmē? Apgabaltiesa, kas ie-
tilpst Tieslietu ministrijā, nedrīkst pieteiktos_ statū-
tus nereģistrēt, jo arī pēc pilsoņu likumiem būtu ne-
likumīgi, ja iesniegtos statūtus noraidītu. Protams,
apgabaltiesa šos statūtus visādi apcērp,_ sakropļo,
bet tos noraidīt viņai galu galā nav iespējams. To
neatļauj pašu buržuju likums. Te nu nāk palīgā

iekšlietu ministris, šinī. gadījuma berģists Petrevics,
un noliedz dibināšanas sapulci. Tā arī pagājušas
svētdienas arodbiedrības dibināšanas sapulce tika iz-
gaiņāta ar pipkām.

Te varētu dot salīdzinājumu ar noteikumiem,
kādi pastāvēja vecos cara laikos. Cara laiku notei-
kumi par sapulču sasaukšanu un izrīkojumu sarīko-
šanu, vispār par biedrošanos, bija ideāls, salīdzinot
ar to, kas tagad ir, salīdzinot ar to demokrātiju pē-
diņās, kāda tagad pastāv.

Par jauno likuma papildinājumu var teikt, ka
tā ir dzeloņdrāšu cilpa, kas vērsta pret strādniecību.
Tas ir tāds likuma papildinājums, kas, varbūt, iz-
vilkts no inkvizīcijas laiku jezuītu likumu kodekiem.
Un to vēl 20. gadusimtenī grib uzspiest zemē, ko
sauc it kā par «demokrātisko" Latviju.

Es domāju, ka šis likums nav versts_ tikai pret
kreiso strādniecību vien; pret to jāuzstājas katrai
Saeimas grupai, sevišķi mazākam minoritāšu gru-
pām. Sevišķi šis likums būs vērsts pret laukiem, jo ,
uz laukiem, turienes organizatoriskos apstākļos,
ar turienes attālumiem, katrs tāds likuma ierobežo-
jums, katrs apgrūtinājums sasaukt sapulces, ir stipri
jūtams. Tāpēc mēs domājam, ka pret šo likuma pa-
pildinājumu balsos arī pārējās grupas.

Kreisā strādniecība līdz šim ir piedzīvojusi, ka
viņai nav izrīkojumu brīvības, un viņa saprot, ka
pēc jaunā likuma pieņemšanas viņai tas būs vel ma-
zāk. Viņa nevar vairs rēķināties ar tiem likumiem,ko
diktē iekšlietu ministris vai Saeima. Mēs zinām, ka
ne iekšlietu ministris viens ir vainīgs. Iekšlietu mi-
nistra rīcību sankcionē Ministru kabinets, un Mi-
nistru kabinets taču īstenībā dara to, ko liek buržu-
āzija, un buržuāzijas polītiku sankcionē Saeimas vai-
rākums. Strādnieki nevar rēķināties ar tādiem li-
kumiem, ko diktē buržuāzijas vairākums. No līdzši-
nējiem piedzīvojumiem redzam, ka strādniecība to
arī nedara. Tā, piemēram, 1928. gada 22. augusta,
tāpat ari 1929. gada 28. oktobrī notika demonstrāci-
jas pret šo likumu. Zinām, ka šādas sapulces gan
masu mītiņu, gan skrejošu mītiņu veidā ir notikušas
un notiks arī turpmāk. 7. novembrī Daugavpils pil-
sētas centrā notika 600—700 demonstrantu sapulces,
varētu teikt — policijas acu. priekša, jo policija ne-
spēja pret to nekā darīt. Sarīkojasapulci, pec tam
demonstrāciju, un policijabija nespējīga pret to kar-
tību, ko ieveda paši strādnieki. Tas pats 7. no-
vembrī notika Rīgā, kur sabiedriskos darbos noti-
ka mītiņi vairāk vietās. Kad ieradās policija ar pip-
kām, sabiedrisko darbu vadītāji varējatikai uzradīt,
kur strādā mītiņa rīkotāji, kuriemrokās bija dzelzs
kapļi. Un šo dzelzs kapļu dēļ strādnieku rokas po-
licisti, protams, aizbrauca mājās, bet strādnieki pa-
lika darba vietās. Tas nozīmē, ka strādniecība ar
dzelzs kapļiem izkaro sev sapulču un izrīkojumu brī-
vību. Tas nozīmē, ka strādniecība ar dzelzs kap-
ļiem izkaro demokrātiju — strādniecisko demokrā-
tiju, ne buržujisko. Tas nozīmē, ka strādniecība ar
dzelzs kapļiem turpmāk organizēti uzstāsies arī pret
buržuāzijas «demokrātisko" diktatūru un varmācī-
bām.

Strādniecības vārdā mēs liekam priekša likuma
papildinājumu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts O. Jankus
iesniedzis priekšlikumu —

papildinājumu likumā par izrādēm un izrīkojumiem no-
raidīt.

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, prezidija priekšlikums — papildinājumu no-
dot kommisijai — atkritīs. — Lieku uz balsošanu de-
putāta Jankus priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Par to nodotas tikai 7
1 alsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta Jankus
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priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā, nāk prezidi-
ja priekšlikums —

nodot šo papildinājumu publisko tiesību kommisijai. —
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
7 balsojot oret, papildinājums likumā par izrādēm
un izrīkojumiem nodots publisko tiesību kommisi-
jai. — Tālāk Ministru kabinets satversmes 81. pan-
ta kārtībā izdevis noteikumus par ārzemju valūtas
operācijām. Prezidijs liek priekšā nodot šos notei-
kumus finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šopriekšliku-
mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šie noteikumi
nodoti minētai kommisijai. — Ministru kabinets sa-
tversmes 81. panta kārtībā izdevis papildinājumu un
pārgrozījumu noteikumos par ārzemju valūtas ope-
rācijām. Prezidijs liek priekšā nodot to finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. — Ministru kabinets satversmes 81.
panta kārtībā izdevis papildinājumu likumā par ka-
tedrāļu piešķiršanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un
katoļu bīskapam Rīgā. Prezidijs liek priekšā nodot
šo papildinājumu publisko tiesību kommisijai. Man
jāaizrāda, ka ciešā sakarā ar šo likumu ir nākošais
— Ministru kabineta satversmes 81. panta kārtībā
izdotais pārgrozījums likumā par katedrāļu piešķir-
šanu Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam
Rīgā. Prezidijs liek priekšā apspriest abus šos li-
kumus reizē, nobalsosim, turpretim, katru atsevišķi.
— Vārds deputātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Vācu frakcija liek priekšā noraidīt ap-
spriežamo likumu.

Jums, manas dāmas un kungi, nav nezināms, ka
šo valdības likumu, ko likts priekšā nodot kommisi-
jai, visa mana tautība sajūt kā smagu netaisnību —
kā smagu netaisnību mums, līdzšinējiem senās Do-
ma baznīcas īpašniekiem, bet arī netaisnību Latvijas
evanģeliski-luteriskai baznīcai, kurai ar likumu uz
pavisam noteiktiem principiem nodrošināta patstā-
vīga rīcība savos īpašuma jautājumos.

Šī netaisnība, protams, netop mazāka, ja formāli
likums atsavināšanu neparedz, bet faktiski pilnīgi
nepārprotami un bez atlīdzības atsavina mūsu ierī-
kotās un uzturētām ēkas.

Mēs sajūtam šo netaisnību jo smagāk tāpēc, ka
vācu piedāvājums deva iespēju nokārtot reiz izcē-
lušos strīdu uz līdztiesīgiem pamatiem kristīgās ticī-
bas un valstiskas solidaritātes garā, mierīgas sadar-
bības veidā starp latviešiem un vāciem mūsu zemes
evanģeliski-luteriskās baznīcas galvas vadībā.

Likums, jau iepriekš nospiezdams vācu drau-
dzi nevarīgas minoritātes stāvoklī; ir noraidījis do-
mu par mierīgu sadarbību. Tā pašā baznīcā ir ra-
dīta nevienlīdzīga, bet tāpēc jo niknāka cīņa, ko ar
likumu grib padarīt mūžīgu. Šī iemesla dēļ vācu
Doma draudze līdz turpmākam ir nolēmusi atteik-
ties no dievkalpojumiem dzimtās baznīcas ēkā. Mēs
negribam ciņu dievnamā. Mēs vispārīgi gribam re-
dzēt galu zemes iekšējās politiskās dzīves tālākai
saindēšanai.

Mums paliek pāri tikai mūsu tiesiskā pārliecība,
aiz kuras stāv visa mūsu tautība, un tai jūs šinī li-
kumā esat nostādījuši pretim citu tiesisko apziņu,
kuru pēc mūsu domām vajadzētu noraidīt ne tikai
no mūsu interešu viedokļa, bet ari no vispārējās
valsts labklājības redzes stāvokļa. Mēs arī turp-
māk aizstāvēsim šo savu tiesisko pārliecību, un tā
ir tikai godīga, valstiska apgalvojuma izteikšana, ja

.mēs izsakām cerību, ka reiz šī mūsu tiesiskā uz-

t*)

Runātāja atreferējums.

tvere uzvarēs un būs noteicošā mūsu publiskā dzīvē.
Bet šāda iestāšanās par mūsu tiesisko pārliecību lai
nenozīmē nacionālās cīņas turpinājumu, padarot vi-
ņu līdz ar to mūžīgu. Tā ir viena no nelaimīgākām
mūsu dienu parādībām, ka nacionālas apvienošanās
parole vienmēr tūlīt grib novest pie kopīgas naida
paroles un līdz ar to pie nacionāla ienaida, pie sīka
kara valsts pilsoņu starpā. Bet katrs karš slēpj sevī
piespiešanu nodarīt netaisnības. Neviens negribēs
apstrīdēt, ka arī pie mums nacionālā cīņā abas pu-
ses ir radījušas nelietderīgus paasinājumus. Vai tad
tiešām Latvijā nebūtu pienācis laiks darīt galu šādai
cīņai, kronējot tautību apvienošanos, sadodoties ko-
pā valsts vienībā visiem pilsoņiem mīlestība pret
kopīgo dzimteni?!

Nopietnos vārdos šeit jau norādīts uz kritisko
stāvokli, kādā atrodas mūsu valsts, tāpat kā gandrīz
visas pasaules valstis, norādīts arī uz uzdevumiem,
kādi tādēļ rodas mūsu parlamentam. Šos grūtākos
un visatbildīgākos uzdevumus mēs veiksim tikai tad,
ja katram no mums būs sajūta: nostra res agitur
— valsts labklājība ir mūsu visu lietā.

Par to rūpēties — tas, man liekas, ir tagadnes
politikas augstākais pienākums. Eiropas valstu nā-
kotne neizšķirsies mūsu mazajos apjomos; tas no-
tiks pasaules varu apspriedēs par mieru un jaunu
saimniecības nokārtošanu. Vai no šīm sarunām iz-
rietēs labāki laiki arī mums, tas atkarāsies no uzti-
cības, ko mēs kā valsts sev spēsim uzturēt un ie-
gūt. Pirmais priekšnoteikums šādai uzticībai, sa-
protams, ir iekšējs miers zemē, sociālais miers, bet,
varbūt, vēl lielākā mērā — nacionālais miers.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šinī lietā ir divi priekšliku-
mi: valdības satversmes 81. panta kārtībā izdotie
noteikumi par katedrāļu piešķiršanu Latvijas ev.-
lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā un nupat vā-
cu frakcijas uzdevumā deputāta Šīmaņa iesniegtais
priekšlikums noraidīt šos satversmes 81. panta kār-
tībā izdotos noteikumus.

Vispirms pakavēšos pie tā, ko teica Šīmaņa
kungs. Šīmaņa kungs teica, ka kristīgā brālībā Do-
ma baznīcā varēšot dzīvot un sastrādāt vācu un la-
tviešu draudzes, ka tas būšot nākamais pamats tau-
tu sadarbībai un izbeigšot naidu, kāds līdz šim bijis.
Mums nav tādas ticības, Šīmaņa kungs! Mēs neti-
cam, ka tas varēs piepildīties, galvenā kārtā tāpēc,
ka jūs — ne personīgi, bet jūsu pārstāvji visu laiku
ir nostājušies uz viedokļa, kas šo nacionālo mieru
saprot_ tikai tad, kad latvju cilvēks kā tāds jūsu
priekšā klanās un klausa jūsu pārstāvju gribai. To
jūs esat gribējuši visu laiku no mums visiem, se-
višķi no mūsu armijas, no mūsu bruņoto spēku pār-
stāvjiem, kas organizēti Garnizona draudzē. Mums
nav ne mazākās pārliecības, ka tagad te būs kaut
visniecīgākā labošanās. Par lielu nožēlošanu, man
jāsaka, ka arī daļa latviešu, latvju intelligences pie-
krīt šim uzskatam; tie ir tie, kas pameta bīskapa
zizli. Šie cilvēki stāv un krīt uz tā ceļa, pa kuru
mēs nevaram iet. Tomēr es vēlreiz no šīs vietas
uzsveru, ka nekāda izpatikšana nedrīkst un nevar
būt. Ka tas tiešām tā, to ir teikusi un apstiprinājusi
pati tauta, gandrīz 400.000 vēlētāju, starp tiem arī
mūsu armija. Tāpēc mēs sagaidām, ka Šīmaņa
kunga priekšlikumu noraidīs itin visi latviešu de-
putāti, neskatoties uz to, kādā spārnā viņi sēž.

Kas attiecas uz satversmes 81. panta kārtībā
izdotiem noteikumiem, tie mūs nebūt neapmierina.
Šie noteikumi ir tikai plāksterītis, jo visas īpašuma
tiesības ir atstātas «Domgemeinde", bet pārvalde ir

"
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kas cits. _ Ulmaņa kungs savā kabinetā šo likumu,
ja ta varētu izteikties, ir saburzījis, un tagad tas ir
ļoti neskaidrs. Mes, turpretim, gribam skaidrību, ne-
vis tādu stāvokli, kāds ir tagad, kad ministri kai-
miņa kungs un Petrevica kungi grib vienā un tai
paša laika iztapt vienai un otrai pusei. (E. taimiņa
starpsauciens.) Laimiņa kungs saka, lai nerunājot
niekus; bet tas, diemžēl, tā ir. Laimiņa kungs, ja
Jus uztraucaties par vārdu «iztapšana", tad taču tā
bija ta lielāka iztapšana, kad Jūs pagājušā reizē,
kad bija jābalso par tautas ierosinājumu, balsojāt
pret to, vai arī nebijāt klāt.

Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs un interesē vis-
plašākos tautas slāņus. To nevar noguldīt, kā to
liek priekša prezidijs, uz ilgāku laiku publisko tiesī-
bu kommisijā; tāpēc mēs liekam priekšā uzdot pub-
lisko tiesību kommisijai izskatīt šos noteikumus
viena mēneša laikā. Mēs vēlreiz aizrādām, ka mēs
balsosim pret vācu frakcijas priekšlikumu. Mēs ce-
ram, ka tas būs solis uz priekšu, un domājam, ka
publisko tiesību kommisijā, ķeroties pie šo noteiku-
mu apspriešanas, pārveidos tos tā, kā latviešu vē-
lētāji to prasa. Tāpēc es lūdzu Augsto namu pie-
ņemt mūsu priekšlikumu — uzdot publisko tiesību
kommisijai izskatīt šos noteikumus viena mēneša lai-
kā, lai tos varētu, apspriest plenārsēdē, un lai mēs

, šim svarīgam jautājumam reiz varētu pielikt punktu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Beldavam.
K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais

nams! Šis likums, kā es lasu, saucas par katedrāles
piešķiršanas likumu Latvijas evanģeliski-luteriskās
baznīcas bīskapam. Tā tas nosaukts «Valdības
Vēstnesī". Kad nu es apskatos, kādas tiesības šis
likums dod Latvijas evanģeliski-luteriskās baznīcas
bīskapam, tad es atrodu, ka šis likums piešķir viņam
vienas balss tiesību vienpadsmito pulkā. Bīskaps
sūta Doma baznīcas pārvaldē savu pārstāvi ar
priekšsēdētāja tiesībām. Otru pārstāvi sūta Kara
ministrija, 3 sūta Garnizona draudze, 3 — Miera
draudze, 3 — vācu draudze. Tā tad bīskaps sūta 1
pārstāvi. Šis viens pārstāvis, kā jūs visi varat sa-
prast, maz_ ko nozīmē vienpadsmitu pulkā.

Man jāaizrāda, ka šim likumam tomēr nav pil-
nas tiesības saukties par katedrāles piešķiršanas li-
kumu. Kādas tiesības viņš dod bīskapam? Vienu
pārstāvi sūtīt! Tās ir pavisam vājas tiesības. Man
jāaizrāda, ka bīskapam ir tiesības rīkoties visās baz-
nīcās; tāpēc no šī viedokļa es uzņemos šo likumu
kritizēt.

Bet var to kritizēt arī no citas puses. Šis li-
kums bīstami skar Latvijas baznīcu autonomiju. Ja
raugāmies uz Latvijas baznīcas autonomiju, tad jā-
atzīmē, ka bija vajadzīga ļoti grūta cīņa, kamēr La-
tvijas evanģeliski-luteriskā baznīca ieguva autono-
mijas tiesības. 1923. gadā, kad izdeva likumu par
Jēkaba baznīcas atsavināšanu, evanģeliski-luteriskai
draudzei šis autonomijas nebija. Lai jūs uzskatāmi
redzētu, ka toreiz viņai šo tiesību trūka, minēšu
vienu faktu. Toreiz evanģeliski-luteriskā konsisto-
rija pretojās šim likumam un protestēja pret šīs baz-
nīcas atsavināšanu. Un vai jūs zināt, kāda bija at-
bilde? — Iekšlietu ministris atcēla konsistorijas lo-
cekļus no amata, un tie varēja atstāt šos sinodes
uzticētos amatus. Tā tad līdz tam laikam sinode
un baznīcas konsistorija bija pilnam padotas iekš-
lietu ministra rīcībai, nekādas autonomijas nebija.
Pagāja kāds laiks. Tad pareizticīgā baznīca iesnie-
dza Saeimai savu satversmes likumu ar autonomi-
jas prasību. Šo likumu ari pieņēma satversmes 81.

I

panta kārtībā. Protams, arī evanģeliski-luteriskā
draudze, atsaukdamās uz to, ka pareizticīga baznīca
ir dabūjusi autonomijas tiesības un savu satversmes

likumu, iesniedza Saeimaļ savu satversmes likumu
ar autonomijas prasību. Šo satversmes likumu pie-
ņēma 1928. gadā, un tas izsludināts «Valdības
Vēstneša" 188. numurā. Šīs satversmes 2. pa-
ragrāfā teikts, ka evanģeliski-luteriskā baznīca La-
tvijā bauda pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesī-
bas, kas paredzētas viņas satversmē un ko pieņem
sinode. Viņas augstākā vara obligātorisko priekš-
rakstu un tiesību normu izdošanā, administrācijā un
saimniecībā, baznīcas tiesībās, un kontroles tiesības
pieder Latvijas sinodei, kas darbojas periodiski. Tā
tad 3 gadu atpakaļ pēc ilgām cīņām Latvijas evan-
ģeliski-luteriskā baznīca saņēma savu autonomiju.
Protams, viņa varēja priecāties, ka nu brīvajā La-
tvijā ir brīva baznīca.

Man šķiet, ka šis likums, kas šeit ir izdots sa-
tversmes 81. panta kārtībā, skar šo autonomiju, jo
tas iejaucas Latvijas baznīcas iekšējās, internās da-
rīšanās, noteikdams kārtību Doma baznīcas lietās.
Jūs, godātie deputātu kungi, saprotat, ka evanģeliski-
luteriskā baznīca grib godam nest savu vaiņagu.
Ja jau par tautas meitu saka: «Balta nāca tautu mei-
ta, kā ar sniegu apsniguši; nav ar sniegu apsniguši,
nāk ar savu tikumiņu", tad arī evanģeliski-luteriskā
baznīca, tikumu un ticību nesdama tautā, galvā grib
paturēt savu zaigojošo neatkarības un brīvības vai-
ņagu. Viņa paceltu galvu gāja līdz šim ar šo auto-
nomijas vaiņagu kā brīva baznīca brīvajā Latvijas
republikā.

Nupat apspriežamais likums, man jāsaka skai-
dri, bīstami skar šo autonomiju. Ko darīt? Man
šķiet, ka es šim likumam nekādi nevaru piebalsot,
man jāprotestē autonomās evanģeliski-luteriskās
baznīcas vārdā. Bet ievērojot, ka tad, ja šo likumu
noraidītu, rastos tukša vieta, kur atkal būtu dota
pilnīga vara visādiem bīstamiem eksperimentiem,
mana frakcija ir nolēmusi balsot par šī likuma no-
došanu kommisijai. Es ceru, ka šis likums celsies
augšā citāds — tāds, kas parādīs cienību mūsu
evanģeliski-luteriskai autonomai baznīcai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Šīmaņa kungs nobeidza savu runu ar
divi cēliem lozungiem par tautību un par sociālo
mieru. Bet ja nu mēs pāris piemēros gribētu anali-
zēt šīs divas tēzes, kā tās ir norisinājušās tepat pie
mums Latvijā ar vietējās vācu. pilsonības piedalīša-
nos un pat tās vadībā, tad gan mēs varētu raksturot
pavisam kaut ko citu, pavisam kaut kopretēju. Ne-
iesim atpakaļ vēstures pagātnē, nerunāsim par to
nacionālo mieru un saprašanos starp tautībām, kā-
dā gadu simteņiem ilgi vietējā vācu muižniecība un
vietējā vācu buržuāzija — vācu patricieši ir dzīvo-
juši ar latviešu tautu. Šī tautu saprašanās ir zinā-
ma latviešu zemnieku un strādnieku tautai ar sma-
giem asiņainiem piedzīvojumiem, ar smagām nastām
un upuriem. Tas sociālais miers un tā sociālā sa-
prašanās, par ko te augstā stilā runāja Šīmaņa
kungs, arī latviešu zemnieku un strādnieku tautai no
pagātnes ir ļoti labi zināms. Ir zināms, kādā veidā
to ir izpaudusi nacionālā ziņā pie citas grupas pie-
derošā muižnieku šķira un arī vietējā baltvācu bur-
žuāzija— patricieši pilsētās un mazpilsētās.

Bet neiesim tik tālu atpakaļ. Vai tad, cienītie
vācu frakcijas deputātu kungi, visa III Saeima, viss
III Saeimas darbs nerādīja, ka jus klauvējat pie krei-
sā spārna taisnības durvīm tautu saprašanās laukā
tikai tik tālu, un tad, kad jums izdevīgi atsaukties
uz šo taisnību un šiem principiem? Bet kad jūsu
reprezentētās buržuāzijas šķiras interesēs vajadzīgs
izmantot strādniecību un atņemt un bradāt tos so-
ciālos iekarojumus, ko Latvijas republikas pastāvē-
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šanas laikā Latvijas strādniecība likumdošanas ceļā
ir ieguvusi, tad jūs, kungi, par sociālo mieru nedo-
mājat; tad jūs pieliekat arī savu roku strādnieku sli-
mo kasu likuma kropļošanai un ejat akcijā ar Šē-
lera kungu priekšgalā, lai strādniecībai atņemtu vi-
ņas sociālos iekarojumus. Mēs jums, kungi, toreiz
teicām, lai jūs atminaties, ka pēc šādas politikas var
nākt paģiras — un smagas paģiras arī jums.

Un Rīgas pilsētas domē, kuras sociālais, oiko-
nomiskais un kulturālais svars mūsu valsts dzīvē ir
ļoti liels, kad vajadzīgs aizstāvēt jūsu minoritātes
nācionāli-kultūrālās tiesības, jūs ne tikai ar vienu
roku, bet ar abām rokām un reizēm pat ar abām
dūrēm klauvējat pie kreisās strādniecības taisnības
sajūtas. Turpretim oikonomiskos un sociālos jautā-
jumos jūs ar abām dūrēm sitāt acīs tiem domnie-
kiem, kas reprezentē pilsētas domē kreiso spārnu.

Mēs, cienītie deputātu kungi, neesam naivi An-
tiņi ne sociālā, ne oikonomiskā, ne kultūras politikā,
ne arī nacionālās kultūras jautājum_os._ Par šiem jau-
tājumiem runājot, jāsaka, ka sociāldemokrātu frak-
cija visu Latvijas pastāvēšanas laiku ir aizstāvējusi,
arjšodien aizstāv un tāpat nākotnēaizstavēs Latvi-
jā dzīvojošo cittautiešu kultūrāli-nācionalās attīstī-
bas iespējamības un viņu nodrošināšanu, bet uzstā-
sies arī pret to, ka pašvaldību uzturēšana esošas
skolas un citus kulturālus pasākumus mazākuma tau-
tību reakcionārā pilsonība pārvērš par šķiruiesta-

1 dēm cittautiešu jaunatnes audzināšanai klērikalisma,
reakcijas un — atsevišķos gadījumos — arī Latvijas
valsts vienību skaldošā garā.

Runājot par likumu, kas patlaban mums priekšā,
cienītie deputātu kungi, es gribētu teikt, ka, bez šau-
bām, zināmā apjomā vācu minoritāte varētu uzska-
tīt, ka šis likums ir netaisns, vienpusīgs pret viņiem.
Mēs, sociāldemokrāti, labprāt esam ar mieru netais-
nību izlabot, un proti, ievirzot likumprojekta pār-
strādāšanu tādā gultnē, lai šis jautājums, kā viens
konkrēts jautājums par īpašumiem, kas pieder juri-
diskai personai «Doma baznīca", ka pašas Doma
baznīcas ēkas, tāpat arī viņai apkārt esošo veikalu
piederības jautājums, kas vēsturiski ir izpaudies vis-
dažādākos veidos un virzījies dažādākās gultnēs,
kas savā laikā ir piederējis gan valsts organismam
kā publiski tiesisks īpašums, gan Rīgas pilsētai ju-
ridiskas personas veidā — lai šis Doma baznīcas
īpašuma jautājums tiktu nokārtots vispārīgā, vienlī-
dzīgā veidā ar līdzīgiem īpašumiemLatvijas republi-
kas territorijā, vienalga, vai tas ir pareizticīgās baz-
nīcas vai draudzes, vai katoļticīgās baznīcas īpa-
šums. Piemēram, tepat mums blakus esošās kato-
ļu baznīcas archibīskapa sēdekļa lieta arī nav ga-
līgi noskaidrota, jo 1923. gadā izdotais likums šo
problēmu galīgi neatrisina; šis īpašums nodots valsts
rīcībā, un tas katoļu baznīcai nepieder; katoļu baz-
nīcai nav uz šo īpašumu juridiskas īpašuma tiesības,
un nav arī noskaidrots, kam šis īpašums pašreiz ju-
ridiski pieder, kam ir īpašuma tiesības uz šīm ēkām,
kas atrodas tepat mums blakus, viņpus mazās ieli-
ņas. Arī šis jautājums mūsu valsts likumdevējai ie-
stādei jānokārto; jāpanāk vienlīdzīga šī jautājuma
atrisināšana, ievērojot zināmus principus. Tāpēc
sociāldemokrātu frakcija balsos par šī likumprojekta
nodošanu publisko tiesību kommisijai, bet šinī kom-
misijā prasīs, lai šo jautājumu izšķir vispārīgi un
vienādi visiem līdzīga veida īpašumiem, proti —
mūsu frakcija publisko tiesību kommisijā un arī šinī
Augstajā namā iestāsies par to, lai visi baznīcām
vai draudzēm tagad piederošie īpašumi, kas līdz La-
tvijas republikas nodibināšanai piederējuši valstij un
vietējām pašvaldībām — ne draudzēm, tiktu nodoti
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l atvijas valsts īpašumā un rīcībā.

Otrkārt, izšķirot šo jautājumu, mēs ierosināsim
principiālo jautājumu par baznīcas šķiršanu no
valsts. Šo atsevišķo īpašumu jautājumu mēs no sa-
va viedokļa gribam ietilpināt kā atsevišķu daļu jau-
tājumā par baznīcas šķiršanu no valsts analoģiski
tam, kā. Francijas republika 1905. gadā šķira baznī-
cu no valsts, bet likumā ievietoja nodaļu, kas nokār-
toja to īpašumu stāvokli, kas agrāk piederējuši val-
stij, vai pašvaldībām, vai provincēm ka pašvaldību
vienībām.

Cienītie deputātu kungi! Atļaujiet uzkavēt jūsu
uzmanību vēl pāris minūtes, aizrādot, ka jautājums
par baznīcas šķiršanu no valsts Latvijas republikā
nav teorētiskas diskusijas jautājums, bet ir izvirzī-
jies kā mūsu praktiskās un kulturālās politikas sva-
rīgs uzdevums, šīs dienas uzdevums, pie kura atri-
sināšanas būs jāķeras IV Saeimai visai nopietnā un
praktiskas realizēšanas veidā. Cienītie deputātu
kungi! Vai šis mazais jautājums par Doma baznīcu,
kur Latvijas luterāņu baznīcas virsgalva Irbes kungs
tik nekautrīgā un demonstratīvā veidā ir demonstrē-
jis pret Latvijas republikas valdību, nenostāda La-
tvijas republiku tādā stāvoklī, ka tai cienīgā veidā
jāatbild baznīcas izaicinājumam valstij? Vai _ tā
nebija kaila, kliedzoša demonstrācija, pliķis mūsu
kaut arī mērenai pilsoniskai valdībai; un ne tikai pli-
ķis mūsu valdībai vien, nē — tas bija pliķis arī La-
tvijas demokrātiskai republikai, visiem mūsu demo-
krātiskās valsts pilsoņiem. Šinī ziņā tas ir eklatants
piemērs, kas rāda un prasa šīs lietas nokārtošanu.
Latvijas republikai jāatbild uz šo pliķi un šīs lietas
jānokārto ar vajadzīgo cieņu.

Cienījamie deputātu kungi! Vai tādas nevēla-
mas lietas nav norisinājušās arī katoļu baznīcā? Lai
tikai atceramies archibīskapa Springoviča iejauk-
šanos vēlēšanu aģitācijā Latgalē un arī pārējā La-
tvijā. Tāpat lai atceramies Ilūkstes apriņķi, kur ka-
toļu garīdzniecības atsevišķiem locekļiem ir bijusi
pavisam negatīva loma mūsu valsts prestiža sargā-
šanā šai nomalē. Vai arī tas neizvirza IV Saeimas '.
dienas kārtībā jautājumu par baznīcas šķiršanu no
valsts? Tāpēc mūsu frakcija, ievērojot šos konkrē-
tos apstākļus, balsos par likumprojekta_ nodošanu
publisko tiesību kommisijai, bet kommisijā ierosinās
šī jautājuma attiecināšanu līdzīgā veidā uz citiem
īpašumiem un centīsies panākt, lai šo jautājumu pār-
vērstu par atsevišķu nodaļu likumā par baznīcas
šķiršanu no valsts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Kristīgo bloka pārstāvis deputāts Beldava
kungs sacīja, viņi atzīstot, ka tiesības, ko satversmes
81. panta kārtībā, izdoļais likums dodot mūsu baznī-
cai, esot par šaurām, tomēr viņi balsošot par šī li-
kuma nodošanu kommisijai, kur viņi cerot sasniegt
likuma paplašināšanu. Loti interesanti bija dzirdēt,
pēc Beldava kunga uzstāšanās pagājušā Saeimā, ta-
gad citu valodu. Tas jau arī ir solis uz priekšu.Bet
man jāsaka viens: tiesības, kuras satversmes 81.
panta kārtībā izdotais likums piešķir mūsu mācītā-
jiem, ir _viņiem uzspiestas; viņi nav gribējuši šīs tie-
sības, tās viņiem uzspiestas ar varu. Ir saprotams,
ka. mūsu mācītāji, kas gadu simteņus nav bijuši pat-
stāvīgi, bet gadu simteņus ir bijuši tikai muižnieku
rokas puiši — es gribētu teikt, ka viņi ir bijuši vēl
daudz kas vairāk: viņi daudzkārt ir bijuši muižniecī-
bas vergi —, ka šie cilvēki tagad nevar nostāties uz
savām kājām un nevar saprast latvju tautu; tas ir
saprotams. Ir saprotams arī tas, ka ne tikai mūsu
mācītāju vecākā paaudze nespēj saprast latvju tau-
tu, bet ka to nesaprot arī viena daļa mūsu mācītāju
jaunākās paaudzes, nesaprot tānēc, ka vecā paau-
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dze, jauno paaudzi audzinot, ir to samaitājusi. Bet
ir viena dala mācītāju, kas latvju tautu saprot. Vis-
spilgtāk veco mācītāju paaudzi raksturoja mūsu prā-
vests Irbes tēvs, kurš nostājās tā: ja es nevaru kal-
pot vācu draudzei, tad es nekalpoju nevienam; bet
kalpot latviešiem — bauriem — tas ir zem mana
goda; es apsedzos ar plīvuri — šis plīvuris gan ir
tāds sašķīdis —, un nevis tautas dēļ es to daru, bet
bīskapa goda dēļ. — Vai tiešām bīskaps Irbes tēvs
latviešu tautu vērtē tik zemu? Vai tiešām bīskaps
Irbe domā, ka viņam darīšana ar vergu tautu?
Latvju tauta jau reiz ir pateikusi, kur ir vieta bīs-
kapam Irbēm. Latvju tauta iet brīvi savu ceļu; vi-
ņa nelocās citu priekšā un netic vāciešiem, kuri ta-
gad nāk ar visādiem skaistiem priekšlikumiem, pa-
priekš izmēģinājuši savus spēkus ārzemēs, ķengā-
dami latviešus par laupītāju bandām. Lai Šīmaņa
kungs tagad nāk un atsauc to, ka viņš uzskata lat-
viešus par laupītāju bandu, un lai viņš nāk un pa-
saka, ka latvieši ir izlietojuši tikai tās tiesības, kas
viņiem pieder un kas viņiem pienākas. Tad mēs va-
rēsim runāt; bet kamēr tas nav darīts, tikmēr mēs
jums neticam.

Šai gadījumā redzam, ka tautai var pretoties,
bet ne ilgu laiku; tas var būt tikai zināmu laiku. To
redzam arī šinī jautājumā. Tie kungi, kas sākumā
Māras baznīcas jautājumam negribēja nemaz pie-
skarties, bija rokām un kājām pret to, tautas spie-
diena dēļ bija spiesti šo jautājumu sākt kārtot. Bez
šaubām, tas nav nokārtots tā, kā to vēlas progresī-
vā apvienība. Bet mēs ceram, ka tad, ja nodosim
šo likumu kommisijai, šīs kommisijās deputāti, kas
būs nodarbināti ar šī jautājuma kārtošanu, būdami
kaut ko mācījušies no pagātnes, šo likumu pieņems
tādu, kas būs pieņemams latviešu tautai. Tāpēc
progresīvā apvienība balsos par likuma nodošanu
kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Tēriņam.

J. Tēriņš (kristīgais darba bloks): Augsti go-
dātie kungi! Garnizona draudze ar zināmu ganda-
rījumu apsveic šo likumu, jo tas baznīcas jautājuma
nokārtošanā ir tomēr solis uz priekšu. Bez šaubām,
mūsu draudzes izpratnē tas nav vēl galīgais nokār-
tojums. Šo lietu varētu nokārtotarī vēl citādi, bet
tā kā pagaidām šī lieta nav citādi nokārtota, tad
pieņemam arī šo likumu ar zināmu gandarījumu un
izsakām cerību, ka pēc šī likumprojekta

^
nodošanas

publisko tiesību kommisijai tā lietu nokārtos ta, ka
tas pienākas.

Kas tad tagad ir pateikts? Ir_ pateikts tas, ka
Garnizona draudze pielīdzināta citām draudzēm, uz
kp viņai bija tiesības jau tanī brīdī, kad viņa spēra
pirmos soļus pāri Doma baznīcas slieksnim. Jau tad
to vajadzēja saprast, vajadzēja nākt pretim, un tad
ari vajadzēja teikt to, ko šovakar teica Šīmaņa
kungs: lai valdot «nationaler Frieden". Jau toreiz

s vajadzēja saprast to nacionālo mieru; jau tad vaja-
dzēja saprast, kas tie tādi ir, kas ir nākuši, un pie-
klauvējuši, un kas gaida, lai būtu «nationaler Frie-
den". Tā bija Latvijas armija! Bet ko jūs sapratāt
toreiz ar šo vārdu «nationaler Frieden"? Toreizjus
mūsu armijas cienījamiem ģenerāļiem esat zināma
mērā durvis aizvēruši un negribējuši nemaz lāga ru-
nāt par to! (V. Pusuls no vietas: «Mācītajā kungs,
Jūs melojiet!") Vai tas ir tas «nationaler Frieden",
ko jūs tagad sludināt? Kad Garnizona draudze nā-
ca un prasīja Lāčplēša kara ordeņa svētku priekš-
vakarā telpas, tad jūs sacījāt: «Mēs nevaram dot".
Vai to arī sauca par «nationaler Frieden"? Kad
Garnizona draudze lūdza atļaut visā viņas pastāvē-
šanas laikā vienreiz ziemassvētkos dedzināt eglīti,
tad arī to jūs nevarējāt atļaut, sacījāt, ka telpu nav

un arī laika tam nav. Un tad, kad 200 karavīru bi-
ja ienākuši blakus telpās un, varbūt, par 5 minūtēm
nokavējušies, jūsu pārstāvji nāca klāt un tūlīt vaicā-
ja, kas tas esot par «Recht und Ordnung". Vai ari
tas jums bija «nationaler Frieden"? Tādēļ es do-
māju, ka ar zināmu gandarījumu mēs varam šos no-
teikumus pieņemt, un tikai vēlamies, lai publisko tie-
sību kommisijā tos virza tālāk. Man ļoti gribētos
dzirdēt, ka deputāts Šīmaņa kungs, kas te runāja par
«nationaler Frieden", tagad nāktu un pasludinātu, ka
tagad ir pienācis laiks runāt nacionālā miera vārdā.
To mēs no jums tagad gaidām! (Sauciens no vietas:
«Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Deputāts P. Sīmanis iesniedzis divi līdzīgus priekš-
likumus. Viens attiecas uz papildinājumu likumā
par katedrāļu piešķiršanu ev.-lut. bīskapam un kato-
ļu bīskapam Rīgā, otru — uz šī papildinājuma pār-
grozījumu. Deputāta Šīmaņa pirmais priekšlikums
skan tā:

„Saeima nolemj: noraidīt satversmes 81. panta kārtībā
izdoto papildinājumu likumā par katedrāļu piešķiršanu Latvijas
ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Šīmaņa pirmo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Šīmaņa pirmo priekšlikumu nodots 15 bal-
su, pret to nodota 71 balss. Šis priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums —

papildinājumu likumā par katedrāļu piešķiršanu Latvijas
ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā nodot publisko tie-
sību kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-
mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nak deputāta Šīmaņa otrs priekšlikums:

„Sa_eima nolemj: noraidīt satversmes 81. panta kārtībā
izdoto pārgrozījumu likumā par katedrāļu piešķiršanu Latvijas
ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Šīmaņa otru priekšlikumu nodots 15 balsu,
pret to nodotas 68 balsis. Arī tas noraidīts. — No-
balsošanā nāk prezidija priekšlikums —

pārgrozījumu likumā par katedrāļu piešķiršanu Latvijas
ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā nodot publisko tie-
sību kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija priekšli-
kums vienbalsīgi pieņemts. — Deputāts J. Breikšs
iesniedzis priekšlikumu:

„Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai papil-
dinājumu likumā par katedrāļu piešķiršanu Latvijas ev.-lut.
bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā skatīt cauri viena mēneša
laikā."

Vai tikai šo vienu likumu? (/. Breikšs no vie-
tas: «Abus!") Deputāta Breikša pārlabotais priekš-
likums skan tā:

„Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai papil-
dinājumu un pārgrozījumu likumā par katedrāļu piešķiršanu
Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīgā skatīt
cauri viena mēneša laikā."

Lieku touz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Breikša priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Breikša priekšlikums pie-
ņemts.

Tālāk Ministru kabinets satversmes 81. panta
kārtībā izdevis noteikumus par centrālās zemes ie-
rīcības komitejas likvidēšanu. Prezidijs liek priek- 5 3 -
šā nodot šos noteikumus lauksaimniecības kommisi-
jai. Par šo priekšlikumu vārds deputātam Bļodnie-
kam.
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A. Blodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Valdības izdotie
noteikumi par centrālās zemes ierīcības komitejas
likvidēšanu paredz pārtraukt šīs speciālās iestādes
darbību, kāda tā bija līdz šim, un nodot tās darbu
vienai šaurai komitejai, kas darbotos pašā Zemko-
pības ministrijā.

Vai ir bijuši pietiekoši motīvi šādai rīcībai? Jau
ilgāku laiku i presē, i sabiedrībā, i plašāku ieintere-
sēto aprindās ir bijis strīdus par to, vai vajadzētu
centrālās zemes ierīcības komitejas darbību sašau-
rināt un pie tam tik jūtami, lai tā gandrīz līdzinātos
likvidācijai. Vai ir pietieši motīvu to darīt? Te
jāatbild, ka tiešām zemes dalīšana, agrārā reforma
tuvojas savam galīgam noslēgumam, jo nav vairs
pārāk daudz objektu, ko dalīt. Bet nevajaga aiz-
mirst vienu: ka ar to agrārās reformas darbs vel
nav nobeigts. Vēl ir palicis ļoti daudz dažādu pie-
nākumu bez tiešās zemes piešķiršanas, bez to ob-
jektu dalīšanas, kādi vēl palikuši centrālās zemes
ierīcības komitejas rīcībā. Ir dažādi blakus uzde-
vumi, kā: nomas objektu attiecību nokārtošana, to
galīgā nodošana, dzimtsīpašumā tiesības u. t. t.

Viens no motīviem, kādēļ centrālo zemes ierī-
cības komiteju vēl nevajadzētu likvidēt ir tas, ka
tanī reprezentēta ļoti plaša pārstāvība; turir pār-
stāvji gan no Saeimas, gan karavīru aprindām, gan
arī no pašvaldībām. Turpretim jaunajā komitejā,
kurai atliek visu lielo agrārās reformas darbu no-
beigt, šāda pārstāvība nav paredzēta. Tas vien jau
ir izsaucis lielu nemieru karavīros un viņiem ir
taisnība, jo sevišķi viņiem pēc tiesas un taisnības
visvairāk pienākas savas dzimtās zemes stūrītis,
tiem karavīriem — cīņu dalībniekiem, kuri nav ze-
mes objektus vēl dabūjuši. Tiem bija vislielākās
tiesības prasīt, lai centrālā zemes ierīcības komitejā
varētu piedalīties arī viņu pārstāvis, kas karavīru
organizācijai pēc noteikumiem pienākas. Viņi pa-
nāca, ka arī jaunie noteikumi, uz kūju pamata dar-
bojas attiecīgā komiteja zemkopības ministrijā, pa-
redzēja pielaist karavīru organizācijas pārstāvi.

Cik tad vēl ir dalāmo objektu? Pēc iepriekšē-
jiem aprēķiniem vēl ir nepiešķirti ap 13.000—15.000
objektu. Vēl ir arī 2000 pilsētas nomas zemju ob-
jektu, kas būtu dalāmi. Tad vēl jānokārto pilsētu
ilggadīgo nomnieku attiecības ne tikai ar Rīgas pil-
sētu vien, kur vēl ļoti daudz nenokārtotu nomas ob-
jektu, kur dibināti sūdzas, un vēl šodien ienāk ļoti
daudz ne tikai brīdinājumu, lūgumu, bet pat sašu-
tuma rakstu par to, ka daudzi vēl nav kļuvuši par
dzimtslpašniekiem, jo Rīgas pilsēta vēl arvien ir vie-
nīgā lielā muižniece Latvijā, kura nav likvidēta, ku-
rai vēl arvien ir dzimtsīpašumā tiesības pret saviem
nomniekiem un kura viņus neatlaiž, ja tā. var izteik-
ties, no dzimtbūšanas stāvokļa.

Centrālai zemes ierīcības komitejai ir vēl viens
uzdevums, proti — objektu novērtēšana. Nenovēr-
tētu objektu ir ap 9.000.

Beidzot jāuzsver valsts lielais pienākums pret
brīvības cīnītājiem — karavīriem, arī 1905. gada cī-
ņu dalībniekiem un citiem, kam bija paredzēta balva
— naudas atlīdzība, vai zeme, kas vēl nav saņēmuši
zemi, vai citu objektu. Tāpēc pirmā un galvenā kār-
tā jārod objekti, ko piešķirt brīvības cīnītājiem. Šā-
du objektu meklēšana notiek vēl arvienu. Ar prieku
var liecināt, ka, izmantojot neracionāli apsaimnieko-
tās valsts muižas, tāpat meklējot derīgus strejgaba-
lus mežos, kas tagad stipri izcirsti, izmantojot kulti-
vētākos un lietojamākos objektus, tādus ieprojektē-
jot, varētu rasties zemes fonda paplašināšanai vaja-
dzīgie zemes gabali, kurus varētu dalīt visiem tiem,
kas zemi vēlas, grib iegūt par savu īpašumu, lai to
apstiprinātu un no tās eksistētu.

Viens motīvs, kas varētu būt svarīgs centrālās
zemes ierīcības komitejas likvidēšanai, motīvs, kas
bija arī valdībai, ir — rast ietaupījumus. Bet man lie-
kas, ka neder arī šismotīvs šinīs kaut arī tik grūtajos
laikos, kad mums jāizmanto katra iespēja vadīt mūsu
saimniecību, ievērojot vislielāko taupību un lietderību
un tādā kārtā rodot zināmus ietaupījumus. Arī tas
šinī, kaut arī tik sīkā gadījumā, pie visstingrākās pie-
ejas šim jautājumam tomēr neiztur kritikas, jo tie 60
lati, ko saņem katrs centrālās zemes ierīcības komi-
tejas loceklis, kopā saskaitot, nebūs tik liels postenis
mūsu Zemkopības ministrijas budžetā, kas to varētu
kaut cik jūtami iespaidot. Nākošam gadam, stājo-
ties pie zemes dalīšanasun novērtēšanas, varētu rast
lielākus ietaupījumus.

Saskaņā ar tagadējiem noteikumiem, ko gribam
nodot kommisijām, daži centrālās zemes ierīcības ko-
mitejas locekļi paliks, bet tikai tie, ko Zemkopības
ministrija atzīst par nākošiem zemes dalītājiem. Tā
tad jaunajā komitejā nebūs vairs plašās pārstāvības,
lai gan viņai būs vēl daudz dažādu darbu, starp citu,
kā jau minēju, nomnieku attiecību kārtošana. Ar šī
jautājuma kārtošanu Saeimai jātiek galā vistuvākā
nākotnē. Ievērojot, ka tas nedod kaut cik jūtamus ie-
taupījumus, mēs liekam priekšā noraidīt valdības iz-
dotos noteikumus un restaurēt centrālās zemes ierī-
cības komiteju, lai tā tad apmierinātu tos, kas zemi
vēl nav dabūjuši, bet grib to dabūt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
Iepriekšējais runātājs, Bļodnieka kungs, izteica šeit
izbrīnu, ka valdība, kurā viņa partija jauilgāku laiku
ieiet ar pilntiesīgu ministri, ar lemjošu balsi, ir nolē-
musi, kopā ar citām koalīcijas partijām, likvidēt cen-
trālo zemes ierīcības komiteju. Ja Bļodnieka kungs
ir tik izbrīnējies, tad jo vairāk jābrīnās mums. Mēs
neredzam ne mazākā attaisnojuma, ne mazākā pama-
tojuma tam solim, ko valdība ir spērusi satversmes
81. panta kārtībā likvidējot centrālo zemes ierīcības
komiteju. Valdības paskaidrojumos vienīgais motīvs,
ar ko viņa attaisno savu soli, ir tas, ka lielais agrārās
reformas darbs «tuvojoties savam noslēgumam"; bet
turpat pasacīts, ka vēl ir ap 15.000 objektu, kas jāpie-
šķir, un ap 900 sādžu Latgalē, kas jāsadala viensētās.
Taupības motīvs tur nav minēts. Šķiet, būtu arī ne-
ērti minēt šeit taupības motīvu, tāpēc ka viss centrā-
lās zemes ierīcības komitejas budžets ir 63.224 lati.
Protams, nevar ar taupību pieskarties tādam institū-
tam, kas ir veicis Latvijā ļoti svarīgu un atbildīgu
uzdevumu, proti — iemiesojis to agrāro reformu, kas
ir tapusi par Latvijas republikas vienu pamatakmeni.
Šeit šī taupība, bez šaubām, būtu nevietā.

Nesaprotama arī tā steiga, ar kādu valdība ir ķē-
rusies pie šīs lietas. Parasti, arī saskaņā ar mūsu
konstitūcijas garu, valdība satversmes 81. panta kār-
tību var izmantot tikai un vienīgi tad, ja to prasa
«steidzama, neatliekama vajadzība". Kāda te nu ir
bijusi tā steidzamā, neatliekamā vajadzība? Vēl jā-
sadala objekti, vēl apmēram kādi 18.000brīvības cīnī-
tāju nav dabūjuši zemi, vēl jāsadala sādžas, bet uz-
reiz centrālā zemes ierīcības komiteja vairs nav va-
jadzīga! Privātā sarunā gan ministru prezidents, gan
arī zemkopības ministris man aizrādīja, ka pavasarī
pati Saeima esot nolēmusi to darīt un samazinājusi arī
budžetu, un par budžeta samazināšanu esot nobalso-
juši arī sociāldemokrāti. Uz šo argumentāciju man
vispirms jāaizrāda, ka mēs pagājušā pavasarī, aiz-
rādīdami, ka mušu budžets ir nereāls un ka tas ne-
izpildīsies, balsojām par itin visiem budžeta samazi-
nājumiem bez izņēmuma. Bet tas nebūt nedeva
valdībai tiesībuķerties tūlīt klāt tam institūtam, kas
ir veicis svarīgākās funkcijas Latvijas agrārās refor-
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mas realizēšana. Bez tam nav jāaizmirst, ka budžeta
kommisijā vairākums ir taisni tai pašai valdībai, kas
tagāt realizē šo likvidāciju. Un ja budžeta kommi-
sijā ir kaut ko samazinājusi, tad tas taču ir darīts vie-
nīgi ar tagadējas un toreizējās koalīcijas piekrišanu.

Mums ir zināms, ka īstie likvidācijas motīvi me-
klējami pavisarn cita vietā. Ja paskatāmies, ko val-
dība liek priekša likvidētās centrālās zemes ierīcības
komitejas vieta, tad redzam, ka tas ir īsi pateikts,
proti —? nenobeigto darbu turpināšana nodota Zem-
kopības ministrijai._ Tas ir viss. Kādā rīkojumā, kas
arī atrodams pie šī satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotā likuma, pateikts sekojošais: ar instrukciju zem-
kopības ministris nodibina vienu speciālu kommisiju,
kuras priekšsēdētājs_ ir Zemkopības departamenta
direktors Grāvis — tā tad zemkopības ministrim pa-
dota persona — un locekļi ir Zemkopības ministrijas
nodaļu vadītāji Loks un Birzgals. Citiem vārdiem
sakot, centrālās zemes ierīcības komitejas, šī neat-
karīgā institūta vietā Zemkopības ministrija nodibina
mazu kommisiju ar sev padotiem ierēdņiem. Šie ie-
rēdņi, bez šaubām, nekad nelems pretēji zemkopības
ministra gribai. Un gadījumam, ja kāds kādreiz ie-
domātos citādi lemt nekā vēlējies zemkopības mi-
nistris, instrukcijā paredzēts, ka «kommisijās atzinu-
mi iesniedzami zemkopības ministrim galīgai izlem-
šanai un apstiprināšanai". Tas nozīmē, ka centrālās
zemes ierīcības komitejas vietā faktiski un juridiski
uzstāsies zemkopības ministris. Laikam dienu pirms
šī rīkojuma publicēšanas presē parādījās ziņa, ka
zemkopības ministris centrālā zemes ierīcības ko-
mitejā it kā piešķīris sev vasarnīcu, jeb, runājot
«Mērnieku laiku" valodā, vasarnīca viņam piešķīru-
sies. Tā kā līdz šim presē šī ziņa nav ne dementeta,
ne atsaukta, ne izlabota, tad man ir atļauts ticēt šim
apgalvojumam. Ja tas tā ir, tad mēs varam sagaidīt,
ka tos 15.000 sadalīto objektu, kas vēl nav piešķirti,
līdzīgā kārtā var piešķirt vai nu ministriem, vai viņu
krustdēliem, vai krustmeitām, bet tikai ne brīvības
cīnītājiem.

Mēs saprotam to brīvības cīnītāju sašutumu,, kuri
ilgi ir klauvējuši pie Augstā nama durvīm, prasīdami
vai nu piešķirt viņiem zemi, vai arī dot viņiem atlī-
dzību naudas balvas veidā. Augstais nams līdz šim
ir bijis kurls pret šiemklauvējieniem. Dabīgi, ka tad,
kad samazinās piešķiramo objektu skaits, konkurren-
ce to dabūšanā, bez šaubām, ir lielāka. Un taisni
tamdēļ šī svarīgā akta noslēgšanas momentā ir vaja-
dzīgs tāds orgāns,kas visobjektīvāki var atrisināt vi-
sus atsevišķos jautājumus. Tas nekāda ziņa nevar
būt zemkopības ministris viens pats, kā tas paredzēts
likumā un instrukcijā. Taisni ievērojot šo apstākli
un ievērojot vēl to, ka jau senāk ir bijusi vesela rin-
da nelikumību piešķiršanas aktos, kas ir nākuši no
zemkopības ministra, un ka piešķiramo objektu skaits
ir loti mazs, samērā ar pieprasītāju skaitu, mums jā-
cenšas atlikušo objektu piešķiršanu nodot tādās ro-
kās, kas to veiktu visobjektīvāk. Arī pilsētu zemju
apmaiņa vēl nav notikusi pilnos apmēros, par ko šeit
runāja arī Bļodnieka kungs; tikai viņš piemirsa pa-
teikt, ka šo pilsētas zemju apmaiņu līdz šim ir tor-
mazējusi un arī vēl tagad tormazē tagadējā valdība,
t. i. tā valdība, kurā ir arī Bļodnieka kunga partijas
pārstāvis. Lai nevarētu vilcināt un atlikt arī šo pil-
sētu zemju apmaiņu, vajadzīgs tāds orgāns, kam var
uzticēties visplašākā sabiedrība un sevišķi brīvības
cīņu dalībnieki. Es saprotu šo brīvības cīnītāju pro-
testu, ko viņi ir iesūtījuši mūsu frakcijai un kurā viņi
lūdz viņus aizstāvēt. Viņi jūt, ka ar šo aktu Zemko-
pības ministrija ir viņus vissmagāk izpļaukājusi. Tā-
pēc es manas frakcijas uzdevumā lieku priekšā šo li-
kumu noraidīt.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīga. Saeimas laukumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds zemkopības
ministrim Alberingam.

Zemkopības ministris A. Alberings: Godātie de-
putātu kungi! Šis likums, kas izdots satversmes 81.
panta kārtībā, ir izdots, pirmkārt, tāpēc, lai izpildītu
Saeimas lēmumu. Zemkopības ministrija bija spiesta
pildīt Saeimas lēmumu — kā tas budžeta kommisijā
ir nobalsots —, ka centrālā zemes ierīcības komiteja
paturama vēl tikai pusgadu; tās vajadzībām līdzekļi
bija atvēlēti tikai līdz 1. oktobrim. 1. oktobrī bija iz-
smelti visi līdzekļi, kas bija paredzēti, lai centrāla ze-
mes ierīcības komiteja varētu savu darbu tālāk darīt.
Celma kungs izteica izbrīnēšanos,kāpēc tas darīts tik
lielā steigā. Šis likums izdots 29. oktobrī — tā tad 29
dienas vēlāk nekā vajadzēja
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jo patiesībā šiem notei-

kumiem vajadzēja būt spēkā jau 1. oktobrī, tādel ka
līdzekļi bija atvēlēti tikai pusgadam. Zemkopības mi-
nistrija griezās pēc norādījumiem Ministru kabineta
un lūdza atvēlēt vajadzīgos līdzekļus arī turpmāk, lai
centrālā zemes ierīcības komiteja vēl varētu darbo-
ties. Plašāk šo jautājumupārrunājot, arī_Ministru ka-
binets atzina, ka nevarētu likvidēt centrālo zemes ie-
rīcības komiteju uzreiz, un vēl vienu mēnesi varētu
līdzekļus dot, ņemot izdevumu segšanai summas no
algu ietaupījumiem Zemkopības ministrijā.

Kas attiecas uz jautājumabūtību, par ko ari še ir
runāts no šīs katedras, tad man jāpaskaidro, ka tie-
šām sadalāmās zemes piešķiršana, agrārā reforma
tuvojas beigu noslēgumam. Ir_ taisnība, ka vel . ir
12.000—15.000 objektu, ko varētu piešķirt, un, var-
būt, šo objektu būs vēl vairāk. Bet tie nav vairs ze-
mes fonda objekti, kas tur sākumā ieskaitīti; tie ir
dažādi zemes gabali, iegūti apmaiņā, dažādi piegrie-
zumi no mežiem un tamlīdzīgi. Pie labas gribas ir
iespējams, ka vienā otrā.gadījumā kāds objekts vēl
pienāk klāt.

Ja nu mēs gribētu skatīties uz centrālo zemes ie-
rīcības komiteju no šī viedokļa, ka viņai vēl ir,ko_pie-
šķirt, tad, bez šaubām, viņa varētu darboties vel 10
vai pat 20 gadu. Mums tomēr jāievēro, ka centrāla
zemes ierīcības komiteja prasa prāvus līdzekļus, bet
mūsu uzdevums ir — un to uzsver visos resoros un
visās vietās — samazināt izdevumus visur, kur lietu
var atrisināt citādi. Centrālā zemes ierīcības komi-
teja prasa ap 63.000 latu. Tā tomēr ir nauda mūsu
valsts budžetā, un pēc komitejas likvidēšanas šis po-
stenis dotu ievērojamu ietaupījumu. Ja runājam, ka
jāsašaurinastāti, jāsašaurina un jāapvieno dažādas
iestādes, tad jāsaka, ka viena no tādām iestādēm va-
rētu būt centrālā zemes ierīcības komiteja. Tie,,kas
pazīst centrālās zemes ierīcības komitejas darbību,
ļoti labi zina, ka galvenie darbinieki, kas veic visus
darbus, tomēr ir tie paši Zemkopības ministrijas algo-
tie darbinieki, kas, būdami vai nu departamenta di-
rektori, vai attiecīgi ierēdņi, darbojas arī centrālā
zemes ierīcības komitejā. Ja centrālo zemes ierīcības

. komiteju likvidētu, darbinieki paliktu tie paši, tikai ne-
saņemtu liekas algas.

Galvenie zemes pieprasītāji ir karavīri. Viņi pra-
sīja sev pārstāvi centrālajā zemes ierīcības komitejā.
Izdodot šī likuma instrukciju,Ministru kabinets notei-
ca, ka, tāpat kā centrālā zemes ierīcības komiteja,
ari Zemkopības ministrijā zemes piešķiršanas jautā-
jumosar tādām pašāmtiesībām, kā līdz šim varēs pie-
dalīties arī karavīru pārstāvji. Tā tad viņi piedalī-
sies arī turpmāk, un karavīru intereses šinī gadījumā
nebūs mazāk aizsargātas, kā līdz šim. Tāpēc nevar
runāt, ka nebūtu ievērotas karavīru un citu intereses.
Galvenais, kā jau teicu, ir tas, ka šo darbu tikpat
labi var veikt Zemkopības ministrija, jo darbinieki ir
tie paši, kas bija centrālā zemes ierīcības komitejā,
tikai tagadviņi nesaņems divkāršu algu. Ja runā par
vairāk algām, tad jālikvidē pirmā kārtā šeit, jo ceh-

4
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trālās zemes ierīcības komitejas darbinieki ir tie paši
Zemkopības ministrijas ierēdņi. Uz Saeimas lēmuma
pamata viņi saņem vēl liekus kādus 60 latus mēnesī,
bez tam speciāli vēl par sēdēm un par komandēju-
miem. Darba laiks būs tāpat no pīkst. 9—3. Ja Aug-
stais nams grib ne tikai vārdos, bet arī darbos para-
dīt taupību, tad pirmā vieta, kur tas iespējams, ir —
centrālā zemes ierīcības komiteja. Es domāju, te ne-
var būt nekādu iebildumu, jo te ir svarīgs taupības
motīvs. Ja nemaldos, «Sociāldemokrāta" bija raksts,
ka zemesierīcības lietas nonākušas sabrukuma. Tas
ir teikts pilnīgi nedibināti. Vienprātīgi ir atzīts, ka līdz
šim kārtība ir tāda, ka lietas izšķir gandrīz vai tanī
pašā dienā, kad tās iesniedz, jo dažas lietas, piemē-
ram, kad iebrauc no laukiem, var nokārtot tūlīt. Ta-
gad vairs nav jāsasauc atsevišķi komitejas locekļi uz
sēdēm; darbinieki vienkārši saiet kopa, un jautājumu
izšķir. Tādā kārtā objektu piešķiršanas gaita ir pa-
ātrināta. Bet es vēlreiz uzsveru: ja Augstais nams
dod vajadzīgos līdzekļus, tad — lūdzu; valdībai nevar
būt nekādu iebildumu pret centrālās zemes ierīcības
komitejas atjaunošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

Kr. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Likumprojekts, par kuru
patlaban notiek cīņa, ir zināma atklātība. _ Tās aprin-
das, kas savā laikā nostājās pret agrāras reformas
likumu un pašu reformu, tagad atklāj savu seju un pa-
saka, ka tagad, varbūt, būtu pienacis_ laiks sākt agrā-
ro reformu drupināt, vai arī graut tās pamatus.

Šim likumprojektam ir ļoti liela nozīme. Mūsu
sabiedrība, kopš agrārās reformas likuma izdoša,-
nas Satversmes sapulcē, ir sadalījusies _divos vir-
zienos. Reakcionārais virziens ir par agrārās refor-
mas likvidēšanu, bet progresīvais virziens grib agrā-
rās reformas likumu paplašināt. Šis likumprojekts,
ko izdevusi valdība, grib izbeigt Saeimas un arī brī-
vības cīnītāju pārstāvību un vienkārši nodot zemes
piešķiršanas lietu zemkopības ministra un_viņa ie-
rēdņu rīcībā. Tik lielu jautājumu, kāds ir mušu agrā-
rā reforma, par ko interesējas pat Berlīne un malu
malās, mēs nevaram tik vienkārši pārtraukt un ne-
drīkstam likvidēt iestādi, kas rūpējas par taisnīgu ze-
mes piešķiršanu. Jau tanī laika, kad brīvības cīnītāji
bija vēl kara laukā, notika dažādas nepareizības un
netaisnības, kas tagad jānovērš. Piemēram, kad brī-
vības cīnītājs prasīja zemi, no viņa prasīja inventāru,
un ja inventārs nebija,_ tad viņam zemi nepiešķīra.
Zemi piešķīra vienīgi tādiem, kam mājas bija onkuļi
vai arī draugi, kas varēja aizstāvēt viņu intereses.
Mēs, progresīvais virziens, esam par to, lai brīvības
cīnītāji un bezzemnieki, kas tagad klīst apkārt ar bēr-
nu pulciņiem unjmeklē sev pajumtu, tiktu pietam pa-
šām tiesībām, kādas nosacīja likums, un iegūtu zemi,
kas viņiem pienākas.

Te zemkopības ministris Alberinga kungs runāja
par taupību. Man liekas, ja ministra kungs un viņa
valdība būtu vēlējušies ievērot taupības principu, tad
viņš un viņa domu biedri varētu taupīt visus iepriek-
šējos gadus; bet šinī gadījumā, kad jāturpina agrāra
reforma, runāt par taupību ir nevieta. Mes skaidri
zinām, ka darbinieki, kas būs Zemkopības ministrija
šī lielā darba turpinātāji, nebūs tādi darbinieki, kas
noteikti varēs virzīt šo darbu uz priekšu. Viņi bus
padoti zemkopības ministrim, personai, kura nāks no
kādas politiskas partijas, kuru bīdīs politiskas aprin-
das un organizācijas. Tā būs nostādīts jautājums, ļa
likvidēsim šo iestādi, kuras uzdevums — apmierināt
mūsu brīvības cīnītāju un bezzemnieku prasības. Mes
domājam, ka ievērot taupības principu šeit ir nevietā,
bet mēs varam gan ietaupīt, samazinot lielās algas,
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likvidējot liekos departamentus un ministru biedrus,

samazinot ministru skaitu un_ citus liekus augstus po-
steņus; bet tur, kur mums jāievēro bezzemnieku in-
tereses — tur mēs nedrīkstam maskoties ar taupību.
Tāpēc progresīvā apvienība ir pret valdības izdotiem
noteikumiem par centrālās zemes ierīcības komitejas
likvidēšanu un balsos pret tiem. Progresīvā apvie-
nība ir par agrārās reformas paplašināšanu, lai dabū-
tu zemi, taisnību un gandarījumu visi brīvības cīnī-
tāji un bezzemnieki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Deputāti A. Blodnieks un J. Celms iesnieguši vie-
nāda satura priekšlikumus:

„Satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus par
centrālas zemes ierīcības komitejas likvidēšanu noraidīt."

Vispirms likšu uz balsošanu šo priekšlikumu. Ja
to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — nodot
šos noteikumus lauksaimniecības kommisijai; ja de-
putātu Bļodnieka un Celma priekšlikumu noraidīs,
nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums. — Lieku uz
balsošanu deputātu Bļodnieka un Celma priekšliku-
mu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Šispriešlikums pieņemts; no-
teikumi par centrālās zemes ierīcības komitejas likvi-
dēšanu noraidīti. — Tāpat satversmes 81. panta kār-
tībā Ministru kabinets izdevis noteikumus par preču
importa regulēšanu. Pirmais saraksts un kontigents.
— Vārds deputātam Lorencam.

K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
īsi pirms šīs Saeimas sanākšanas valdība satversmes
81. panta kārtībā izdeva veselu virkni mūsu saim-
nieciskai dzīvei ļoti svarīgu likumprojektu. Šo li-
kumprojektu sēriju valdība iesāka 8. oktobrī ar se-
višķiem noteikumiem par ārzemju valūtas operācijām,
kam sekoja šī likumprojekta vēlāks papildinājums,
un pēc tam nāca vesela rinda likumprojektu, kuru uz-
devums bija regulēt preču ievedumus; tādi bija pie-
mēram, noteikumi par preču importa regulēšanu, de-
dzināmās malkas importu, noteikumi par laikraksta
papīra un cukura importu un šiem līdzīgi likumpro-
jekti.

Negribu šodien runāt par šo likumu būtību, ne-
gribu pie tiem sīkāk apstāties, jopar to būs jārunā
Saeimas kommisijās un arī tad, kad šis likums at-
griezīsies atpakaļ Saeimas plenārsēdē; bet man gri-
bas atzīmēt, deputātu kungi, tikai vienu, proti — ka
visos šajos likumprojektos tomēr atzīmējami zināmi
jauni elementi un jauni principi, no kuriem mūsu pil-
sonība vēl nesen savā līdzšinējā saimnieciskā polītikā
centās izvairīties. Šos principus un elementus pil-
sonība savā līdzšinējā saimnieciskā polītikā apka-
roja un negribēja par tiem ne dzirdēt, kad mēs ar sa-
viem priekšlikumiem šeitSaeimā nācām un prasījām,
lai šie principi būtu valdības politikas pamatā, t. i. lai
valsts vara aktīvi iejauktos Latvijas saimnieciskā dzī-
vē, lai regulētu, kontrolētu un pārraudzītu mūsu
valsts saimniecisko dzīvi. Protams, kungi, ja mēs šīs
metodes un šopolitiku būtu ievērojuši citos apstākļos,
ja mēs par šiem jautājumiembūtu runājuši agrāk, re-
zultāti būtu bijuši vieni. Bet ja šīsmetodes un šospa-
ņēmienus lieto tādā veidā un virzienā, kā to ir darī-
jusi mūsu tagadējā valdība, tad tie tomēr nedos tos
rezultātus un panākumus, kādus valdība ar šiem li-
kumprojektiem ir gribējusi sasniegt.

Vispirmā kārtā man jāaizrāda, ka pie šiem jikum-
projektiem valdība ķērās tad, kad saimnieciskās dzī-
ves notikumi atrisinājās virzienā, kas kļuva stipri
draudošsLatvijas valsts saimniecības stāvoklim. Tad,
kad Latvijas bankas valūtas rezerves no 30—40 miljo-
niem latu bija nokritušas līdz 15 miljoniem latu, kad
sākās visasākā valūtas spekulācija, kad sākās jaupa-
nika, naudas tirgū un biržā, kad sākās spekulācija pri-
vātās krēditiestādēs, un kad lats jau stāvēja zem
loti draudošas zīmes — tikai tad valdība uz ātru roku
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steidzamības kartībā izdeva višpirmā kārtā notei-
kumus par valūtas tirdzniecību. Protams, tādā veidā
šos likumprojektus izdodot, valdība nevarēja ne šos
likumprojektus apsvērt,_ne pārdomāt, nedz arī izdo-
māt, kapraktiska dzīve šos likumprojektus realizēt.
Es gribētu teikt vēl vairāk: izdodot likumprojektus
šāda veida, valdība bija atstājusi tanīs tādus notei-
kumus, kas mušu saimnieciskai dzīvei nevarēja nākt
par labu, bet gan tikai par ļaunu.

Norādīsim kaut_ uz tiem pašiem valūtas noteiku-
miem, kuru 7. panta teikts, ka Ministru kabinets var
izdotnoteikumus par to, kādā laikā, kādos apmēros
un kādi ārzemju maksāšanas līdzekļi, prasījumi ār-
zemju valūta, dārgmetāli stieņos un ārzemju vērts-
papīri pieteicami Finanču ministrijai un noguldāmi
Latvijas banka, vai tai pārdodami. Tas bija un ir
viens tukšs drauds pilnīgi nevietā, ja valdība negri-
bēja šinī virzienā likumu realizēt. Šis drauds radīja
tikāi_ lieku paniku un uztraukumu Latvijas saimnie-
ciska dzīve ne tikai iekšzemē, bet ari ārpus mūsu
valsts robežām. Tas sekas bija — valūtas tālāka aiz-
plūšana noLatvijas, lielāki sarežģījumi ar Latvijas
valūtu un ārzemju kapitālu straujāka bēgšana nekā
līdz šim.

Arī šī likuma realizēšanu valdība nebija pārdo-
mājusi. Ne Latvijas banka, ne Finanču ministrija ne-
bija pārdomājusi, ka_ to realizēt, un dabīgi, ka bija jā-
atļauj

^
šos ļoti svarīgos, Latvijas saimniecisko dzīvi

regulējošos likumprojektus izpildīt tā, kā pati dzī-
veto noradītu, ļaut, lai tā izveidotu to praktisko pie-
mērošanu un to derīgumu noteiktu saimniecisko ap-
stākļu prasības. Ar tādam metodēm un tādiem paņē-
mieniem nevar saimniecisko dzīvi kārtot tad, kad
stāvoklis kļūst draudošs un kad sekas kļūst nepārre-
dzamas. Kā jauminēju, valdība izdeva šos likumpro-
jektus zem dzīves spiediena, kad saimnieciskā dzīvē
parādījās vesela virkne ļoti draudošu pazīmju.

Tas pats jāsaka par kontingentiem. Pie kontin-
gentiem ķērās tad, kad mūsu tirdzniecībasbilance bija
pasliktinājusies tik tālu, ka jau apdraudēja mūsu va-
lūtas rezerves, kad visiem jau bija skaidri redzams,
ka mūsu tirdzniecības bilances pasivitāte kļūst ar
katru dienu bīstamāka. Pie tā paša gribu uzsvērt, ka,
salīdzinot pagājušā gada attiecīgos mēnešus ar attie-
cīgiem mēnešiem šinī gadā, jākonstatē,ka tirdzniecī-
bas bilances pasivitāte nav kļuvusi nelabvēlīgāka. Ir
sašaurinājies ievērojamos apmēros mūsu eksports, bet
tanī pašā laikā stipri ir sašaurinājiesarī mūsu imports.
Bet tagadējos Latvijas saimnieciskos apstākļos, ar ta-
gadējo valūtas stāvokli, ar tagadējo Latvijas ārzemju
valūtas rezervju stāvokli un Latvijas vispārējām
saimnieciskām grūtībām šogad tas atsaucās uz mū-
su valsts saimniecisko stāvokli daudz nelabvēlīgāki
un var pat kļūt tam bīstams.

Kad jau šo pavasari, apsverot Latvijas saimnie-
ciskās dzīves stāvokli, runājām un brīdinājām Latvi-
jas pilsonisko valdību no sekām, kādas var būt zinā-
mām parādībām mūsu saimnieciskā dzīvē, tad mūsu
pilsoniskā valdība visu to neievēroja. Vienīgā viņas
atbilde bija — muitas, augstas muitas un vēl reiz mui-
tas par 100%, 200%' un 300%. Nelīdzēja mūsu no-
rādījumi, ka augstais muitas valnis neglābs mušu
tirdzniecības bilances pasīvitāti, ka te vajadzīgi pa-
visam citi, ārkārtīgi soļi šīs pasivitātes novēršanai —
vai nu ārējās tirdzniecības monopolu veidā, vai arī
citādas metodes, kas valstij dotu iespēju aktīvi ie-
jaukties mūsu saimnieciskā dzīvē. Ir pagājuši tikai
daži mēneši, un viss tas, par ko toreiz runājām, ka
par brīnumu, ir piepildījies. Valdība uz ātru roku ir
izdevusi vienu pēc otra veselu virkni likumprojektu,
kas grib ierobežot mūsu preču importu. Vispirms šie
likumprojekti attiecās uz nelielu preču grupu,bet tad
jau nāca otrs likumprojekts ar 60 un vairāk preču ka-

tegorijām. Realizējot šos preču ieveduma aizliegu-
mus, patiesībā jau ir noslēgta Latvijas robeža vese-
lai rindai preču, kas agrāk Latvijā tika ievestas; ir no-
slēgtas durvis precēm, kas agrāk bija nepieciešamas
kā atsevišķiem patērētājiem, tā arī mūsu saimnieci-
skās dzīves ražojošām nozarēm. Nemaz nebijā pado-
māts, kā Latvijas tirgu apgādāt ar precēm, kas vi-
ņas saimnieciskai dzīvei galīgi nepieciešamas, lai šī
pati saimnieciskā dzīve netiktu traucēta. Jūs, kungi,
ar vieglu roku aizliedzat ievest tādas lietas kā audu-
mus. Jūs esat atstājuši tikai 10% kokvilnas diedzi-
ņiem, ko esam visus pēdējos gadus ievedusi, nepado-
mājot, kas_ notiks ar šo preci tirgū. Kokvilnas audu-
miem atstāti 25%, vilnas audumiem — 25%un dzelzij
— tikai kādi 10% no Latvijas patēriņa. Jūs ar vieglu
roku aizliedzat cukura importu, nosakot, ka var ie-
vest uz katrām 10 tonnām,ko iekšējam patēriņam no-
pērk Jelgavas cukura fabrikā, tikai vienu tonnu ār-
zemju cukura, zinādami, ka mūsu cukura patēriņš
sasniedz 50.000 tonnu, bet Jelgavas cukura fabrika
var dot tikai 8.000—9.000, augstākais 10.000 tonnu,
t. i. 1/5 no Latvijas cukura patēriņa. Es saprotu, ka
jūs domājat: lai patērē vispirms to, ko esam ražojuši,
tad atvērsim robežu. Jums jāsaprot, kādu iespaidu
tas atstās tirgū, ja jūsu preču kontingents apro-
bežos ļoti svarīgu pirmās nepieciešamības un mūsu
ražojošām nozarēm vajadzīgo izejvielu ievešanu līdz
10%. Jūs nesaprotat, ka neizbēgami radīsies speku-
lācijas vilnis, uztraukums, nemiers un vispār paslik-
tināsies saimnieciskie apstākļi. Jūs jauredzējāt lielās
astes, kas sākās pie veikaliem, kad veselu rindu vei-
kalu izpirka dažās dienās; šī spekulācija atsaucās ari
uz preču cenām. Vai tas varēs nomierināt Latvijas
saimniecisko dzīvi? Vai tam varēs būt pozitīvi re-
zultāti? Vai tas varēs atveseļot mūsu saimniecisko
dzīvi? Nē! Spekulācija, nemiers un uztraukums,
kas radās preču tirgū un Latvijas saimniecībā,Latvi-
jas saimniecībai nesa tikai negatīvas parādības. Bla-
kus šiem kontingenta likumiem vajadzēja domāt par
iekšējā tirgus, rūpniecības un cenu regulēšanu. Tā-
pēc šīs metodes, šie likumprojekti nedos rezultātus,
kādus jūs cerējāt panākt, izdodot šos likumprojektus.

Mūsu frakcija nebalsos pret šo likumprojektu no-
došanukommisijām, bet mēs liksim priekšā savus pa-
pildinājumus un priekšlikumus, kad šie likumprojekti
atgriezīsies Saeimas plenārsēdē. Mūsu frakcija uz-
skata, ka ir tikai viens veids, kā atveseļot Latvijas
tautsaimniecību un glābt Latvijas saimniecisko dzīvi
no sabrukuma un tālākiem saimnieciskiem sarežģīju-
miem. Un to veidu un metodes, kā mūsu saimnieci-
skā dzīve būtu kārtojama, un pie tam, jāsaka, kārto-
jama steidzamības kārtībā, mēs jau esam norādī-
jušipēdējās dienās publicētā mūsu saimnieciskās po-
litikas platformā. Vienalga, vai mēs būsim opozīcijā,
vai arī mums būs jāuzņemas lielāka atbildība, mūsu
frakcija ies pa ceļu, kādu esam norādījuši mūsu plat-
formā. Cita ceļa nav un arī nevar būt. Agri vai
vēlu, tāpat, kā tagad jūs jau esat atteikušies no daudz
saviem principiem, arī jūs būsit spiesti iet šo ceļu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija): Šis
valdības iesniegtais likumprojekts iezīmē lielās koalī-
cijas tapšanu. Tāpēc loti savādi bija klausīties Lo-
renča kunga ar tīri veikalniecisku patosu teikto runu.
Kas par lietu, Lorenča kungs? (Ķ. Lorenča starp-
sauciens.) Lorenča kungs, ko Jūs laužaties atklātās
durvīs? Te taču ir ārzemju preču ievešana, un Jūs,
Lorenča kungs, visu laiku sludinājāt, ka jāieved mo-
nopoli, ka jāierobežo ārzemju preču ievešana, ka to
jānodod buržujiskās valdības rokās. (Ķ. Lorenča
starpsauciens.) Tagadējā buržujiskā valdība, pēc Lo-
renča kunga sen izstrādātiem likumprojektiem, to ir
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izdarījusi, bet, varbūt, tā pastīvāki, un Lorenča kun-
gam tas nepatīk. Tāpēc viņš nāk un saka, ka būšot
pret to. Tomēr savas runas beigās viņš pateica, ka
viņa frakcija nebalsošot pret valdības satversmes 81.
panta kartībā izdoto noteikumu nodošanu kommi-
sijām. Kommisijās viņi centīšoties minētos noteiku-
mos izlabot, lai tie varētu nākt atpakaļ plenārsēdē,
kur tos galīgā veidā pieņemtu. Ko tas nozīmē? Iz-
rādās, ka mēs, tie, kas domājām,ka Lorenča kungs ir
pret kontingentiem, esam pievīlušies. Izrādās, ka
Lorencs un viņa cienījamā frakcija, sociāldemokrātu
frakcija, ir par šiemmonopoliem,par šiem kontingen-
tiem, ir tādā kārtā arī par dzīves sadārdzināšanu. Un

kas tad iznāk? Iznāk, ka sociāldemokrāti par katru
cenu mēģina iespiesties demokrātiskā centra un nā-
košāskoalīcijas vīru sirdīs, un, lūk, ar šī projekta pie-
ņemšanu mēģina parādīt tiem: lūk, kungi, mēs pie-
ņemam jūsu koalīcijas noteikumus; mēs neprotestē-
jam pret noteikumu nodošanu kommisijai; pēc kāda
laika projekts nāks atpakaļ Saeimā, un kad būs sa-
klīsterēta lielā koalīcija, tad mēs vēl vairāk nāksim
jums pretim. (Saucieni: «Pareizi!") Pareizi, Breikša
kungs! Redziet, cik Jūs gudrs cilvēks! (Jautrība.)

Te mēs redzam visu sociāldemokrātu divkosību:
viņi mēģina par katru cenu iespiesties Breikša kunga
un citu kungu sirdīs, lai sasniegtu loloto monopolu ie-
vešanu daudz plašākos apmēros. Citādi mēs, strād-
nieku pārstāvji, nevaram saprast Lorenča kunga slē-
dzienus par to, lai šo projektu nodotu kommisijai.
Kam sociāldemokrātiem tas vajadzīgs? Tas sociāl-
demokrātiem vajadzīgs, lai šos monopolus vēl papla-
šinātu un papildinātu, lai tos «lorencizētu", lai vēl vai-
rāk sadārdzinātu saimniecisko dzīvi, lai vēl vairāk
sadārdzinātu strādniekiem un zemniekiem vajadzīgos
patēriņa priekšmetus. Tāds ir stāvoklis.

Mēs redzam, ka pirms dažām nedēļām sociālde-
mokrāti bija uzstādījuši veselu saimniecisko program-
mu, noteikumus, ar kādiem viņi piekrita ieiet koalī-
cijā, protams, lielā koalīcijā un, protams, ar zemnieku
savienību, ar visiem viņu vīriem. Bet tagad mēs re-
dzam, ka dažas dienas atpakaļ tie paši sociāldemo-
krāti ir deklarējuši vairs tikai 7 prasības. Diemžēl,
jāsaka — bet par lielu laimi Breikša kungam —, no
šiem 7 punktiem tikai daži ir pusorīģināli; visus pā-
rējos sociāldemokrāti ir pakampuši no Breikša
kunga. (Sauciens pa kreisi: «Kāpēc taisni no Breik-
ša?") Nu, vienalga! Breikšs sēž man te taisni
pretim, tāpēc es arī viņu pieminēju. Varbūt arī to
ir sarakstījis kāds cits, kas to lai zina; galvenais —
sociāldemokrāti ir pielāgojuši savas prasības demo-
krātiskā centra prasībām. Tāds, lūk, ir stāvoklis, ar
sociāldemokrātiju! To es gribēju atzīmēt pie Lo-
renča kunga loti karstās runas.

Tagad es gribu runāt tieši par šī jautājumabūtī-
bu. Ko nozīmēkontingenti? Ko nozīmē ārzemju preču
importa ierobežošana. Tas nozīmē — visu šo preču
sadārdzināšanos un līdz ar to lielāku nodevu izspie-
šanu no šo preču patērētājiem resp. no strādniekiem
un zemniekiem, kuru patērēšanas priekšmeti šinīs
noteikumos ietilpināti galvenā kārtā. Tas tā tad
nozīmē, ka no strādniekiem un zemniekiem izspiedīs
vēl lielākas nodevas un lielākus nodokļus. Mēs re-
dzam, ka šie kontingenta noteikumi vissmagāk gul-
sies uz strādniekiem un zemniekiem, vārdu sakot,
šiekontingenti resp. ārzemju preču ierobežošanasno-
teikumi paredz vispirmām kārtām aplikt ar nodok-
ļiem plašus zemnieku slāņus un tāpat arī strādnieku
slāņus. Tas arī ir pirmais noteikums lielās koalīci-
jas programmā, tikai tas ir vēl tāds bailīgs un kau-
trīgs puslīdzeklis: ja izdosies izvest šo varēs iz-
strādāt citu, vēl smagāku projektu. Tas vēl ir tikai
mēģinājums. Šo mēģinājumu ir uztvēruši sociālde-
mokrāti un pateikuši, ka viņu sirds un dvēsele ir par

šiem noteikumiem, kas paredz aplikt ar jauniem no-
dokļiem zemniekus un strādniekus. Mēs esam strād-
nieki un strādnieku pārstāvji un citādi to nesapro-
tam. Tā tas arī ir. Tā šis jautājums stāv.

Mēs redzam, ka politiski strādniecība atrodas
lielās koalīcijas priekšvakarā, bet saimnieciski kā
zemniecībai, tā strādniecībai tas nozīmē stāvēšanu
netiešo nodokļu paaugstināšanas priekšvakarā. Te
mēs redzam sociāldemokrātijas un vismelnākās bur-
žuāzijas vienoto fronti. Te tiek gatavots politiski
un saimnieciski vienots uzbrukums strādnieku šķirai
zem lielās koalīcijas oreola. Te gaisā tagad lidinās
— ja vispār kaut kas gaisā var lidināties — lielās
koalīcijas gars, ko jūs klīsterējat. Tā tas ir, Lorenča
kungs! Mēs konstatējam šo lielās koalīcijas garu
un pasakām jums, ka ja kaut kas lidinās, tad tikai
jūsu lielās koalīcijas gars, kur jūs būsit ministris, bet
Cielēna un pārējie kungi — Doma baznīcas zīmoga
glabātāji. (Aplausi pa kreisi.) Tāds ir stāvoklis.

Bet tagad sociāldemokrātiem pietiek! Nav vi-
ņi vienīgie vainīgie! Te sēd arī pārējās grupas. Te
ir Breikša kungs, kas visu laiku uz mani errojas, te
ir Trasuna kungs, te ir latgaliešu partijas, te ir pā-
rējās centra partijas, kas savās vēlēšanu platformās
un programmās visu laiku deklarē, ka viņi esot pret
nodokļiem, pret netiešiem nodokļiem, kas nospiež
lauku mazturīgos slāņus, kas nospiež nabadzīgo lat-
galiešu zemniecību. Lūk, vārdos viņi to saka, sa-
vās vēlēšanu platformās to deklarē. Bet tiklīdz sā-
kas darbi, tad ir Breikša kungs, ir latgalieši, ir visi
pārējie atbalsta dzīves sadārdzināšanos projektus un
nodod savu vēlētāju intereses. Vēlētājiem viņi ir
solījuši, ka stāvēs pret netiešiem nodokļiem, pret
jebkuriem nodokļiem, kas aizskar nabadzīgās ma-
sas, bet te, praksē, gan sēdēdami valdībā, gan šādā,
gan tādā veidā atbalstīdami kontingenta projektus,
viņi pierāda, ka viņi nodod savu vēlētāju intereses.
Man te gribētos pāri šim simtam, un pāri šim na-
mam, un pāri Rīgai griezties pie demokrātiskā cen-
tra vēlētājiem un pateikt darba ļaudīm: jūs redzat,
kā te jūsu ievēlētie nodod jūsu intereses, jūs redzat,
kur paliek solījumu platformas, viss, ko ir deklarējis
demokrātiskais centrs un latgaliešu grupas.

Untad te vēl sēž «polukommūņist", Kaļļistra-
tovs, ka viens manas frakcijas biedrs viņu nosauca,
ar savu «pomogailu" Pavlovski. Sakait,Kaļļistratova
kungs, ko Jūs darāt? Kāpēc ne to, ko solījāt saviem
vēlētājiem? (Turpina savu runu krieviski; priekš-
sēdētājs zvanī.) Jūs atceraties, Kaļļistratova kungs,
ko Jūs teicāt Kaunatos, ka „6e3PoccHHHaMKpHuiKa".
Jūs, laikam, to atceraties, Kaļļistratova kungs? Pa
visiem Latgales pagastiem Jūs braukājāt un saucāt:
„Be3PoccHHHaM KpHiuKa!" Bet reizē ar to šispatsKaļ-
ļistratova kungs šeit nak un nobalso par kontingentu!
Man pat uztraukties nav iespējams, jo smiekli pār-
ņem, domājot par tādiem cilvēkiem, kas nekauņās.
Jums, Kaļļistratova kungs, nav kauns? Viņš sme-
jas, bet_ sarkst visu laiku, jo tiešām neērti ir nokļūt
tādā stāvoklī. Tā ir, cienījamie kungi un cienījamie
klausītāji, ka vēlēšanu platforma ir viena — arī Kaļ-
ļistratova kungam —, bet solījumu pildīšana ir otra
lieta. Nožēlojami ir tādi cilvēki ne tikai tai nozīmē,
ka viņi nodarbojas ar reakcionāru politiku un no-
dod savus vēlētājus, nodod savus solījumus, bet arī
tai nozīmē, ka viņi neprot nesarkt — redziet, viņš
stāv un sarkst un bālē. Viņam kauns! Un vēl lie-
lāks kauns būtu, ja visi Kaļļistratova grupas locekļi
būtu te klāt, ja te būtu visi Kaļļistratova vēlētāji.
(Turpjna runāt krieviski.) Stāvoklis ir tāds, ka vē-
lēšanas šie kungi deklarē vienu, bet kad ienāk šeit
Saeimā, tad to aizmirst. Tas pats jāsaka par sociāl-
demokrātiem, par demokrātisko centru un tā piedēk-
ļiem latgaliešiem un jo sevišķi par Kaļlistratovu. Te
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nujnusu strādnieku un zemnieku frakcija nostājas
strādniecības un darba zemniecības priekšā un saka:
skataities uz šiemkungiem, skataities uz šo Saeimas
sastāvu, skataities uz Saeimas darbiem, un jūs re-
dzēsit, ka šeit nav panākumu jūsu likteņu izšķiršanā
tāda garā un veida, kā tas jums ir solīts. Šeit notiek
visplašāko masu saimnieciskā un politiskā apspie-
šana un lielās koalīcijas klīsterēšana šīs iespējamī-
bas lielākai veicināšanai. Lūk, ko jūs šeit darāt —
sociāldemokrāti, centristi, latgalieši un tie kungi, kas
sarkst un balē, sarkst un bālē — kā Kaļļistratova
kungs!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Mežulis
iesniedzis priekšlikumu —

Latvijas republikas satversmes 81. panta kārtībā izdotos
noteikumus par preču importa regulēšanu noraidīt.

Vispirms nāks nobalsošanā šis priekšlikums. Ja
to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums; ja to no-
raidīs, nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums —
nodot šos noteikumus attiecīgai kommisijai. Lieku
uz balsošanu deputāta Mežula priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Mežula
priekšlikumu nodotas 7 balsis, pret — 77 balsis, at-
turējušies 3. Deputāta Mežula priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums —

noteikumus par preču importa regulēšanu nodot finanču, .
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
7 balsojot pret, šie noteikumi nodoti finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijai. — Otrs preču
saraksts — noteikumi par preču importa regulēšanu.
Prezidijs liek priekšā šos noteikumus nodot finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Lieku pre-
zidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. 7 balsojot
pret, šie noteikumi nodoti finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai.

Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Man vēl jāziņo, ka demokrātiskā centra frakcija
liek priekšā izglītības kommisijā deputāta J. Breikša
vietā ievēlēt deputātu K. Skalbi. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Deputāti P. Leikarts un A. Frišmanis iesnieguši
priekšlikumu, ko izdalīs deputātiem un apspriedīs nā-
košajā sēdē.

Nākošā — svinīgā sēde būs rīt, 18. novembrī,
pīkst. 12; nākošā darba sēde būs piektdien, 20. no-
vembrī, pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 19.10.)

' I sesijas 5. (svinīga) sēde 1931. gada 18. novembrī.
(Atklāta pīkst. 12.05.)

Saturs.
1. Saeimas priekšsēdētāja svinīga runa 105
2. Sēdes slēgšana 108

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas svinīga sē-
de atklāta.

Augsti godātais Valsts Prezidenta kungs, augsti
. godājamā sapulce!Četrpadsmito reizi Latvijas tau-

ta svin savas valsts proklamēšanas svētkus, un mēs
kopā ar viņu un pirmiem tautas pārstāvjiem —
Tautas Padomes locekļiem, šodien atkal reiz kavē-
jamies pie viņiem lielajiem 1918. gada novembra
notikumiem — tiem 1918. gada novembra notiku-
miem, kas atnesa Eiropai, viņas izmocītām tautām
sen gaidīto mieru un deva iespēju uz sagrauto dina-
stiju troņu drupām nodibināties veselai virknei de-
mokrātisku republiku, dodot iespēju arī latvju tau-
tai pēc ilgām cīņām atgūt atpakaļ to, ko tā bija
zaudējusi senā pagātnē, t. i. savu brīvību un neat-
karību.

Šodien mūsu domas kavējas arī pie nākošā
1919. gada notikumiem — jaundibinātās republi-
kas lielo cīņu un pārbaudījumu gada, cēlajiem tau-
tas vienprātības un sajūsmas brīžiem.

Ikvienam no šiem pagājušo gadu novembriem
ir bijusi sava īpatnēja seja, kurā ir atspoguļojušies
aizvadītā gada sasniegumi un centieni. Viens no
viņiem ir bijis labāks, ar bagātākām izredzēm, otrs
— ar vājākām, bet nekad iedzīvotājos nav valdījis
tik nospiests gara stāvoklis kā šogad; un nākošais
gads nesola nekā daudz labāka. Smagā, ilgstošā
krize ir uzspiedusi nevien mūsu saimnieciskai dzī-
vei, bet ikvienam Latvijas pilsonim savu neizdzē-
šamo zīmogu. Šķiet, ka visļaunākie pareģojumi ir
piepildījušies.

Saimnieciskās dzīves ritmā valsts pastāvēša-
nas trīspadsmitā gadā bija novērojami jau loti no-
pietni traucējumi. Krize ietekmēja gandrīz bez iz-
ņēmuma visas tautsaimniecības nozares, bet it se-
višķi lielus sarežģījumus tā radīja naudas tirgū.

Preču cenas krita joprojām ari pagājušā gadā,
un preču ražošana un apgrozība jūtami sašaurinā-
jās. Vairāk lieli rūpniecības uzņēmumi pārtrauca
darbību, un arī valsts bija spiesta atsacīties no
daudz budžetā paredzētiem, pa dajai jau sāktiem
darbiem. Tas viss izsauca pie mums vēl nepiedzī-
votu bezdarbnieku skaita pieaugumu — par 241% !
Pagājušāgada 1.novembrī reģistrēto bezdarbnieku
skaits bija 6463, kamēr šī gada novembrī tas sa-
sniedz 15.500. Nesacīsim, ka šis skaits ir niecīgs,
un negaidīsim, kamēr tas pieaug vēl par dažiem
tūkstošiem, un saucieni pēc darba un maizes kļūst
vēl draudošāki; bet centīsimies — nelūkojoties uz
visām financiālām grūtībām — savu sociālo likum-
došanukaut cik saskaņot ar visu iedzīvotāju postu
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un trūkumu. Nepiemirsīsim, ka trūkums ir visa
nemiera cēlonis.

Ka mūsu financiālie apstākli nav spīdoši, to
visgaišāk liecina ārzemju valūtas un zelta krājumu
samazināšanās Latvijas bankā. 1931. gada 1. no-
vembrī Latvijas bankā ārzemju valūtas un zelta
bija par 39,5% mazāk nekā 1930. gada 1. no-
vembrī. Tas pats jāsaka par privātiem noguldī-
jumiem lielākās privātās kredītiestādēs, kur šie no-
guldījumi gada laikā samazinājušies par 50,7% un
aizdevumi — par 39,5%.

Arī mūsu ārējās tirdzniecības bilance joprojām
ir pasīva, jo preču imports — neraugoties uz val-
dības spertiem, samērā rigoroziem soļiem — vēl
arvien stipri pārsniedz eksportu. Pie tam šī bilan-
ces pasivitāte šinī gadā sajūtama daudz sāpīgāk
nekā iepriekšējos gados, jo ir samazinājušies arī
mūsu maksāšanas bilances ieņēmumu posteņi.
Mūsu eksporta vērtība tekošā gada pirmajos 9 mē-
nešosir samazinājusies par trešo dalu, salīdzinot ar
1930. gadu tanī pašā periodā. Šī samazināšanās
ir notikusi sakarā ar ļoti sliktiem tirgus apstākļiem
mūsu galvenam eksporta precēm: liniem, kokiem,
sviestam un dažiem rūpniecības ražojumiem.

Plašu aprindu pirkšanas iespējamības ir sama-
zinājušās, kādēļ ir sašaurinājusiesarī iekšējāstirdz-
niecības apgrozība. Ar bažām tāpēc lūkojas nā-
kotnē arī mūsu vidusšķira.

Šie nupat minētie nedaudz skaitli liecina vis-
labāk, cik nopietnas ir financiāli-saimnieciskās grū-
tības, kurās pašreiz atrodas mūsu valsts un viņas
visplašākie iedzīvotāju slāņi. Izvest valsti no šīm
grūtībām, iedvest tautai pārliecību, ka tas iespē-
jams — tas būs, godājamie deputātu kungi, jūsu un
jaunāsvaldības uzdevums.

Saimnieciskās grūtības nevarēja neatsaukties
arī uz mūsu valsts budžetu, pēc kūra bija paredzēts

tekošajā gadā ieņemt pāri par 177 miljoniem latu,
bet kura faktiskie ieņēmumi nepārsniegs, pēc spe-
ciālistu domām, 128 miljonus latu. Ja arī spaidu
kārtā izdotos samazināt šīgada izdevumus par 23,5
miljoniem latu, arī tad gada beigās budžets noslēg-
sies ar apmēram 26 miljonu latu lielu iztrūkumu.
Kā segt šo paredzamo iztrūkumu šī gada budžetā,
kā sabalansēt nākošā gada budžetu uz reālu ieņē-
mumu summu, nesamazinot visnepieciešamākās
vajadzības — arī par to jaunajai valdībai drīzumā
nāksies domāt un mums šinī Augstajā namā lemt.
Budžeta sabalansēšana jāpanāk par katru cenu, jo
no tā atkarājas mūsu lata kursa stabilitāte.

Mums šodien jau visiem ir skaidrs, ka saim-
niekot tā kā līdz šim, turpmāk nedrīkstam. Mums
jāsašaurinās savos izdevumos, mums jātaupa
— tie ir šo dienu populārākie lozungi, par kuriem
nav domstarpību. Domstarpības, turpretim, pa-
stāv jautājumos,kur taupīt, un vai, atstājot par va-
došiem vecos saimnieciskās dzīves pamatprincipus,
ar taupību vien mēs izkļūsim ārā no pašreizējām
lielajām saimnieciskās dzīves grūtībām un pretru-
nām.

Bet grūtības ne vienu reizi vien pašas ir biju-
šaspar ceļa rādītāju izejai iz tām. Arī tagad vēro-
jam to pašu. Valsts kā organizētāja un saimnieci-
skās dzīves kārtotāja sāk iejaukties visur tur, kur
tā dēvētā privātā iniciatīva ar grūtībām netiek
vairs galā. Mūsu republikas pirmie gadi liecina,
ka latvju tautas dažādie nogrupējumi taisni visgrū-
tākos brīžos ir atraduši kopēju valodu un, sadalot
nastas pēc spējām tās nest, ir pratuši kopējiem spē-
kiem izkļūt ārā no visgrūtākām situācijām. Es

. esmu pārliecināts, ka tas latvju tautai izdosies arī
šoreiz. Tai pārliecībā lai apvienojamies mūsu
valsts himnā! (Klātesošie pieceļas un nodzied
valsts himnu.)

Saeimas svinīgā sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.17.)
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klājības ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu; satiksmes ministra atbilde uz
deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegto jautājumu; iekš-
lietu ministra atbilde uz deputāta F. Landovska u. c.
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1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Sakarā ar valsts 13 gadu pastāvēšanas svēt-
kiem piesūtīti daži apsveikumi, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Latvijas republikas trīspadsmitajos gadasvētkos sveicinu

Jūs, prezidenta kungs, un Jūsu persona latvju tautas priekš-
stāvību. Estijas parlaments seko ar sevišķu labpatiku savas

sabiedrotās valsts neatlaidīgai darbībai un sekmēm.Latvijas lab-
klājības sargāšanai un nodrošināšanai. Man ir gods apstiprināt
Jums, prezidenta kungs, un Latvijas Saeimai Igaunijas parla-
menta nopietno un dzijo cienību pret šo lielo darbu.

Einbunds,
Riigikogu priekšsēdētājs."

Šim apsveikumam nosūtīta šāda atbilde:
„Latvijas tautas pārstāvības un savā vārdā pateicos Jums

un Igaunijas Riigikogu par draudzīgiem un sirsnīgiem apsvei-
kumiem sakarā ar mušu valsts neatkarības svētkiem. Arī mēs
ar dziju gandarījuma sajūtu redzam igauņu tautu sargam savas
valsts labklājību un novēlam šo darbu sekmīgi turpināt.

Dr. Pauls Kalniņš,
Saeimas priekšsēdētājs."

Bez tam vēl saņemti apsveikumino: Kārla Za-
riņa — sūtņa Igaunijā, Ducmaņa — sūtņa Prāga, O.
Grosvalda— sūtņa Polijā, Rīgas rabina Zaksa, Rī-
gas žīdu draudzes valdes, Madonas apriņķa priekš-
nieka un pilsētas galvas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Turpināsies satvers-
mes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu nodošana
kommisijām.

Ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā
izdevis noteikumus par laikrakstu papīra importa
regulēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šos notei-
kumus iinanču, tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kommisi-
jai. — Ministru kabinets satversmes 81. panta kar-
tībā izdevis papildinājumu noteikumos par dedzinā-
mās malkas importu. Prezidijs liek priekša nodot
to finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —
Ministru kabinets satversmes 81. panta kartība iz-
devis noteikumus par cukura tirgus regulēšanu. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šos noteikumus finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Pie šī
priekšlikuma vārds deputātam Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Šos noteikumus, kas kārtojvienu mušu importa no-
zari, jau aizskāra savā runa pagājuša Saeimas sēdē
deputāts Lorencs, plašā apskatē aizrādīdams, ka no
vienas puses viņš piekrītot, ka valdība starpsesiju
laikā ievedusi, tā sakot, jaunu saimniecisko politiku,
ka valdības saimnieciskā darbība puš jauni vēji;
bet viņš atzīst, ka šis jaunais virziens, ko deputāts
Lorencs apzīmē par valsts aktīvu iejaukšanos saim-
nieciskā darbībā, šis jaunais virziens bijis veļams jau
agrāk un arī tagad neesot izvests pietiekoši konsek-
venti; un ja šis jaunais virziens būtu ievadīts agrāk
un tagad būtu konsekventi izvests, jad mušu saim-
nieciskā dzīve būtu daudz labāka stāvokli.

Ciktāl deputāts Lorencs kritizēja šo likumu un
veselu virkni citu, kas izdoti starpsesiju laika, pil-
nīgi jāpiekrīt viņa izteiktām domam, it īpaši tam, ka
valdībai nav bijis laika ne apsvērt, ne apdomāt, ne
izdot šos likumus līdz galam. Pilnīgi pareizi! Ti-
kai mēs nevaram piekrist tai saimnieciskai platfor-
mai, ko deputāts Lorencs šeit lika priekša tas pozi-
tīvā daļā, tur, kur viņš liek priekša ievadīt to jauno
saimniecisko politiku, kas tagad saucas par aktīvāku
valsts iejaukšanos saimniecība, vel konsekventāk.
Agrāk tādai sistēmai — ievadīt valsts iejaukšanos
saimnieciskā polītikā — bija cits nosaukums. Acīm-
redzot, lietai tagad vajadzīgs jauns nosaukums.

Agrāk valdības aktīvo iejaukšanos valsts saim-
nieciskā politikā sauca — apgādības ministriju. Tas
bija pirmais laikmets. Šis laikmets ir stipri kompro-
mitējis valdības aktīvo iejaukšanos saimnieciska po- .
lītikā. Otro laikmetu sauca par monopoliem. Arī
šinī laikmetā neguva sevišķi spīdošus laurus, kas
kronētu šo darbību. Tagad šis pats viedoklis no-
saukts jaunā vārdā, proti — par valdības aktīvu ie-
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jaukšanos saimnieciskā polītikā. Ciktāl tas attiecas
uz faktiem, tad Ir pareizi, ka valdība ir mēģinājusi
iet jaunus ceļus — gan bez sistēmas, gan nejauši,
kā to jauLorenča kungs teica.

Paskatīsimies tagad, vai ir pareizs slēdziens, ka
valdībai jāiet vēl tālāk pa šo ceļu un tik konsek-
venti, ka to varētu nosaukt par valdības aktīvu ie-
jaukšanos, par monopolu sistēmu. Atļaujiet atgriez-
ties pie lietas sākuma. — Saimnieciskā krize, par ko
tik daudz un plaši runāts, ir apzīmēta par uzticības
krizi. Paraudzīsimies, kā šī krize ir sākusies. No-
tikumi pasaules saimniecībā ir satricinājuši pāris La-
tvijas banku stāvokli Rīgā. Noguldītāji

^
vairs negrib

uzticēties šīm bankām. Tanī momentā, kad pirmo
reizi satricināja šo uzticību, valdība, vai, pareizāk,
Latvijas banka, spēra ļoti kļūmīgu soli. Toreiz, kad
neuzticība bankām vēl nebija pārņēmusi plašākas ie-
dzīvotāju aprindas, valdība ar pāris soļiem, ar ener-
ģisku uzstāšanos varēja glābt banku stāvokli. To-
reiz taisni bija vajadzīga valdības aktīva iejaukša-
nās, bet tad valdība un sevišķi Latvijas banka ieņē-
ma tiešām savādu stāvokli. Viņas domāja: intere-
santi redzēt, kas no visas tās banku būšanas iznāks,
interesanti, vai noguldītāji izņems visu savu naudu
no bankām, vai neizņems! Tā domāja Latvijas ban-
ka un mierīgi noskatījās uz visu notiekošo, bet uz-
ticība bankām zuda. Finances ir saimniecības pa-
mats, bet finanču pamats ir valūta, un jāto satricina,
tad ir satricināta tā pamatuzticība, uz kā dibinās vi-
sa mūsu saimnieciskā dzīve. Latvijas banka ir no-
stājusies uz tā viedokļa, uz kura nav nostājušās pat
ārzemju bankas attiecībā pret mūsu banku. Ne
„British Oversea" banka, ne Drezdenes banka, ne
komercbanka nav teikušas: interesanti redzēt, kas
no tā iznāks! Viņas ir skatījušās uz bankām, kas
Latvijā ir darbojušās ar ārzemju banku palīdzību,
kā uz savu lietu, un mēs redzam, ka patlaban ār-
zemju bankām ir labāks liktenis nekā tām bankām,
kas darbojas tikai ar vietējiem līdzekļiern; betLa-
tvijas banka ir skatījusies uz visām bankām, ka uz
pilnīgi svešām: ja noturēsies uz kājām — ļoti labi,
ļoti patīkami; ja nenoturēsies — lai krīt!

Tas bija īstais cēlonis, kas satricināja mūsu fi-
nanču sistēmu. Nekas netika mēģināts, nekādi soļi
netika sperti — pilnīga pasivitāte, pilnīga neiejauk-
šanās. Galu galā privāto banku aprindās ir tāds ie-
spaids, ka Latvijas banka tiešām ar labpatiku ska-
tās, kādas būs sekas — vienalga, labas vai ļaunas.
(A. Bļodnieka starpsauciens: „Aplams iespaids!")
Kamēr bija vēl 2 vai 3 bankas, tās varēja glābt, bet
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tas netika darīts. Krize gāja plašumā, aizķēra arī
citas bankas.

Pēc banku krizes sākās valūtas krize. Tos dol-
larus un angļu mārciņas, ko atvilka no bankām ka
ārzemju valūtu, kas aizgāja no bankām privātā
saimniecībā atpakaļ, sāka glabāt zeķēs; tie aizgāja
un nenāca atpakaļ. Lati, kas aizgāja no bankām,
tāpat nenāca atpakaļ. Pamazām arvien plašākā ap-
mērā pilnīgi apstājās naudas apgrozība, nauda ne-
kustējās no vietas, un visur iestājās naudas trūkums.

Kādu līdzekli šo grūtību novēršanai ir atradusi
valdība, kādu līdzekli ir atraduši mūsu saimnieciskie
vadoņi, mūsu saimnieciskās politikas vadoņi? Vie-
nīgi un tikai importa ierobežošanu! Ja nu vēl šo
importa ierobežošanu realizētu vismaz saskaņā ar
tirgotāju aprindām un saimnieciskām organizācijām;
bet, kā jau teicu iepriekš, tas nav noticis, un pilnīgi
pareizi ir tas, ko es jau teicu un ko vēlreiz atkārto-
šu, ka šis solis nav bijis apsvērts, nav bijis apdo-

ylts

, nav bijis izdomāts līdz galam. Iestājās nau-
s un valūtas krize. Tai sekoja vēl trešā krize —
dzniecītas krize, ko tagad grib ārstēt ar importa
obežošanu. Cik šī importa ierobežošana ir bi-

jusi nelaimīga, to gaiši pierāda šis importa ierobežo-
šanas fragments — cukura importa , ierobežošana,
ievērojot to, ka Jelgavas cukura fabrika ražo tikai
20% no visa Latvijas _cukura patēriņa, un pie tam,
jāsaka, ražo samērā dārgi, jo Jelgavas cukurs mak-
sā 20 mārciņas tonna, tāpat kā Polijas cukurs, par
kuru tiek samaksāts vēl 10 mārciņas muitas. Ar
vienkāršu lēmumu, ar vienkāršu pavēli tagad grib
panākt, lai vietējais cukurs pilnīgi atvietotu ārzemju
importu.

Iesniegumā, kas tagad šeit ir mūsu priekšā, ir
viens mazs īss teikumiņš — ka pilnīgi importu ie-
robežot nav iespējams. Kāpēc vajaga darīt to, kas
nav iespējams? Ja mums nav vēl cukura rūpniecī-
bas, kas varētu atvietot ārzemju importu, kāpēc tad
valdībai vajadzēja spert tik radikālus soļus,kas nekā-
da labuma nevar dot un kas jautagad ir atsaukušies
stipri nelabvēlīgi kā uz lieliem, tā arī maziem tirgo^
tājiem. Šis solis gan var izsaukt spekulāciju. Līdz
šim vēl gan šāda spekulācija ar cukuru nav manīta;
cukura cenas nav kāpušas, tās ir palikušas gandrīz
tanī pat augstumā, kā tās bija pirms importa aizlieg-
šanas. Valdība esot nolēmusi importu pilnīgi pār-
traukt, jo nevar uzskatīt par importa atstāšanu tos
10%, kas atstāti ārzemju cukuram.

Tā tad šinī iesniegumā ir savādas pretrunas.
No vienas puse.s tas atzīst, ka mums vēl nav tādas
rūpniecības, kas varētu pilnīgi atvietot ārzemju im-
portu, bet no otras puses tas grib uz 2k mēnešiem
pilnīgi apturēt importu, atstājot tikai 10%. Vai ir
iespējams tāds stāvoklis, kad veselus 2}» mēnešus
gadā mēs cukuru nemaz neievestu, bet pārējā laikā
ievestu tikai ārzemju cukuru? Kad būsim patērē-
juši Jelgavas cukura fabrikas cukuru, tad nekas cits
neatliks, kā pārējos mēnešos importēt cukuru no
ārzemēm. Vai tāds stāvoklis ir izdevīgs mušu sa-
kariem ar ārzemju tirgiem? Kādā stāvoklī tagad
nonāk Latvijas importieri? Kāda uzticība būs La-
tvijas importieriem Hamburgā, kur viņi iepērk cu-
kuru? Ja līdz šim viņiem ir bijis krēdits, tad tagad
tas tiks slēgts, jo nevar taču tirgoties ar tādu tir-
gotāju, kas parādās tikaiperiodiski un bez tam pilnīgi
nenoteiktā laikā.

Ir skaidrs, ka visi šie soļi, bez šaubām, nav
ļaunprātīgi. Bet varbūt tomēr tie ir vieglprātīgi. Ir
taču nodibinājies savāds stāvoklis. Ja jūs paskatā-
ties uz Saeimas sēdekļiem, tad redzat, ka gandrīz
katrai šķirai ir savi pārstāvji: šeit ir gan zemnieku,
gan strādnieku, ir pat ierēdņu pārstāvji; bez tam ir
arī tādi, kas pretendē kā uz strādnieku, tā arī uz
zemnieku pārstāvību. Bet nav te pārstāvju tirgo-
tāju aprindām, nedz arī rūpnieku aprindām, izņemot,
varbūt, vienu vienīgo namīpašnieku, kas tīri nesa-
protamā kārtā ir pievienojies zemnieku frakcijai.
Tirgotāju un rūpnieku pārstāvju šinī Augstajā namā
nav. Dziļāk ņemot, tā ir mūsu saimnieciskās politi-
kas simboliska līnija. Pie mums ir nodibinājusies
tāda saimnieciskā politika: kad ir runa par zemnie-
cības_ stāvokli — katra lieta tiek nopietni apdomāta,
apsvērta un izdomāta līdz galam. Kad ir runa par
strādniecības jautājumiem, tad atkal visi šie jautā-
jumi tiek pamatīgi apdomāti un apsvērti. Tāpat tas
ir, kad ir runa par ierēdņiem. Lai paskatāmies ti-
kai piemērus. Nesen, 6 vai 7 mēnešus atpakaļ, bija
likts priekšā samazināt ierēdņu algas. Šis priekšli-
kums plašās tautas masās gan atrod piekrišanu, bet
jūs redzat, cik rūpīgi un uzmanīgi ir pieiets šim jau-
tājumam. Pagāja viens mēnesis, divi mēneši — un
nekas netika grozīts. Tagad ir pagājis pusotra mē-
neša pēc Saeimas vēlēšanām, un paies vēl pusotra
mēneša, un pie šī jautājuma ķersies ļoti uzmanīgi,
lai ierēdņus nesapniatu. Un tā ir pareizi; bet tā jā-
pieiet visiem jautājumiem un ne tikai zemniecības,

1
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ierēdniecības un strādniecības jautājumiem. Ar to
pašu mērauklu jāpieiet arī tirgotājiem un rūpniekiem.

Pie mums ir nodibinājies viedoklis, kas ir pilnīgi
aplams, proti — ka tirgotājs un rūpnieks ir valsti
tāds liekēdis, ka tad, ja to iznīcinās, tas nevienam
nekaites. Tas ir pilnīgi nepareizs un bīstams vie-
doklis. Tasjvien, ka Saeimā tirgotājiem un rūpnie-
kiem nav pārstāvju, nav pietiekošs pamats, lai šo
'šķiru iznīcinātu ar neapdomātiem, ne tikai Latvijas
bankas, bet pa daļai arī valsts soļiem.

Var politiski apspiest vienu otru partiju, bet ne
veselu saimniecisku slāni, saimnieciskās dzīves vie-
nu daļu. Un tas tiek darīts. Nemaz nevajaga būt
lielam speciālistam šinī jautājumā, vajaga tikai pa-
ņemt „Valdības Vēstnesi" un izlasīt ūtrupju sarak-
stus: tikpat garš kā zemnieku māju ūtrupju saraksts
ir arī tirgotāju uzņēmumu un rūpnieku kantoru ūt-
rupju saraksts. Bet nevienam tas nerūp, neviens
nedzird, ka arī šeit klaudzina ūtrupnieka āmurs.
Krēdita kooperācija, tirgotāju kredīta kooperācija ir
pilnīgi iznīcināta. Tirgotājiem kredīts ir slēgts, sā-
kot no augšienes — Latvijas bankas un beidzot ar
vissīkākiem krēdita kooperatīviem. Ārzemju krē-
dita nav. Iekšzemes krēdits satricināts un iznīci-
nāts pilnīgi. Imports ar nejaušiem likumiem un no-
teikumiem ir ievirzīts pilnīgi jaunās sliedēs. Šis jau-
nais virziens novedīs pie veciem apgādības ministri-
jas laikiem. Ja tikai atcerēsimies šos laikus un ap-
skatīsim izdotos noteikumus, mums nenāksies ilgi
gaidīt to laiku, kad atkal visa privātā saimniecība
būs nodota ierēdņu rokās. Ierēdņi privāto saimnie-
cību novedīs tādā pašā stāvoklī, kā apgādības mi-
nistrija savā laikā mūsu importu.

Izeja no tagadējā stāvokļa nav tik vienkārša.
Izeju neatradīsim ar to vien, ja atcelsim šos importa
noteikumus, vai tos vēl paasināsim, bet lietas nelai-
me ir pašā pamatā: nelaime ir nepareizā redzes vie-
doklī par veselu iedzīvotāju šķiru, nelaime ir tā, ka
uz tirdzniecību un rūpniecību skatās kā uz ko lieku.
Lorenča kungs grib šo lietu sekmēt vēl tālāk, lai
valsts vēl aktīvāk iejauktos privātā saimniecībā, lai
nāktu klāt vēl jauni valsts monopoli. Mēs domājam,
ka iets jau pietiekoši tālu, ka tālāk nav, kur iet. Ciktāl
jūs runājat par tirdzniecību, tā pa daļai jau izpostīta.
Nesen atpakaļ atskanēja šāvieni divos Latgales mie-
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stos; tur šos šāvienus raidīja 60 gadu vecs cilvēks-
tirgotājs; viens tirgotājs nošāvās, otrs — pakārās.
Jaunlatgalē kādam tirgotājam policists aprakstījis
2V2 mārciņas maizes, jo vairāk nekā nav bijis, ko
aprakstīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sevišķi
nabadzīgajā. Latgalē, kur arī agrāk nebija naudas
pārpilnības, tagad tās nav nemaz. Rigorozie soļi,
ko tagad sper pret privāto saimniecību, gan, varbūt,
iznīcinās šo privāto saimniecību, kas nemaz nav tik
grūti tagadējā krizes laikā. Bet ko nodibinās vietā?
Mēs jau redzam — jūs, varbūt, redzēsit šodien, cik
spīdošs stāvoklis ir linu monopola lietā. Tie, kas
atceras senos laikus, zina, cik spīdoši izgāja ar ap-
gādības ministriju, kuras vietā tagad mūs grib aplai-
mot ar monopolu ministriju, pārvēršot Finanču mi-
nistriju par monopolu ministriju. (P. Zālītes starp-
sauciens.) Es šaubos, vai profesors Zālītes kungs
grib iet to ceļu, pa kuru ir gājusi Apgādības mi-
nistrija. Es domāju, ka šis piemērs viņu atbaidīs,
jo pietiek ar vienreizējiem apgādības ministrijas lai-
kiem.

Vienīgā izeja būtu, ja valdība kopa ar Latvijas
banku mēģinātu atrast iespēju atjaunot banku kre-
dītam zaudēto uzticību. Kungi, tā ir galu gala uzti-
cības krize! Ļaudis ir zaudējuši uzticību vecajam
saimniecības iestādēm. Cilvēki kādreiz ticēja ban-
kām, ticēja krēditkooperātīviem, ticēja patērētājiem,
un lieltirgotājs ticēja mazajiem tirgotājiem. Pašlaik

tādas uzticības nav. Tā ir zaudēta banku krīzēs.
Ko liek vietā? Grib atjaunot uzticību, pilnīgi iznīci-
not bankas, pilnīgi iznīcinot tirgotājus, lai nebūtu,
kam uzticēties. Tas nozīmē uzticības sašaurināša-
nu, un pret to mums jācīnās. Mēs esam pret visiem
privātās saimniecības aprobežojumiem, ja tie ir ne-
jauši. Arī mēs atzīstam, ka, tāpat kā kara laikā, ir
neizbēgama privātās saimniecības aprobežošana;
arī tagadējos laikos, ko pārdzīvojam, varbūt, tā bū-
tu nepieciešama. Tas izdarāms tikai saziņā ar sa-
biedriskām organizācijām, saziņā ar mūsu privātās
saimniecības vadoņiem, saziņā ar bankām. Tikai tad,
ja visi soļi būs apsvērti un izdomāti līdz galam, tie dos
gaidītos svētīgos panākumus. Ja tā nedarīs, tad tie
novedīs sabrukumā, visu mūsu privāto saimniecību. .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs(strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Jer-
šov, lūdzu neaizskart blakus stāvošas personas!

L. Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jer-

šov, tam nav nekāda sakara ar cukura monopolu,
tāpēc lūdzu par šo lietu nerunāt! (G. Zemgals no
vietas: „Sakait viņam krieviski, tad viņš sapratīs!")

L. Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jeršov, lū-

dzu atstāt šo tematu! Ja vēlaties par šo tematu
runāt, varat iesniegt interpellāciju. Patlaban ir runa
par cukura monopolu.

L. Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču mi-

nistrim Annusam.
Finanču ministris J. Annuss: Augstais nams!

Es ņēmu vārdu, lai novērstu pārpratumu, ko radīja
deputāta Jeršova kunga runa. (L. Jeršova starp-
sauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jeršov, lū-
dzu apmierināties!

J Finanču ministris J. Annuss (turpina): No de-
putāta Jeršova runas izriet, ka cukura tirgus regu-
lēšana ievesta, lai radītu netiešu nodokli un lai aiz-
stāvētu buržuāziju. Tā tas nebūt nav. Cukura ce-
nas nav paaugstinātas, bet valsts cukura fabrika re-
gulē cukura cenas, lai tās netiktu paaugstinātas. Val-
dības noteikumi nav izdoti buržuāzijas aizstāvēša-
nai, bet gan cukura biešu ražotāju aizstāvēšanai, lai
dotu viņiem iespēju saņemt par saviem ražojumiem
pienācīgo atlīdzību, lai veicinātu un izkoptu cukura
ražošanu un lai vienas fabrikas vietā mēs varētu no-
dibināt vairāk fabriku. Valdība gribēja panākt, lai
Latgale, kas nonākusi lielās grūtībās,-tāpēc ka linu
cenas pasaules tirgū krīt, lai arī viņa varētu pāriet
uz cukura biešu ražošanu. Mūsu cukura biešu ra-
žošana katru gadu pieaug un ļoti strauji progresē.
Ja 1926. gadā mūsu lauksaimnieki bija ražojuši 6515
tonnas un vēl pagājušā gadā tikai 38.949 tonnas, tad
šinī gadā ir jau saražotas un nodotas 63.000 tonnas
cukura biešu. Tas ir tāds daudzums.kādu pārstrā-
dāt cukura fabrika savā agrākā anjomā nevarēja, tā-
pēc darbību paplašināja, un mūsu pašu zemē būs ie-
spējams ražot V4 mums vajadzīgā cukura. Latvijas
cukuram ir ļoti laba slava, tas nav sliktāks un nav
arī dārgāks, un mūsu cukura bietes satur lielāku
procentu cukura nekā citās valstis. Ja mēs varam
attīstīt šo derīgo ražošanas nozari, mums tas jāda-
ra. Bet cukura fabrikai nav sava rīcības kapitāla,
tai nebija iespējams saņemt arī aizdevumu no La-
tvijas bankas; tāpēc bija jāmeklē izeja, kā samaksāt
cukura fabrikai 2.240.000 latu. Ja nebūtu cukura

*> Runas atreferējums nav iesniegts.
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ievešanas ierobežojuma, tad konkurrence būtu pie-
pildījusi mušu Jelgavas cukura fabrikas noliktavas,
un fabrikai nebūtu līdzekļu cukura biešu samaksā-
šana^ Lai varētu cukura biešu ražotājiem ātrāk sa-
maksāt par ražotām bietēm, bija vajadzīgs šis iero-
bežojums; bet tas nekādā ziņā nav domāts — to es
vēlreiz uzsveru — cukura cenas paaugstināšanai,
sacelšanai, bet gan cukura cenu regulēšanai. — Tas
pirmkārt.

Otrkārt — mums cukuru ieved katru gadu par
8.000.000 latu, t. i. katru mēnesipar 750.000 latu. Lai
novērstu ārzemju valūtas aizplūšanu, un lai ari mu-
šu tirdzniecības bilance nebūtu pasīva, mums vaja-
dzēja spert šo soli, kas tomēr dod, kā tagad rāda
prakse, ļoti jūtamus uzlabojumus, un tagad pa da-
ļai jau ir panākts tas, ka mūsu tirdzniecības bilance
vairs nav pasīva, bet ir aktīva. Tā tad ir vēl otrs
iemesls, kāpēc šis priekšlikums, ko valdība šodien
iesniedz, jāpieņem. Šī likuma 2. pantā ir nosacī-
jums, ka finanču ministris nosaka samērus starp ie-
vesto un vietējo cukuru. Pagaidām šis samērs no-
teikts kā 1: 10. Šis noteikums būs spēkā tik ilgi,
kamēr mūsu cukura fabrika pārstrādās cukura bie-
tes, kas varētu ieilgt 2—21/2 mēnešus. Pēc tam at-
tiecību varēs grozīt, bet pagaidām šie noteikumi
par cukura importa regulēšanu ir nepieciešami; tā-
pēc es ļoti lūdzu tos pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts L. Jeršovs
iesniedzis priekšlikumu:..Noteikumus par cukura tirgus regulēšanu noraidīt."

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, atkritīs prezidija priekšlikums — šos noteiku-
mus nodot kommisijai; ja deputāta Jeršova priekš-
likumu noraidīs, nāks nobalsošanā prezidija priekš-
likums. — Lieku uz balsošanu deputāta Jeršova
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Par deputāta Jeršova priekšlikumu nodotas tikai 7
balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta _ Jeršo-
va priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk pre-
zidija priekšlikums — noteikumus par cukura tirgus
regulēšanu nodot finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija
priekšlikumu. Par prezidija priekšlikumu nodotas
59 balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturē-
jušies 22. Prezidija priekšlikums pieņemts. Notei-
kumi par cukura tirgus regulēšanu nodoti finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. — Ministru
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kabinets satversmes 81. panta kārtībā izdevis pa-
pildinājumus noteikumos par maizes labības tirgus
regulēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šos notei-
kumus lauksaimniecības, budžeta, finanču, tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijām. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. (Saucieni no
vietām: „Ir iebildumi!") — Pie šī priekšlikuma
vārds deputātam Landovskim.

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frakci-
ja): Papildinājumi noteikumos par maizes labības tir-
gus regulēšanu ir jaunsuzbrukums strādnieku šķirai
un visplašākāmpatērētāju masām. Šie papildinājumi
dod Ministru kabinetam tiesības, kas pirmā un gal-
venā kārtā vērstas pret visplašākām patērētāju ma-
sām, pret strādniekiem, darba zemniekiem un visām
vidus šķirām. Tāpēc arī mēs noteikti nostājamies
pret šo priekšlikumu. Mēs balsosim pret to arī tā-
pēc, ka tas iziet galvenā kārtā uz spekulantu pabal-
stīšanu, dzirnavnieku maka pildīšanu un ir vērsts
pret visplašākām patērētāju masām. Tāpēc mūsu
frakcija noteikti uzstājas pret šiem papildinājumiem,
tāpat kā jau pašā sākumā viņa uzstājās pret pašu
likumu.

Šis likums ir galvenā kārtā muļķošanas likums,
ar kuru arī demokrātiskais centrs izjāja it kā strād-
nieku intereses aizstāvēt. Turpretim tagad, kad
strādnieku intereses vajadzētu atbalstīt, demokrā-
tiskais centrs ierosina jaunu maizes sadārdzināšanu.
Demokrātiskā centra vīri, kas vēlēšanās sauca, ka
viņi_ aizstāvot strādniekus, tagad uzstājas par preču
sadārdzināšanu, par maizes labības cenu paaugsti-
nāšanu. Tagad šie kungi te sēž, un smejas, un pir-
mām kārtām atbalsta dzirnavniekus, lielburžujus,
lielsaimniekus u. t. t. Mēs zinām, ka šis likums nāk
par sliktu visplašākām masām, kā arī tiem vidējiem
zemniekiem un jaunsaimniekiem, kuriem labība jā-
piepērk, betpirmām kārtām tas nāk par ļaunu strād-
niecībai. Tāpēc mēs balsosim pret šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lorencam.

K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Šinī likumā ir runa par tiesībām, kādas
tiek piešķirtas Ministru kabinetam attiecībā uz ār-
zemju labības piemalumu mūsu iekšzemes labībai.
Tāpat šis likums dod valdībai tiesības noteikt, kā-
dos, apmēros un kā izdarīt piemalumus labībai no
dažādiem surrogātiem, vispirmā kārtā — kartupe-
ļiem.

Mums par šo likumu irnācies runāt ne vienu reizi
vien. Mēs jaupagājušā Saeimā norādījām, ka mūsu
frakcijai nebūtu nekādu iebildumu, ja ar speciāliem
noteikumiem regulētu ārzemju labības piemalumu
mušu iekšzemes labībai. Tāpat ne vienu reizi vien
mes esam noradījuši no šīs katedras, ka mūsu frak-
cijai nebūtu iebildumu, ja to luksa maizi, to pārāk
dārgo maizi, ko tagad patērējam, padarītu kvalita-
tīva ziņa ne sliktāku kā tagad, bet lētāku, paaugsti-
not izmaluma procentu, t. i. mazāk laižot klijās. Pret
to mušu frakcijai nebūtu nekādu iebildumu. Bet,
diemžēl, piemērojot šos likumus praksē, jūs tos esat
pārvērtuši par maizes sadārdzināšanas likumiem.
Jūs, izdodot savas instrukcijas un papildinājumus pie
šiem Jikumiem, nosakot cenas, par kādām valdībai
jauzpērk maizes labība no zemniekiem un par kā-
dām jāpārdod patērētāju organizācijām, kooperāci-
jai un arī privātiem dzirnavniekiem, kā mēs to esam
konstatējuši ne vienu reizi vien, esat pacēluši mai-
zes cenas par 100%, salīdzinot ar tām cenām, kā-
das tās ir pasaules tirgū. Mēs domājam, kungi, ka
Latvijas apstākļos, kur mēs tagad pārdzīvojam lie-
las saimnieciskas grūtības, dziļu krīzi, maizes sa-
dārdzināšana var šo saimniecisko krizi padarīt vēl
asāku un vēl lielāku. Tāpēc pagājušā Saeimā mūsu
frakcija iesniedza pie šiem likumiem veselu rindu
priekšlikumu, kas gribēja novērst šī likuma nelabvē-
līgās sekas. Vēl vairāk — mēs vienā no pagājušās
Saeimas pēdējām sēdēm iesniedzām pārejas formu-
lu, ko diezgan vienprātīgi te pieņēma, un ar ko uz-
deva valdība' maizes sadārdzināšanas likumus at-
celt, to vietā liekot maizes labības monopolu. Šis
monopols pasargātu ne tikai ražotājus, bet, ievedot
pārvaldē arī patērētājus un citas sabiedriskas orga-
nizācijas, aizsargātu arī patērētājus. Tādā kārtā
varētu lietu nokārtot tā, ka maizes cenas iekšējam
patēriņam netiktu paceltas. ?

Kungi, šo pārejas formulu Saeima pieņēma. Nu
mēs gaidījām, ka valdība Saeimas lēmumu respek-
tēs. Mēs uzskatījām, ka šim lēmumam ir valdību
saistošs raksturs. Bet ko darīja Ulmaņa kungs?
Ulmaņa kungs ne ausi nepakustināja attiecībā uz šo
pieņemto pārejas formulu, bet vienkārši turpināja
savu politiku tanī virzienā, kādā viņš to bija iesācis
pusotra gada atpakaļ. Sakarā ar visu to es esmu
spiests konstatēt, ka viņš ir pārkāpis Saeimas lē-
mumu, un ka valdība viņa vadībā ir nostājusies uz
nekonstitūcionāla ceļa. Mēs esam spiesti to te kon-
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statet un raidīt jums acīs visasākos pārmetumus.
Jums jau te ir diezgan liels vairākums, kas jūsu po-
litiku te Saeima atbalsta. Jūs varat parlamentārā
ceļa daudz ko panākt; jus jau daudz ko esat panā- '
kusi, bet jumsar to nepietiek. Jūs izvedāt savu gri-
bu ar metodēm, kas aizskar visplašākās aprindas,
kas aizskar arī ražojošas nozares — pilsētas rūpnie-
cību un izvedāt to pret Saeimas gribu un lēmumu.
Vai valdība neapzinās, kāda atbildība viņai ir mūsu
parlamenta priekšā, mūsu zemes priekšā? Mēs ie-
sniegto likumu tādā veidā, kādā tas še ir, nevaram
atzīt, mēs negribam šo Ulmaņa politiku turpināt.
Mes par šo likumu balsot nevaram; mēs balsosim
pret to.

Lai manas runas beigās man vēl atļauts pāris
vārdos atbildēt galējam kreisajam spārnam. Pagā-
jušā Saeimas sēdē mums še nācās noklausīties Me-
žula kungu, kurš, ar rokām plātīdamies, iebrauk-
dams pilnīgi stratosfairā, runāja par visiem jautā-
jumiem un, protams, apgalvoja, ka lūk, sociāldemo-
krāti esot tie, kas sadārdzinot maizi, sociāldemokrāti
esot tie, kas aizstāvot augstas muitas likmes, kas
paceļot cukura muitu,kas atjaujot ievest kontingentu
sistēmu,kāda pašreiz pastāv. (Starpsaucieni.) — Jūs
gan varat mazliet mierīgāk paklausīties mūsu domas
arī; ja jūs pagājušo reizi būtu klausījušies mūsu
frakcijas viedokļa motivējumu, jūs būtu sapratuši
mūsu frakcijas viedokli.

Tiesa, mēs esam par kontingentiem, bet ne tā-
dā veidā, kādā tos realizē Ulmaņa kunga valdība.
Mēs domājam: ja jūs būtu valdībā, un valdības gro-
ži būtu jūsu rokās, jūs arī būtu spiesti iet zināmu
valdības iejaukšanās ceļu, ievedot ārējās tirdzniecī-
bas monopolu vai kontingentu sistēmu.

Ja arī mēs nevaram celt iebildumus pret šo si-
stēmu būtībā, tad mums jāceļ — un mēs to darījām <
pagājušā Saeimas sēdē ?— iebildumi pret to, kā šo
sistēmu realizē praksē, kā to lieto Ulmaņa kunga
valdība. Nav divu domu, ka viņa ar šo savu sistē-
mu paceļ dzīves dārdzību. Bet mēs varējām gai-
dīt, ka jūs vērsīsit savus sitienus pret tiem, kas šos
likumus izdod, kritizēsit to pusi, kas ir politiski at-
bildīga par šiem likumiem. Jūs palikāt uzticīgi tak-
tikai, ko lietojat visu laiku, uzbrūkot kreisajam spār-
nam, strādnieku spārnam, vājinot tos strādnieku spē-
kus, kas vienīgi var vilkt strīpu pāri Ulmaņa polī-'
tikai. Ciktāl jūs to darāt un turpināt darīt, jūs esat
atbildīgi arī par Ulmaņa kungu valdības politikas tur-
pināšanu. Jūs esat un būsit Ulmaņa kunga valdības
kabineta visdrošākais balsts, ja savu taktiku Saei-
mā turpināsit un sitienus vērsīsit pnet strādniecību,
ne pret pilsonību. Redziet, Ulmaņa kungs var ap-
mierināti smaidīt, jo viņš zina, ka viņam bez laba
spārna ir vēl ļoti laba sabiedrotā — kreisā kommū-
nistu frakcija. (Saucieni sociāldemokrātu solos:

' „Pareizi!")
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais

nams! Valdība, izdodot jau pirmos noteikumus par
maizes labības tirgus regulēšanu, pēc mūsu dziļākas
pārliecības gāja pilnīgi aplamus ceļus. Ka tas tie-
šām tā ir, to lieku reizi pierāda šis jaunais papildi-
nājums, kas ir izvērties savā ziņā par zināmu nolie-
gumu ievest maizes labību kā tādu. Pirmie izdotie
noteikumi radīja ārkārtīgi izdevīgus apstākļus iedzī-
voties nevis sīkajiem, mazajiem vai vidējiem tirgo-
tājiem, bet lieliem importieriem, jo viņi, iepirkdami
ārzemēs lētu labību, kas visiem laukiem zināms, se-
višķi Latgalē, uz vietas to pārdeva par augstu cenu
un tā rauša sev lielu peļņu. Kāds tam nu bija re-
zultāts? Rezultāts bija tāds, ka pagājušā gada ru-
denī iepirktā labība vēl tagad guļ spīķeros. Tur tā

I . ' ...

ir jau tik ilgi gulējusi, ka labībā ir sametušies mazi
dzīvnieciņi, kukainīši, kas bija sākuši labību jau tik
tālu bojāt, ka to vajadzējis gāzēt. Tāpēc arī bija
pēdējais laiksmēģināt tikt vaļā no pašu labības krā-
jumiem, un tāpēc arī vajadzēja izdot noteikumus,
kas noliedz maizes labības ievešanu.

Ko ar to grib sasniegt? Grib sasniegt to pašu,
uz ko demokrātiskais centrs norādīja jau agrāk,
proti — ka vajadzīgs maizes labības monopols. Te
nu viņš tagad ir! Tikai noteikumos atstātas mazas
durvtiņas spekulatīviem pasākumiem. Man šķiet,
ka aiz šī iemesla tagad, kad maizes dārdzība aug,
kad nevien pilsētas, bet visi lauki, Latgale un Vid-
zeme ilgojas pēc lētas maizes, šis „erzaca" likums ir
radījis neciešamu stāvokli ne tikai pilsētās, bet arī
uz laukiem tanīs vietās, kur trūkst pašiem savas
maizes labības.

Ir pilnīgi pareizi, ko te teica Lorenča kungs, ka
Saeima paeājušā gada pavasari ar lielu balsu vai-
rākumu, arī lagaliešiem līdz balsojot, uzdeva līdz 1.
decembrim ievest maizes labības monopolu. Šis
darbs vēl nav veikts. Tāpēc mums šķiet, ka, šie no-
teikumi jānodod kommisijām. Lorenča kungs gan
teica, ka sociāldemokrāti balsošot pret šo noteiku-
mu nodošanu kommisijām, bet mēs domājam drusku
citādi; mēs domājam, ka kommisijā šie noteikumi jā-
pārvērš par ievedamās labības monopola likumu.
(Ķ. Lorenča starpsauciens.) — Lorenča kungs, mi-
roņus taču vairs nevar pērt, tiem taču pērienu ne-
dod! — Es vēlreiz saku: lai rastu izeju, lai varētu
likvidēt sapirkto labību, mums jānodod šie noteir
kurni kommisijai, kur tie jāpārstrādā par ievedamās
labības monopola likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

V K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es te gribēju konstatēt tikai faktus, lai sociāldemo-
krāti nemēģinātu teikt tādas frāzes, ka tikai tam-
dēļ, ka mēs te sēžot, buržujiem esot iespējams no-
darboties ar strādniekiem naidīgu politiku. Es te
minēšu tikai kailus faktus.

Gan šīs dienas balsošana pret cukura importu,
gan Lorenča kunga gadu no gada skandinātie pro-
jekti par monopoliem, ir skaidrs pierādījums tam, ka
jūs stāvat, un krītat, un kritīsit par dzīves sadārdzi-
nāšanu. Lorenča kungs, pagājušā sēdē jūs taču bal-
sojāt par to, lai kontingentu projekti tiktu nodoti
kommisijām, kas ir pierādījums, ka Jūs gribat pa-
nākt dzīves sadārdzināšanu. Ja Jūs gribat šo faktu
apgāzt, tad stādāt tam pretim citus faktus. Mēs te
operējam tikai ar faktiem un turam par necienīgu
kā citādi uzstāties.

Kas attiecas uz tiem kungiem, Breikša kungu un
citiem, kas te mēģināja aizstāvēt maizes sadārdzi-
nāšanu, tad es negribu par viņiem te ilgi runāt, jo
pagājušā sēdē es pie šī jautājuma apstājos sīkāki.
Es tikai gribu jautāt demokrātiskajam centram, tā-
pat gribu jautāt jaunsaimnieku frakcijai, krievu, Du-
bina un citām grupām: vai ierēdņi, jaunsaimnieki un
visi pārējie lauku darba ļaudis, kas ir demokrātiskā
centra sociālā bāze, vai tie maizi nepērk? Vai tie
tiešām maizi pārdod? Vai to interesēs arī ir maizi
sadārdzināt? Vai demokrātiskā centra vēlētāju in-
teresēs ir maizi sadārdzināt? Vai Latgales naba-
dzīgo zemnieku interesēs ir maizi sadārdzināt? Sa-
kiet, Latgales kristīgie, kas balstāties uz Latgales
nabadzīgajām masām, vai tās maizi pērk vai pār-
dod? Tāpat Jezups Trasuns, kas šeit sēž un pro-
gresa vārdā savās vēlēšanu platformās ļoti varonīgi
„cīnās" ar baznīckungiem, šeit, balsojot par dzīves
sadārdzināšanu, nodod Latgales nabadzīgo^ zemnie-
ku intereses. Vai Jezupa Trasuna vēlētāji maizi
pērk vai pārdod? Man šķiet, ka viņi maizi pērk.



119 Latvijas Republikas IV. Saeimas i sesijas 6. sēde 1931. gada 20. novembri. 120

Tāpat ir ar minoritātēm, ar Trofimoviem un Verž-
bickiem, ar poliem, vai krieviem, vai pārējo nāciju
darba laužu balsu zvejotājiem. Vai arī jūs tagad ne-
nododat savus vēlētājus? Jūsu vēlētāji savā vai-
rumā taču nav tie, kas maizi pārdod, bet tie, kas to
pērk! Ja jūs šodien balsosit — un jāsaka, ka, cik
var spriest, jūs patiesi balsosit par maizes sadārdzi-
nāšanu, ko tad jūs teiksit saviem vēlētājiem? De-
mokrātiskais centrs un ap to stāvošās grupas balsos
par šo likumu, par šo maizes sadārdzināšanas liku-
mu, ta nododot savu vēlētāju intereses, to ļaužu in-
tereses, kas viņus šurp sūtījuši, sūtījuši šurp nevis
lai nodotu, bet lai aizstāvētu viņu intereses. Tāds,
luk, ir stāvoklis!

_ To es gribēju konstatēt, un tas ir jāsaka visiem
strādniekiem,_ierēdņiem, lauku trūcīgām un nabadzī-
gam iedzīvotāju masām, tāpat arī Latgales trūcīgiem
zemniekiem, ka viņu izvēlētie pārstāvji, par ko viņi
ir balsojuši un kam savu uzticību dāvājuši, t. i. de-
mokrātiskais centrs un latgalieši, kā arī minoritāšu
grupas, ir nostājušies pret viņu interesēm un balsos
par maizes sadārdzināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu-baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Deputātu kungi! Negribu daudz kavēties
pie tā, ka saimnieciskais stāvoklis ir ārkārtīgi grūts,
un ka visur, ne tikai šeit Latvijā, meklē izeju, tau-
stoties gan šur, gan tur. No šī redzes viedokļa mēs
novērtējam arī valdības satversmes 81. panta kār-
tība jzdoto noteikumu saimniecisko raksturu. Tas
ir mēģinājums, kā pēc kabineta uzskatiem atbalstīt
Latvijas saimniecisko stāvokli.

Saimnieciski soļi vienmēr jāpiemēro vietējiem
apstākļiem. Kļūda būs, jakopēsim svešus piemērus,
tāpat arī tad, ja mēģināsim atrisināt saimnieciskus
jautājumus uz politisku platformu vai teorētisku ap-
svērumu pamata. Ja, piemēram, demokrātiskais
centrs deputāta Breikša personā deklarē, ka vienī-
gā izeja un vienīgais labības tirgus glābiņš saska-
tāms monopola ievešanā, tad mans uzskats ir tāds,
ka še runā līdz ne tikai lietderības, bet arī politiski
motīvi. Es gribētu jautāt Breikša kungam, vai viņš
man var minēt kaut vienu piemēru, kad ar monopo-
liem ir novērstas saimnieciskās grūtības. Tādu pie-
mēru nav, bet gan ir pierādījumi, ka monopoli pa-
sliktina preču kvalitāti un sadārdzina cenas.

Valdības izdotiem noteikumiem ir ļoti lieli trū-
kumi un kļūdas. Bet mēs tomēr nekļūsim tālāk, ja
šeit plenārsēdē tos vienkārši noraidīsim. Tā stā-
voklis nekļūs labāks. Šeit plenārsēdē nav īstā vieta
šo noteikumu būtības apspriešanai, to grozīšanai vai
pārlabošanai; tā ir kommisijās kompetence. Šī lie-
ta deg. Visi ar nepacietību gaida, lai Saeima bei-
dzot ieņemtu stāvokli svarīgos saimnieciskos die-
nas jautājumos. Mēs nedrīkstam šeit lietu kavēt,
bet gan, taisni otrādi, mums jārūpējas, lai kommisi-
jās nekavējoties sāktu savu atbildīgo darbu. Tāpēc
vācu frakcija balsos par visu nolasīto valdības no-
teikumu nodošanu kommisijām — ne jau tāpēc, ka
viņa tiem piekristu; taisni otrādi — mums pret tiem
ir,daudz, ļoti daudz kas iebilstams, un mēs liksim
priekšā ļoti svarīgus grozījumus. Tomēr darbu pie
šiem noteikumiem nedrīkst kavēt, un tas tūlīt kom-
misijās jāuzsāk. No šī redzes viedokļa arī es jus
lūdzu novērtēt vācu frakcijas nodomus balsošanā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Visas tās debates,
kas norisinās par šo likumu, ir pilnīgi nevietā un ari

*) Runātāja atreferējums.

nemaz neatspoguļo to, kas teikts šinī likumā. Tā
vien liekas, ka tie lielie un spēcīgie runātāji, kas ņē-
ma un nokritizēja visas frakcijas no vietas, paši ne-
maz nav iepazinušies ar šī likuma saturu. Tur nav
runa ne par cenu paaugstināšanu, ne par pazeminā-
šanu, bet gan par kaut ko citu, proti — par miežu
un kartupeļu miltu piejaukšanu kviešu miltiem. Tas
notiek tāpēc, ka šogad, kā zināms, mums pašiem ne-
pietiks savu kviešu baltai maizei. Tāpat kā ie-
priekšējos gados, ari šo gadu kvieši lielākos apmē-
ros būs jāieved no ārzemēm. Lai no vienas puses
aiztaupītu ārzemju valūtu un nelaistu iekšā ārzemju
kviešus, un no otras puses — lai paceltu cenas ci-
tai labībai un lauksaimniecības ražojumiem, proti —
miežiem un kartupeļiem, ir izdoti šie noteikumi, kas,
bez šaubām, jānodod lauksaimniecības kommisijai.
Mums tie jāpieņem, lai būtu iespējams piejaukt kvie-
šu miltiem miežu un kartupeļu miltus.

Kreisās puses pārstāvji šeit aizrādīja, ka likums
gribot sadārdzināt maizi, kā viņi saka, darba zem-
niekiem. Nav taisnība! Taisni otrādi — šis likums
būs par svētību un par labu darba zemniekiem,
proti — jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem, jo
viņiem nav kviešu, ko pārdot, bet gan ir daudz pā-
rējo ražojumu, ir mieži, ir kartupeļi. Lai varētu pa-
celt miežu un kartupeļu cenas, katrā ziņā jāpieņem
šis likums, kas Zemkopības ministrijai dod iespēju
izdot noteikumus, ka kviešu miltiem jāpiejauc kā
miežu, tā kartupeļu milti. Tā pavairosies šo ražo-
jumu patēriņš, proti, to ražojumu patēriņš, ko lielā-
kā vairumā var ražot kā jaunsaimnieki, tā sīkgrunt-
nieki.

Vēl ir jautājums, ko vispār darīt ar ievedamo
labību — rudziem un kviešiem. Tam jautājumam
nav sakara ar apspriežamo likumu, bet par to gan
visu laiku runāja. Mums sen ir bijis tāds uzskats,
ka labības ievešana jāpatur valsts rokās. Ja uzskats
par maizes labības ievedmonopolu būtu pieņemts
jau gadu atpakaļ, tad mēs nebūtu nonākuši tādā stā-
voklī, kādā esam pašreiz, kad rudzu mums ir pietie-
koši, rudzi stāv noliktavās un, rudzus pērkot, zem-
niekiem par tiem nevar samaksāt pilnu vērtību.
(Starpsauciens.) Mūsu uzskats vienmēr ir bijis tāds,
ka labības ievešanai jāpaliek valsts rokās. Par šā-
du uzskatu mēs esam vienmēr balsojuši kā plenār-
sēdēs, tā kommisiju sēdēs. Tas ir nepieciešami, jo
ja mums iekšzemē ir pietiekoši labības —? vai nu tie
ir rudzi, vai kvieši —, tad valdība var neatļaut labī-
bas ievešanu no ārzemēm; ja iekšzemē labības nav,
tad to var ievest arī no ārzemēm. Turpmāk, kad
ķersimies pie likumprojekta, kur būs jāspriež par ie-
vedlabības monopolu, mēs būsim par to, ka šis mo-
nopols ir jāieved. Tad mēs varēsim stabilizēt la-
bības un maizes cenas iekšzemē, un, no otras puses,
no valsts netiks prasīti lieli līdzekļi šī likuma rea-
lizēšanai. Pašreiz mums jārunā par to, ka kviešiem
jāpiejauc vietējie mieži un kartupeļi, kas ietaupīs va-
lūtu un veicinās pārējo lauksaimniecības ražojumu pa-
tēriņu. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija bal-
sos par to, un turpmāk, kad mūsu apspriešanā būs
otrs likumprojekts — par labības ievedmonopolu,
tāpat balsos arī par to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts _ (jaunā zemnieku apvienība): Depu-
tāta Eglīša uzstāšanās man atgādina teicienu: neska-
taities uz maniem darbiem, bet klausaities uz maniem
vārdiem. Labības tirgus patiešām ir neciešamā stā-
voklī, tikai nevis no tā viedokļa, ka mums maize būtu
par dārgu, nē — bet no tā viedokļa, ka mēs savu
maizi noliktavās sapūdējam. Mūsu zeme stāv brīvā,
mūsu strādnieki stāv brīvā, bet mēs vēl vienmēr ie-
vedām ārzemes labību. Vai te ir kāds saprāts? Par
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pilsētnieku naudu vajadzēja pirkt labību no mums,
zemniekiem. Bet ne, ta labība netiek aizskarta. Tā
pilsētniekiem nederot, to pilsētnieki nevarot ēst. To
glabā noliktavas žurkām un kukaiņiem. Pilsētnie-
kiem

^
turpretim ved iekša ārzemju labību. Vai te ir

saprāts? Tur jau zirgam jāsmejas! Un jaunsaim-
nieku frakcija ir ta, kas, visu laiku būdama koalīcijā,
nevarēja izšķirties par vai pret monopoliem. (Starp-
saucieni.) Vienreiz balsoja tā, otrreiz tā, un trešo
reizi atkal citādi! Kad Saeima uzdeva ievest mono-
polu, šī frakcija, būdama koalīcijā, nepildīja Saeimas
lēmumu. Tāds ir stāvoklis! (Starpsaucieni; A.
Eglītis no vietas: „Tas ir slikti, ka veci cilvēki pār-
vēršas par kukaiņiem!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F.Landov-
skis iesniedzis priekšlikumu:

«Papildinājumu noteikumos par maizes labības tirgus re-
gulēšanu noraidīt."

Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts
K. Lorencs. Likšu šopriekšlikumu uz balsošanu. Ja
to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — šo pa-
pildinājumu nodot kommisijām; ja deputāta Landov-
ska un Lorenča priekšlikumu noraidīs, nāks nobalso-
šanā prezidija priekšlikums. — Lieku uz balsošanu
deputātu Landovska un Lorenča priekšlikumu. Lū-
dzu pacelties, tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputātu
Landovska un Lorenča priekšlikumu nodotas 29 bal-
sis, pret 57 balsis. Priekšlikums noraidīts. —? Nobal-
sošanā nāk prezidija priekšlikums — papildinājumu
noteikumos par maizes labības tirgus regulēšanu no-
dot lauksaimniecības, budžeta, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības, kommisijām. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu nodots
50 balsu, pret to nodotas 29 balsis. Prezidija priekš-
likums pieņemts; papildinājumi nodoti attiecīgām
kommisijām. — Tālāk Ministru kabinets satversmes
81. panta kārtībā izdevis vairāk pārgrozījumu un pa-
pildinājumu noteikumos par valsts darbinieku atalgo-
jumu. Lai zinātu, par ko ir runa, lūdzu sekretāru no-

i

lasīt attiecīgos īsos pārgrozījumus.
Sekretārs A. Blodnieks:
„Pārgrozījums noteikumos par valsts darbinieku atalgoju-

mu. (Izdots Latvijas republikas satversmes 81. panta kartība.)
Noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu (lik. kr. 1929.

g., 156) 1931 g. 16. aprīļa pārgrozījumu un papildinājumu (lik.
kr. 94) noslēguma pirmo teikumu izteikt šādi:

Šie pārgrozījumi un papildinājumi ir spēkā no 1931. g. 1.
aprīļa un piemērojami arī darbiniekiem, kas attiecīgā pakāpē
ieskaitīti no 1928. g. 1. aprīļa;...

Rīgā, 1931. g. 8. oktobrī. "
Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu so-

ciālās likumdošanas un budžeta kommisijām. Iebil-
dumu nav? Tas nodots minētām kommisijām. —
Lūdzu sekretāru nolasīt nākošo pārgrozījumu.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Papildinājums noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu. (Izdots Latvijas republikas satversmes 81. panta kārtībā.)
Noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu (lik. kr. 1929.

,g. 156 un 1930, g. 144) 24. un 47. pantu papildināt ar sekojošu
piezīmi:

2. piezīme. Atalgojums laikā līdz 1932. g._ 31. martam iz-
maksājams par notecējušu kalendāra mēnesi, katra mē-
neša pēdējā dienā.

Resori, , kuriem ir plajs vietējo iestāžu tīkls, at-
algojumu uz vietām minētā laikā var. izmaksāt arī no
tekošā mēneša 28. dienas līdz nākošā mēneša 3. die-
nai. Avansi uz atalgojuma rēķina minētā laikā nav
izsniedzami.

Sis papildinājums stājas spēka ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 1931. g. 15. oktobrī."

^^^^^^^^^^^ H^^^^H^^^

Priekšsēdētājs P. Kalniņš j Prezidijs liek priekšā
nodot šo papildinājumu sociālas likumdošanas un
budžeta kommisijām. — Vārds deputātam Zeiboltam.

v P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Līdz šim pastāvēja likums, ka valsts
darbiniekiem ir tiesības saņemt algu mēneša 23. die-
nā. Bez tam lkumā bija noteikums, ka bez algas 23.
diena valsts darbiniekiem ir tiesības saņemt avansu
mēneša 15. dienā. Šosnoteikumus realizējot, pierā-
dījās, ka arī tie ir vel nepilnīgi, ka arī tie nevar ap-
mierināt valsts darbiniekus — tanīs gadījumos, kad
valsts darbinieki iet atvaļinājumā — vai nu slimības,
Vai gadskārtēja. Ministru kabinets tāpēc izdeva
1930. gada papildinājumu, kurā paredzēja valsts dar-

biniekiem izsniegt avansu pirms atvaļinājuma. Sa-
skaņa ar šiem noteikumiem valsts darbinieki ari ie-
kārtoja savu dzīvi, savu budžetu. Tā kā valsts dar-
binieku algas vel nav sasniegušas eksistences mini-
mumu, tad viņi no savas algas nevar pārtikt un ļoti
daudz gadījumos ir spiesti veikalos ņemt uz parādu
apģērbu, apavus un pat pārtikas vielas. Katrs valsts
darbinieks iekārtojas ta,ka savus parādus nolīdzināja
mēneša 15. un 23. datumā. Te piepeši kādā dienā,
valsts darbiniekiem neko neziņojot, Ministru kabi-
nets izdeva_ rīkojumu, ka alga izmaksājama tikai mē-
neša pedeja dļena. Ar šo piepešo rīkojumu valsts
darbinieki nonāca visai kļūmīgā stāvoklī. Loti lielai
daļai valsts darbinieku vekseļi tika protestēti, veikal-
nieki tiem vairāk nedeva apavus un apģērbus uz no-
maksu.

Paņēmieni, ar kādiem rīkojas mirstošā valdība,
atgādina paņēmienus, par kādiem pēdējās dienās bie-
žilasam laikrakstos, proti, ka uz ielas nemanot pieiet
kāda persona kādai sievieteiun neuzkrītošākārtā pie-
savinās viņas rokas somiņu. Valdība ar šo noteiku-
mu izdošanu ir rīkojusies līdzīgi.. Ja jau valdība šos
noteikumus gribēja izdot, tad viņai vajadzēja brīdināt
valsts darbiniekus, varbūt, reizē ar šiem noteikumiem
vajadzēja izdot likumu, kas dod valsts darbiniekiem
moratoriju. To valdība nav darījusi. Saprotama lieta,
ka šādā stāvoklī valsts darbinieki vēl tagad nevar
sabalansēt savus budžetus. Viņi ir nonākuši ļoti sma-
gā un grūtā stāvoklī. Ne tikai mums par to šodien
te jaruna, par to lasām _arī laikrakstos, ka valsts dar-
binieki vairs nevar dabūt uz nomaksu vajadzīgās pre-
ces; veikalnieki tiem tās vairs nedod. Šādi apstākļi
atsaucas ne tikai uz valsts darbiniekiem,bet uz visu
mūsu tirdzniecību, kas stipri tādēļ ciešun sašaurinās.

Ja nu tagad tāds stāvoklis ir radies, tad jājautā,
kāds labums no šiem noteikumiem ir valdībai, kāds
labums ir Latvijas iedzīvotājiem, un kāds labums ir
vispārīgi valsts darbiniekiem. Man jāsaka, ka ne
vienai, ne otrai grupai no izdotiem noteikumiem nav
nekāda labuma. Gribu redzēt, ko šodien darīs tie
pārstāvji, ko tagad IV Saeimā ir ievēlējuši valsts
darbinieki un kas skaitās par valsts darbinieku aiz-
stāvjiem. Man ir tieši to biedrību iesniegums, kuras
reprezentē labais spārns un demokrātiskais centrs; ie-
sniegumā uzsvērts, ka šādinoteikumi valsts darbinie-
kiem nav pieņemami. Tāpēc es šodien gribu redzēt,
ko darīs jaunsaimnieku pārstāvis Erniņš, kurš arī nāk
no valsts darbiniekiem, ko darīs Kukaiņa kungs, un
ko darīs ari pārējie valsts darbinieku aizstāvji. Mans
priekšlikums manas frakcijas uzdevumā ir — šos no-
teikumus noraidīt.

Priekšsēdētājs_ biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Deputāts P. Zeibolts iesniedzis priekš-
likumu —

noraidīt satversmes 81. panta kārtībā izdoto papildinājumu
noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu („Valdības Vēst-
neša" Nr. 233).

H
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Vispirms nāks nobalsošanā šis priekšlikums. Ja
to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — šo pa-
pildinājumu nodot kommisijām; ja to noraidīs, nāks
nobalsošanā prezidija priekšlikums. — Lieku uz bal-
sošanu deputāta Zeibolta priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsoša-
nas rezultāts: par deputāta Zeibolta priekšlikumu no-
dotas 35 balsis, pret to nodots 40 balsu. Šis priekš-
likums noraidīts. — Nobalsošanā nāk prezidija priekš-
likums — nodot šo papildinājumu sociālās likumdo-
šanas un budžeta kommisijām. Lūdzu pacelties toš,
kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Par prezidija priekšliku-
mu nodota 41 balss, pret to nodotas 35 balsis, atturē-
jies 1. Prezidija priekšlikums pieņemts. —

Lūdzu nolasīt nākošo pārgrozījumu.
Sekretārs A. Blodnieks:
«Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgojji-

mu. (izdoti Latvijas republikas satversmes 81. panta kārtība.)
Noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu (lik. kr. 1929.

g. 156) izdarīt sekojošos pārgrozījumus:
I. 14. un 53. pantā strīpot vārdus «sievu un", piezīmē pie

14. un 53. panta strīpot vārdus «par sievu 15% un", 57.
pantā strīpot vārdus «sievas un".

II. 16. un 55. pantu atcelt.
Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar 1931. g. 1. novembri.
Rīgā, 1931. g. 30. oktobrī."
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

tu kungi! Pie iepriekšējā likuma, ko nodeva kom-
misijai, aizrādīja, ka valsts darbinieku stāvoklis ar to
pasliktinās. Bet pieņemot šo otro likumprojektu,
valsts darbinieku stāvoklis pasliktināsies vēl lielākā
mērā. Šis nav pirmais likums, ar ko pasliktināts
valsts darbinieku stāvoklis. Vienu šādu likumu jau
nodeva kommisijai bez kādiem iebildumiem par pa-
kāpju atņemšanu valsts darbiniekiem. Nupat node-
va kommisijai likumu par algas izmaksas termiņa pa-
garināšanu, un tagad nodos vēl trešo likumu, kas
valsts darbinieku sievām atņem ģimenes piemaksas.
Šādu soli varētu saprast tad, ja valsts darbinieku al-
gas būtu vienlīdzīgas, ja ģimenes piemaksas būtu
vienlīdzīgas, tādas, kādas tās prasa valsts darbinieki.

Tagadējā mirstošā valdība un tā valdība, kas
pastāvēja 1925. gadā, valsts darbinieku algu nevien-
līdzību nav izlabojusi, bet gan ir pasliktinājusi. Se-
višķi tas notika 1925. gadā, kad ministru prezidents
bija Celmiņa kungs. Tā lielā pārestība, ko nodarīja
valsts darbiniekiem, vēl tagad ir atmiņā. Tāpēc ta-
gad sevišķi nesaprotams valsts darbiniekiem ir šis
valdības solis, ko sper ar ģimenes piemaksu atņem-
šanu valsts darbinieku sievām. Varētu vēl saprast
šo valdības soli, ja valdība pirmā būtu parādījusi zi-
nāmu taupību. To valdība nav darījusi. Viņa ir rī-
kojusies gluži pretēji. No valsts darbiniekiem prasa
taupību, bet tanī pat laikā valdība ieceļ liekus mini-
stru biedrus, liekus juriskonsultus un inspektorus.
Dn tas viss notiek tad, kad valdība atņem valsts dar-
biniekiem ģimenes piemaksas, kaut gan Ārlietu mi-
nistrija veselai rindai ierēdņu paaugstina viņu šķi-
ras un, bez šaubām, ari atalgojumus. (Sauciens pa
labi: „Ko Jūs runājat, kad Jūs nezināt!" —
Ķ. Ulmanis no vietas: „Kad Jūs nezināt, tad neru-

Lnājiet!")
Varētu saprast, ja valdība būtu ķērusies pie

ministru sievu ģimenes piemaksas atņemšanas, pie
Saeimas deputātu sievu piemaksu atņemšanas. Val-
dība to nav darījusi; Viņa atradusi par vajadzīgu da-
rīt to ar tiem valsts darbiniekiem, kuru algas nesa-
sniedz eksistences minimumu, t. i. valsts darbinieku

zemākām kategorijām. Valdība ir atradusi par vaja-
dzīgu taisni šimkategorijām atņemt ģimenes piemak-
su sievām. Zemāko kategoriju valsts darbiniekiem
atalgojums ir bada atalgojums, sevišķi tiem, kuriem
ir vairāk ģimenes locekļu, kādēļ viņiem svarīgs katrs
santīms. Valdība atrauj no 84 latu lielās algas sie-
vas ģimenes piemaksu 12 latu apmērā. Tas jau ir
vesels robs zemākā kalpotāja budžetā.

Varbūt, šeit nāks un norādīs, ka mēs jau veicam
arī zināmu palīdzības darbu, esam nodibinājuši palī-
dzības komitejas, kas vāks ziedojumus un sniegs mī-
lestības dāvanas tiem Latvijas iedzīvotājiem — lai-
kam arī valsts darbiniekiem —, kuri nonākuši se-
višķi smagos apstākļos. Ne viens vien no zemākiem
valsts darbiniekiem jau ir iesniedzis lūgumus attiecī-
gam komitejām, lai palīdz viņiem uzturēt viņa ģime-
ni Kur jūs novedat valsts darbiniekus? Bezcieņas
stāvoklī! Pie tā, ka viņiem jāiet diedelēt, ko valsts
darbinieki nedrīkstētu darīt. Bet, lūk, jūs esat tie,
kas, izdodot šādus likumus, valsts darbiniekus pie tā
novedat! Jūs prasāt no valsts darbiniekiem cieņu,
pretimnākšanu, bet kad jāaizstāv valsts darbinieku
tiesības, kad valsts darbiniekiem jāatrod pienācīgs
atalgojums, tad jūs to neprotat darīt. Tādēļ arī jūs
nevarat prasīt no valsts darbiniekiem, lai viņi būtu
savu uzdevumu augstumos, to, ko pilsoņi prasa —?
valstiskumu.

Valsts darbiniekiem šis jautājums ir sāpīgs. Tā-
dēļ viņiem ir tiesības pacelt balsis, prasot sava stā-
vokļa nodrošināšanu. Ja jūs, kungi, domājat iet tālāk
pa šo ceļu, tad valsts darbinieki būs spiesti nostāties
par savām tiesībām ne ar lūgšanu, bet ar prasību,
atdot viņiem to, ko viņi savā laikā ir iekarojuši.
Valsts darbinieku organizācijas visas kā viena, kā
progresīvas, tā pilsoniskās vienbalsīgi ir nostājušās
pret šiem noteikumiem, vienbalsīgi prasa atdot ģi-
menes piemaksu viņu sievām. Es gribu redzēt, ko
tagad darīs kristīgais bloks, kurš III Saeimā vien-
mēr aizstāvēja ģimenes tiesības. Iepriekšējā balso-
šana to tomēr nepierādīja, jo, izņemot vienu Din-
bergu, pārējie nebalsoja par valsts darbinieku tiesī-
bām. Ko viņi tagad darīs? Vai blokā atkal būs tikai
viena persona, vai visi aizstāvēs valsts darbinieku
ģimenes cieņu? Es gribu redzēt, ko darīs pārējie,
kas skaitās valsts darbinieku aizstāvji, ko darīs jaun-
saimnieki, kas valsts darbiniekiem bieži piesmērējas,
piemēram, sevišķi dzeltenai dzelzceļnieku biedrībai,
kuras žurnālā ļoti bieži, pirms Saeimas vēlēšanām,
jaunsaimnieki mēģināja sevi izcelt, vai arī viņi balsos
par šī likuma noraidīšanu?.

Savas frakcijas uzdevumā lieku priekšā šo li-
kumu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātei Bertai Pīpiņai.

s/ _B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Mūsu priekšā šodien ir aizejošās val-
dības, ta mīksti izsakoties, pārāk sasteigts priekšli-
likums, kas liek saārdīt, sagraut kādu jau pastāvošu
likumu. Tie ir noteikumi, kas paredz atņemt ģime-
nes pabalstu valsts darbiniekiem resp. 18.000 ģime-
nēm pabalstus viņu, sievām. Ministru kabinets ir
motivējis to ar taupību, jo kopsumma esot liela. Tie-
šam kopsumma ir pārāk vilinoša budžeta sabalan-
sētajiem.

Bet paskatīsimies, kas tās ir par naudām valsts
darbinieku sievām, ko tik viegli, liekas, var atņemt.

Likums par ģimenes atbalstīšanu izdots ap 1921.
gadu. Tas skar ap 50.000 ģimenes locekļu, t. i. ap
32.000 bērnu un ap 18.000 sievu. Man ļoti labi atmi-
ņa toreizējas debates. Motivējums šim likumam to-
reiz bija — atbalstīt ģimeni, sevišķi salīdzinot ar
vientuļo pelnītāju, jo tam ir vieglāks stāvoklis —
daudz vieglāks nekā ģimenes cilvēkam. Toreiz šo
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jautājumu ta saprata, un šo pabalstu sāka izsniegt.
10 gadu no vietas šo likumu atrada par pareizu. Arī
Augstais nams visus šos 10_ gadus to atzina, par pa-
reizu, jo svēts ir mušu zemē tēvu tēvu likums — ģi-
meni aizsargāt. Kā tāds arī bija tas- likums iznācis.

Bet varētu nu mēs domāt un teikt, ka,, varbūt,
dzīves paletināšanas izsaukusi šo jauno likumu, ka nu
varētu to atņemt. Tiešām, ir daži produkti pašiem
ražotājiem ļoti palētinājušies. Bet ne tik ļoti tie ir
palētinājušies patērētājiem. Kā zināms, valsts dar-
binieku ģimenes ir šo produktu patērētājas, un tā tad
lētums_ viņām nav tik liels. Turpretim mēs zinām,
ka ar ārzemju preču ievešanas aizliegšanu dzīve ci-
tos virzienos ir stipri sadārdzinājusies. Tā tad mēs
varam teikt, ka dzīve sāk ar katru dienu tikai sadār-
dzināties. Man šķiet, ka to gan vajadzēja zināt li-
kuma sastādītājiem.

Varbūt, viņi ņēma šo jautājumu no sava perso-
nīgā, no savu aprindu viedokļa. To mēs varam
saprast. Deputāti, ministri un augstākie ierēdņi šo
naudu, kas ir apmēram 24 lati augstākām katego-
rijām, izsniedz savām sievām kā lutināšanas, kā
kabatas naudu, kā naudu rotas lietām. (A. Eglītis
no vietas: „Tramvajam!").

Varbūt būs iebildumi, ka šādu sievu nav daudz.
Tam es varētu piekrist — šo sievu nav daudz; bet
tad šīs nedaudz ģimenes varēja rādīt patriotisku
žestu, nevajadzēja sākt ar likuma ārdīšanu, bet vien-
kārši deputātiem, ministriem, līdz ar augstākiem
ierēdņiem, vajadzēja teikt: mēs atsakāmies šinīs
grūtos laikos no katra ģimenes pabalsta. To ļoti
labi varētu izdarīt, jo šādu personu ir mazākums, bet
likums skars vairākumu, proti — ap 15.000 ģimeņu,
kas šinīs grūtos laikos ir uztraukušās.

Procentuāli ņemot, šis likums zemākos ierēdņus
skars 15% apmērā, turpretim augstāko kategoriju
ierēdņus — tikai 3% apmērā. Tā tad arī te ir ne-
taisnība, skarot augstāko kategoriju ierēdņus tikai
3%, bet zemākos — līdz 15% apmēram. Kā gan te
pacelsies rokas atņemt 15% tiem, kam pamatalga ir
tikai 84 lati? Kas tā būtu par ģimenes aizsargāšanu,
ģimenes ievērošanu? Mēs zinām, ka zemāko ie-
rēdņu sievām šī piemaksa nav luksa nauda, nav
lutināšanas nauda, bet ir nauda ģimenes visnepiecie-
šamākām vajadzībām. To nevar saukt par sievas
atbalstīšanu. Nē, šī nauda aiziet ģimenes visnepie-
ciešamākiem produktiem.

Es gribētu jautāt, vai tiešām mēs jau tā būtu
nosaimniekojušies, ka mums vajadzētu ķerties pie
ģimenes grašiem (starpsaucieni), ņemt no plānā
riecentiņa, ņemt, varbūt, no nošķiebtiem papēžiem,
no salāpītā drēbju gabala un dot mūsu dzīves uz-
labošanai! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lūdzu
netraucēt runātāju!

B. Pīpiņa (turpina): (Ķ. Mežula starpsauciens.)
Es Jūs, Mežula kgs, visu laiku klausījos ar vislielāko
pacietību, tāpēc lūdzu arī mani tagad uzklausīt. Jūs
jau 5 reizes esat runājuši, es Jūs jau 5 reizes esmu
klausījusies, bet pati runāju tikai pirmo reizi.

Man šķiet, ka arī valdība ir sapratusi, ka mēs
vēl tā neesam nosaimniekojušies. _ Pagājušā reize
mums šķiet, Saeimai, lika priekšā jaunu budžeta
posteni, 77.000 latu lielu. Šī summa bija domāta
katoļu teoloģijas fakultātes dibināšanai mūsu Uni-
versitātē. Šīs fakultātes vajadzību motivēja ar to,
ka vajadzīgas stiprākas juridiskas tiesības. Tā tad,
lai būtu stiprākas juridiskas tiesības, valdība varēja
dot 77.000 latu. Es nu gribu jautāt: ja mums tik
stipri dzīvē jānostājas, vai tad katoļu garīdzniecība
nav kā ķēniņš savā draudzē, vai katoļu garldzniecī-

L

bai nebija stipras tiesības, kad viņa sēdēja Šī nama
visaugstākos krēslos? Vai tiešam viņas tiesības vel

nebija pietiekoši lielas? Vai tiešam tagad būtu
īstais laiks pienācis nostiprināt viņu tiesības no jauna
ar 77.000 latu? Jašos 77.000 latu sadalām pa 10—15
latu, ko atņem ierēdņu sievām, tad dabūjam, kašo
pabalstu atņem 5200 sievām tikai tāpēc, lai dibinātu
katoļu teoloģijas fakultāti. (Starpsaucieni.) Ar to
es gribēju teikt, ka mēs vēl nebūt neesam tā nosaim-
niekojušies, un valdība to arī itin labi saprot. (Starp-
saucieni.) Redziet, kungi, kāda galu. galā divkosība
valda pie mums mūsu politiskā dzīvē!

Kungi, tagad es jautāšu tiem, kas stāv par šo
likumu, vai jūs nepazīstat tādus vārdus: „Mums
nepatīk, ka sieviete iet ārpus mājas strādāt, mēs
gribam, lai viņa labāk paliek ģimenē." Es domāju,
jūs pazīstat šos vārdus, jūs paši šos vārdus runājat.
Tāpēc sargājiet to ģimenes sievieti, lai viņa neietu
ārā no tās! Bet ko jūs darāt? Jūs gribat viņai šo
grasīti atraut, lai viņa nevarētu savas saimniecības
galus kopā savest. Viņa ar tiem 84 latiem nevarēs
iztikt, jūs dzīsit to ārā no mājas. Ja ne citur, šo
ierēdņu sievām būs jāiet par apkopējām, par ielu
slaucītājām.

Šis likumprojekts ir uztraucis ne tikai šīs apmē-
rām 15.000 ģimenes— tas ir uztraucis arī visu plašo
sabiedrību. Ja mēs nezinātu, ka Ministru kabinetā
sēž vairums ģimenes cilvēku, tad varētu taisni do-
māt, ka pār visu stiepjas it kā kāda vecpuišu naida
ēna. (A. Eglītis no vietas: „Vai nevar to Ulmaņa
tēvu apprecināt"?) Mums nav noslēpums, ka
Tautas labklājības ministrijā atrodas viens likum-
projekts,, kas arī grib saārdīt ģimenes dzīvi. Šis
projekts gan ir pagaidām tikai projekts, bet mums
pie vienas reizes jārunā arī par to, lai tas neredzētu
dienas gaismas. Būtu interesanti zināt, kas ir šī
projekta autors, kas ir tas vīrs Latvijā, kas grib sa-
ārdīt mūsu ģimenes dzīvi! Minētais likumprojekts
saka, ka precētas, sievas vajaga atlaist no darba.
(Troksnis. Sauciens no vietas: „Lūdzu uzmanību
pret runātāju!" — K. Ulmanis no vietas: „Ko te
var uzmanīt? Runā tādas lietas...") Varbūt te
trokšņo, lai publika mani nevarētu dzirdēt, varbūt,
mani vārdi ir deputātu kungiem nepatīkami. — Šis
likumprojekts runā par to, ka precētās sievas vajaga
atlaist no darba. Vispirms tā ir satversmes grau-
šana, jo mūsu satversme nosaka, ka visi pilsoņi li-
kuma priekšā vienlīdzīgi; kas grib šādu likumpro-
jektu izstrādāt, tas grēko pret mūsu pamata notei-
kumu; un ne tikai ar to, ka tas runā pretim valsts
satversmei — šis likumprojekts grib saārdīt arī
ģimeni. Tas nav vairs noslēpums, ka šāds likum-
projekts jau cirkulē. Man mājās ir vesela kaudze
vēstuļu no visām Latvijas malām, kurās mazie
ierēdnīši saka tā: „Mēs negribam par agru šķirties,
bet Jūs mums paziņojiet, kad tas likums nāks dienas
gaismā, lai pie laika varētu izšķirties." To saka
mazie ierēdnīši. Bet ir arī tādi mazie ierēdnīši, kuri
saka tā: „Mēs nešķirsimies, mēs negribam būt ne-
godīgi ierēdņi mūsu valdībai, mūsu valstij. Tad
labāk mēs paliksim bez maizes, bet mēs nešķirsi-
mies!" Nav arī noslēpums, ka jau tagad mūsu valsts
centrā katru dienu šķiras. (Smiekli.) Latvijas
centrā, Rīgā, šeit jau šķiras. Un, jāsaka, šķiras ne
tik vien mazie, bet arī lielie ierēdņi, tie, kas ir tāl-
redzīgāki. Bet tā mēs saārdīsim mūsu ģimenes
dzīvi, ja šādā veidā pieiesim mūsu ģimenēm. Tāpēc
reizē ar iepriekšējā likuma noraidīšanu mums jārunā
arī par šo cirkulējošo projektu untas jākritizē; tāpēc
es uzaicinu arī visus tālākos runātājus runāt un kri-
tizēt arī to likumprojektu, lai tas neredzētu dienas
gaismas, lai tas nesaārdītu mūsu ģimenes. Ar šādu
likumu mēs varētu tikai kļūt populāri visā_ pasaulē,
jo tad tur runās, ka kaut kur kādā mazā Latvija
šķiras, ka ģimenes dzīve tur saārdīta, ka ģimenes
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tur vairs nemaz nav. Tik populāri mes varam kļūt
ar šādiem likumprojektiem!

Gribu redzēt, cik būs šeit Saeimā to, kas gribēs
uzstāties par ģimenes saārdītajiem. Zemnieku sa-
vienība mēdz teikt, ka viņu vēlētājos esot lauku sie-
vas, jaunsaimnieki atkal — ka viņu vēlētāju sievas
dzīvojot uz laukiem. Bet tas nav sievu likums, tas ir
ģimenes likums! Mums ģimenes jau irst un sairst,
un arī pie jums uz laukiem ģimenes sairst. Šodien
mūsu priekšā vajaga būt ģimenes aizsargāšanas liku-
mam, un tas mums visiem jāaizstāv.

Tā tad, balsojot par pašu šo likumprojektu, es
lieku priekšā deputātiem vispirms nobalsot par tā no-
raidīšanu, un, otrkārt, ja deputāti piedalītos tālākās
debatēs, runāt arī pret cirkulējošo likumprojektu, lai
tas neredzētu dienas gaismu; treškārt— katram sar-
gāt, mūsu tēvu tēvu tikumus, aizsargāt ģimeni, mūsu
sievas, mūsu bērnus. Savas frakcijas vārdā es ie-
sniedzu priekšlikumu noraidīt valdības izdoto likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Višņam. Deputāts Višņa atsakās no vārda.
Vārds deputātam Šēleram.

V L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*)'-
Manas dāmas un kungi! Vācu frakcija arī no _savas
puses prasa taupības soļus un balsos ari par tādiem,
kas vērsti pret ierēdņiem. Katram gadījumam viņa
tomēr patur sev tiesības likt priekšā savus atsevišķus
priekšlikumus. Vienīgi frakcija prasa sargāt taisnī-
bas principu: jajausamazina, tad tam jāattiecas vien-
līdzīgi uz visiem ierēdņiem un ne tikai uz noteiktām
aprindām. Un jo sevišķi nepareizi, pēc vācu frakci-
jas domām, ir tie taupības soļi, kas vērsti vienīgi pret
precēto ierēdņu aprindām. Mēs uzskatām laulību par
vienu no svarīgākiem valsts morāliskiem pamatiem,
un tā kā šī likuma asums vērsts pret laulību, un Lat-
vija nav sevišķi bagāta taisni morālisko balstu ziņā,
vācu frakcija balsos pret šī likuma nodošanu kom-
misijai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputā-
tam Dinbergam.

A. Dinbergs (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Es nerunāšu ne gari, ne smuki, ne
žēlīgi. Es pateikšu kristīgā darba bloka uzskatus ši-
nī jautājumā divi teikumos. — Mēs esam par ģimenes
stāvokļa stiprināšanu; bet tā kā valdības satversmes
81. panta kārtībā izdotie noteikumi skar tikai_ ģime-
nes cilvēkus, sevišķi zemāko un vidējo kategoriju
cilvēkus, tad m ē s atrodam šos_ pārgrozī-
jumus par netaisniem un tāpēc balsosim
pret pārgrozījumiem noteikumos par valsts darbinie-
ku atalgošanu resp. par to noraidīšanu. Attiecība uz
iesniegumu prezidijam mēs pievienojamies jauagrāk
iesniegtiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šodien ir jau otra diena, kad
mēs visas savas runas sākam un beidzam ar taupību
kā ar šī brīža svarīgāko domu un ka ar visiem lī-
dzekļiem, lai tie būtu kādi būdami, valsts jāizved no
financiālām grūtībām. Šodien jau sadūrāmies ar
reāliem apstākļiem, kur valdība ir iesākusi spert
taupības solus. Un ko mēs_ redzam? —Visa tau-
pība, par ko mēs esam runājuši, gan uz ārieni, gan

I

uz iekšieni cenzdamies sevi pārliecināt — ir bijusi
tukša lielība, jo reāli mēs nekā taupīt nevēlamies.
Ja te šodien nāk un saka, ka ar šo likumu sairs ģi-
menes dzīve, tad es gribu atbildēt: ne sievas pie-
maksa ir tā, ne šie 12 lati uztur ģimeni, bet gan
ģimeni uztur tā alga, ko ģimene kopīgi nopelna.

*) Runātāja atreferējums.

Es negribu apgalvot, ka šis pabalsts ģimenes
stāvokļa uzlabošanai ir lieks; bet šeit mums jāsa-
līdzina stāvoklis, kāds ir tagad ar to, kāds tas bija
1921. gadā, kad bija pavisam kaut kas cits. Toreiz
bija tā, ka privātie darbinieki — kā strādnieki, tā
ierēdņi_ un augstākie ierēdņi nopelnīja daudz vairāk
nekā valsts dienestā esošie; turpretim tagad apstākļi
ir grozījušies diametrāli pretēji. Tagad privātā die-
nestā esošie vai fiziska, vai garīga darba strādnieki
nopelna daudz mazāk nekā valsts dienestā esošie.

Ja šodien Pīpiņa kundze ļoti žēlīgiem un
skaistiem vārdiem liek sadrebināties ģimenes dzī-
ves pamatiem, tad es no tā nebīstos, jo ierēdņiem ir
tikai 18.000 sievu. Mums te jāievēro, ka mūsu
valstī ir vēl citas, vairāk kā 488.000 sievas un viņu
ģimenes, un mūsu spēks nav tikai valsts ierēdņos,
bet arī visās citās mūsu darba nozarēs.

Šodien es gribu runāt šeit kā zemnieku pārstā-
vis un gribu jautāt Plpiņas kundzei, vai viņa arī
zina, kādi apstākļi ir uz laukiem. Lauku sievas ne-
saņem ne tikai 12 latu mēnesī, viņas nesaņem pat
divi latus. Ja gribam būt taisnīgi, tad mums jāredz
šie apstākļi un no šī viedokļa jāmēģina pieiet jau-
tājumam. (Starpsaucieni.) Labi, dodiet līdzekļus,
dosim arī lauku sievām to pašu summu, tad es pie-
kritīšu Jums! Jūs, turpretim, gribat izcelt vienu
šķiru privileģētā stāvoklī, gribat to aizstāvēt
skaistiem argumentiem. Nevajaga aizmirst arī pā-
rējo šķiru ģimenes mūsu zemē, nevajaga aizmirst,
ka tai sievai uz laukiem, pat tai turīgākai, ko jūs uz
laukiem gribat redzēt, tai zemtura sievai šodien nav
naudas ne tikai ko nopirkt kādu vislētāko katūna
priekšautu, viņai nav naudas, ko nopirkt pat galvas
lakatiņu. Ja to nav spējīga nopirkt uz laukiem pat
tā saucamā turīgākā saimniece, tad iedomājieties,
kāds stāvoklis ir pārējām sievām! Neviens uz lau-
kiem nesaņem vairs ne pusi to ienākumu, kādi ir
bijuši iepriekšējos gados. Visi ienākumi ir kritusies,
ārkārtīgi strauji. Par to pašu sivēnu uz laukiem,
ko taču kopj un audzē saimniece, viņa agrāko 8 latu
vietā saņem tikai vienu latu. Piena lopus tagad
pārdod uz laukiem jau par 20 un 30 latiem, un vēl
tomēr trūkst pircēju. Vai visas šīs preces nav tā
alga, ko agrāk lauku cilvēks sev saņēma?

Tāpat neaizmirstiet, kādā stāvoklī ir nonākuši
pilsētas strādnieki. Fabrikas slēdz ciet, darbus vi-
ņiem uzteic. Un te nu jūs domājat, ka šādos ap-
stākļos ir kāds attaisnojums šiemSVa miljoniem latu,
ko jūs gribat izsniegt ierēdņiem. Es, protams, ne-
gribu aizskart nevienu ierēdni. Ir neizdevīgi atņemt
viņam to, pie kā viņš ir pieradis, bet apstākļi spiež
to darīt. Un man šodien zemnieku savienības frak-
cijas vārdā jāsaka, ka valdība ir darījusi tikai to
nepieciešamo, kas viņai bija jādara, lai mēģinātu
panākt saimniecisko apstākļu uzlabošanos valstī.

Ja pārskatām pārējo pasauli, kur tur ir ģi-
menes piemaksas, tad redzam, ka, izņemot Ungāriju,
Bulgāriju un Austriju citur sievas piemaksas nesa-
ņem. Arī šajās valstīs piemaksas ir ļoti dažādas.
Ungārijā piemaksa grozās no 10—15 latu, Bulgārijā
— ap 3 lati, Austrijā — 4—12 lati. Ja šīs par mums
bagātākās valstis nav spējīgas savu, ierēdņu lutinā-
šanai izdot lielus un plašus līdzekļus, tad mums,
godātie deputātu kungi, vairāk kā jāsaprot, ka mēs
neesam spējīgi tagad to darīt. Zemnieku savienība
nekad nav bijusi pret valsts darbinieku pieklājīgu un
labu atalgošanu, ja_ tas ir bijis iespējams, ja valsts
finances to ir atļāvušas. Bet tas nav iespējams
tagadējā laikā, kad liela daļa mūsu valsts iedzīvotāju
ir zaudējusi darbu un tie, kas nav zaudējuši darbu,
ir zaudējuši algu, jo lauksaimnieki tagad par savu
darbu nekādu algu vairs nesaņem. Tā ir patiesība,
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nevis pārspīlēta, bet patiesā, īstā nozīme. Bet mēs
gribam šeit tos, kas saņem algu, atbalstīt vēl ar pa-
balstiem, jo ģimenes piemaksa nav saprotama kā
atalgojums; atalgojums ir tas, ko saņem par darbu,
bet ģimenes piemaksa_ ir pabalsts, ko ieveda 1921.
gada sakara ar mazajam ierēdņu algām.

Deputātu kungi, mums nav jānobīstas šeit šo
diezgan svarīgo apstākļu priekšā. Tagadējos grūtos
apstākļos mums jābūt drosmei ietaupīt valsts nereāla-
jā budžetā šos3.500.000 latu. Ja mums nebūs drosmes
ietaupīt šos 3.500.000 latu, kur tad mēs ietaupīsim
30—40 miljonu latu? Vai jūs domājat, ka mūsu
valsts stāvoklis uzlabosies, ja ierēdņiem ģimenes
piemaksas neatņems? Ierēdņi mūsu valsti neuz-
turēs, javisi pārējie būs zaudējuši savus ienākumus.
Maza valsts var pastāvēt tikai tad, ja visiem valsts
pilsoņiem ir puslīdz vienlīdzīgi ienākumi un arī vie-
nādāki dzīves apstākļi, ja valsts darbiniekiem ir
privātu uzņēmumu darbiniekiem līdzīgs atalgojums.
Ja paraugāmies, kāds tagad ir stāvoklis, tad redzam,
ka starp privāto uzņēmumu darbinieku algām un
valsts darbinieku algām ir liels kontrasts. Mēs
zinām, ka valsts darbinieki, valsts kalpotāji saņem
divreiz, trīsreiz lielākas algas nekā privāto uzņē-
mumu ierēdņi un kalpotāji. Vai Jūs, Pīpiņas kundze,
domājat, ka šāds stāvoklis valsti stiprina? Vai Jūs
domājat, ka privāta uzņēmuma šveicara vai sētnieka
sieva, kas par 3 latiem nedēļā iet slaucīt ielu, nebūs
valsts ienaidniece? {B. Pīpiņas starpsauciens.) Vai
Jūs domājat, ka šādā kārtā mēs valsts stāvokli uz-
labosim? Mums vajadzīga taisnība, un šis likums
dod mums pirmo iespēju ietaupīt valsts budžetāun
bez tam pierāda, ka mēs esam ķērušies pie dažādu
darbinieku ienākumu izlīdzināšanas.

Kā jau teicu, mūsu laucinieki ir zaudējuši visus
savus ienākumus, pateicoties pilsētnieku pirkšanas
nespējai, un mūsu tirdzniecība savukārt cieš no lau-
cinieku pirkšanas nespējas. Ja tagad sakām, ka
mūsu ierēdņi, kas visu laiku saņem algu, pārdzīvo
grūtus laikus, tad tiešām jāsāk smieties. Tagad taču
ierēdņi var pirkt kilogrammu gaļas lata vietā par
40—48 santīmiem. Sakait, kungi, vai šādos ap-
stākļos tā var būt nopietna runa? Ja palasāmies
ziņas un biļetenus, kas rāda, ka dzīves dārdzība
nekrīt, tad vienkārši jāsaka, ka šo biļetenu sastādī-
tāji ir palikuši dzīvei iepakaļ, jo produktu cenas
katastrofāli krīt. Ja dzīves dārdzība augs, ja ierēdņi
nevarēs segt starpniecības procentu, tad mēs, zem-
nieku savienība, būsim pirmie, kas par to runāsim,
bet šis likumprojekts ir tāds, kas rada taisnību mušu
algoto darbinieku un ražojošo cilvēku, algas izpeļņa.
Tāpēc mums šis likums jānodod kommisijai un jā-

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Zālītēm.

J . P. Zālīte (darba savienība): Godājamie depu-
tātu kungi! Es negribēju runāt, bet te man ir pilna
kabata vēstuļu no visādām aprindām, no ierēdņiem
un arī citiem darbiniekiem... (/. Birznieks no
vietas: „Es Jums varu parādīt vēl vairāk vēstuļu!"),
kuri mani lūdz uzstāties, neļaut zemnieku savienībai
sagraut mūsu ģimeni. Ja te Birznieka kungs runāja
no zemnieku savienības viedokļa, tad tas ir sapro-
tams ; viņam, kuram ir lielas mājas un auto, tā arī
jārunā. Bet es atgādināšu, ka zemnieku savienība
ir taisni tā, kas ir novedusi Latviju, bezdibeņa. Lai
viņa ar saviem līderiem, ar savu Ulmani klusē! IV
Saeimai tagad jāstrādā, lai Latviju izvestu no krizes
stāvokļa, un ja mēs te runājam par valsts darbinie-
kiem, tad apdomājiet, Birznieka kungs un citi līderi,
kuriem ir tās lielās mājas un tie auto, ko jus sakāt,
runādami par citām zemēm, ka tur neesot ievēro-
jamu ģimenes piemaksu, piemēram Austrija, Unga-

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

rijā un citās zemēs. Taisnība: tur nav tādu ģimenes
piemaksu, bet tur ir daudz augstākas valsts darbi-
nieku algas! Mūsu valsts zemāko ierēdņu alga jr
tikai niecīga atlīdzība, tā ir bada alga, un tagad jūs
gribat tiem atņemt vēl ģimenes piemaksas! Tie 50
vai 100 lati, sakait, vai tā ir kāda atlīdzība ģimenes
tēvam, ģimenes mātei? Tā ir viņiem tikai bada
alga! Jūs gribat vēl ar j a un u projektu aiz-
liegt sievām nodarboties. Tā ir ģimenes stāvokļa
pasliktināšana. Jūs gribat mūsu ģimeni iznīcināt,
jūs gribat sagraut mūsu ģimenes tikumību! Jūs, kas
Latviju financiālā ziņā jau esat noveduši postā un
bezdibenī, tagad gribat to pašu panākt an tikumiskā
ziņā, gribat sagraut mūsu ģimeni.

Es Jums, Birznieka kungs, varētu daudz ko at-
bildēt, bet te jau runāja Zeibolta kungs un savu
skaisto dziesmu dziedāja mūsu IV Saeimas lakstī-
gala — Berta Pīpiņa, kuras priekšā es tikai varu
noliekt savu galvu un viņai pilnīgi piekrist. (Troksnis
un smiekli.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Ludzu
klusāk! — Vārds deputātam Šternam.

\j J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Mēs šovakar esam iesākuši ar taupības aiz-
stāvēšanu. No valdības puses runāja zemnieku sa-
vienības deputāts un sevišķi uzsvēra, ka mēs ne-
varam vairs saimniekot tā, kā līdz šim saimniekots,
un ka jāsāk taupīt. Tiešām prieks dzirdēt, ka pēc
4 gadiem, kur valdība nav ievērojusi taupības poli-
tiku, bet tikai pielikusi visus spēkus, lai to, kas
Latvijā bija uzkrāts, izšķērstu, tiešām prieks dzirdēt,
ka no šīs partijas, tās partijas, kuras rokās visus 4
gadus bijusi mūsu valsts saimniecība, nāk cilvēks
un sāk runāt par valsts taupību.

Šai taupībai var piekrist un ir jāpiekrīt, jo pa-
tiešām acumirklī apstākļi uz laukiem ir nonākuši
jau tik sliktā stāvoklī, ka gribētos teikt, ka lauku
iedzīvotāju stāvoklis ir daudz sliktāks neka visma-
zākā ierēdņa stāvoklis pilsētā. Tāpēc jāsaka, ka
tas tā vairs nedrīkst iet, tas tā vairs nedrīkst turpi-
nāties, bet valdībai jāsper nopietni soļi, lai glābtu
mūsu lauksaimniecību no sabrukšanas, jo, sabrūkot
lauksaimniecībai, sabruks arī pilsētas un sabruks arī
mūsu valsts. Jādomā par nopietniem soļiem, jo ir
jaupats pēdējais laiks. Bet mēs redzam, ka par to
vēl nopietni nedomā, jo Augstais nams vēl šodien
nav sastādījis valdību, un mēs grābstāmies ka pa

tumsuTālāk—mēsjauvairākkārtesamrunājušipar
taupību, sevišķi par tādu taupību, kas varētu pacelt
arī mūsu lauksaimniecību. Bet vai tagadēja valdība,
kas saucas lauksaimnieku aizstāve, vai viņa ir cen-
tusies to darīt? Vai pagājušā gadā, vai arī šogad,
kad stāvoklis patiesi ir grūts, valdībair slēgusi
robežu ārzemju labības ieplūšanai Latvija? Un tas
notiek tai laikā, kad valdības iepirktā labība iet
postā! Vēl līdz pašam pēdējam brīdim ārzemju
labībai robeža nav slēgta, un pie mums ieplūst lieka

' labība. Kas ar šo lēto labību iedzīvojas? Ar šo
lēto labību iedzīvojas mūsu lielie tirgotaji-dzirnav-
nieki, kuri pa lielākai daļai pieder pie minoritātēm.
No tā neceļas labums ne valstij, ne arīmūsu lauk-
saimniekiem. Lauksaimnieku uzdevumā pret šādu
rīcību izsaku visstingrāko protestu.

Tālāk — kādas ir cenasuz
^

laukiem? Es ka
laucinieks vēl pagājušā nedēļa pārdevu bekonu par
27 santīmiem kilogramu dzīvsvarā. Tanī pat laika
šis bekons jāpārdod bez naudas, jo attiecīga orga-
nizācija, kas šo preci pērk, ir nonākusi grūta stā-
voklī un naudu nemaksā. Bet kad es otra diena
atbraucu pilsētā un aizgāju ēdienu mājā, tad maksāju
par karbonādi to pašu cenu, ko esmu maksājis 7
gadus. Jāprasa, cik tālu tas tā ies! Vai tiešām uz
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nabadzīgā lauksaimnieka un ierēdņa muguras mū-
žīgi ļausim iedzīvoties liekēžu grupai? Vai valsts
nespers nekādus soļus, lai šo neciešamo stāvokli
izbeigtu? Ir pats beidzamais laiks, kad jāsper ra-
dikāli soļi. Ja šos solus nespers, tad Latvija ne-
varēs pastāvēt; tad sabruks kā viens, tā otrs: sa-
bruks lauksaimnieki, sabruks ari pilsētas ražojošās
šķiras._

Vēl viens tālāks jautājums. Uz laukiem katrs
zinās to, ka pašvaldības nodokļi ir sakāpuši nejēdzīgi
augstu. Tas ir pareizi — tas ir neciešami. Bet te
jājautā valdošām partijām, ko viņas ir darījušas šai
jautājumā. Ir jau pats beidzamais laiks likvidēt ap-
riņķu valdes, šīs liekēžu iestādes. Bet vai ir tādi
ierosinājumi? — Tādu ierosinājumu nav!

Es te varu uzskaitīt vēl veselu virkni tādu pie-
mēru, bet pietiks jau ar šiem. Paskatīsimies, ar ko
Ulmaņa kungs ir iesācis, no kura gala viņš šo tau-
pību ir sācis. Viņš ir iesācis taupību no ierēdņu
sievām! Es vēl saprotu Ulmaņa kungu un Annusa
kungu, ka taisni viņi te ķērušies klāt, jo viņi no sievu
padarīšanām nekā nezin, tāpēc ka viņiem tādas nav
bijušas. Bet ja šoreiz ķeramies taupības nolūkā pie
ierēdņiem, tad, godājamie ierēdņi, kas šeit klausās,
es esmu pārliecināts, ka nākamai valdībai, lai tā būtu

' kāda būdama, būs jāķeras arī pie ierēdņu algām.
Vai ierēdņi te vainīgi? Pa lielai daļai arī ir vainīgi,
jo visu laiku ir pabalstījuši šo valdību. Tā tad viņi
arī ir vainīgi, un nekā nevarēs darīt — būs jāķeras
arī pie viņiem. Bet ja nu ķeramies pie ierēdņiem,
tad, atvainojiet par izteicienu, mums jāķeras pie
resnā gala, turpretim tagad grib ķerties pie tievā
gala. Tagad, kad stāvoklis ir tik grūts, un šo sma-
gumu grib uzvelt mūsu ierēdņu nabadzīgai daļai,
mūsu ierēdņu ģimenēm, progresīvā apvienība negrib
šādu soli atbalstīt, negrib uzsākt taupību no' šī gala
un tādēļ par šo likumu balsot nevarēs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Mežulim.

_K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija balsos pret notei-
kumiem par ģimenes piemaksu atņemšanu valsts
darbiniekiem aiz tā iemesla, ka ar ģimenes piemaksu
strīpošanu valdība grib samazināt mazāko ierēdņu
algas. Bet lai nedotu iespēju iedzīvoties augstākiem
ierēdņiem, mūsu frakcija šodien iesniedza likumpro-
jektu par augstāko ierēdņu algu samazināšanu līdz
50%. Tādā kārtā, stāvot par ģimenes piemaksām,
mēs atbalstām ģimenes piemaksas zemākiem ierēd-
ņiem un, iesniedzot šodien likumprojektu par algu
samazināšanu augstākiem ierēdņiem līdz 50%, la-
bojam stāvokli un samazinām algas augstākiem
ierēdņiem. Tāds ir mūsu frakcijas stāvoklis.

Tālāk gribētu drusciņ atbildēt Pīpiņas kundzei un
mēģināt _vērst v_iņas_ cienījamo vērību uz dažiem,
pēc manām domām, ārkārtīgi svarīgiem faktiem.

Pīpiņas kundze te teica, ka nekas neaizstāvot
sievietes tiesības, neaizstāvot sievietes, mātes u. t. t,
tiesības. Pilnīgi nareizi! Mēs cīnāmies par šīm sie-
vietes tiesībām tāpat, kā par vīriešu tiesībām, bet
stāvoklis nu ir tāds, ka Jūs, Pīpiņas kundze, taisni
necīnāties_ par šīm sievietes tiesībām! (Starpsau-
cieni.) Jūs necīnāties par šīm tiesībām! Jūs sakāt,
ķa stāvat vispār par sievieti, bet par kādas šķiras
sievieti Jūs stāvat, to Jūs neteicāt. Es minēšu fak-
tus, kas rādīs, ka Jūs nestāvat par darba sievieti.
Jūs nestāvat paršo sievieti, nerūpējaties par_ viņas
aizstāvēšanu visās viņas dzīves nozarēs; Jūs pat
nemēģināt cīnīties par strādnieku šķiras sievietes
stāvokļa uzglabāšanu šinī grūtajā saimnieciskās
krizes laikā. Jūs neaizstāvat viņu, un lai Jūs ne-
varētu teikt, ka es runāju nedibināti, es minēšu fak-
tus, tāpat kā cīņā pret sociāldemokrātiem mēs iz-

rēķināmies tikai ar kailiem faktiem un stāvokļa pa-
tiesu apgaismošanu. Tāpēc es ari pret Jums savu
domu pastiprināšanai šeit minēšu tikai kailus faktus.
Ja Jums ir iespējams apgāzt kailos faktus, tad nāciet
un tos apgāziet!

Kad Saeimā nāk muitas jautājums, tad Jūsu
kollēgas demokrātiskā centrā balso par muitas pa-
augstināšanu, kas visvairāk skar strādnieka ģimeni
un nabadzīgā zemnieka sētu, kad pagājušā Saeimas
sēdē_bija jautājums par kontingentiem, kas līdzīgi
muitām sadārdzina dzīvi, Jūs bijāt tā, kas balsojāt
par to, Jūs balsojāt par dzīves sadārdzināšanu. Jūs
bijāt tā, kas uzstājāties pret darba sievietes stāvokļa
uzlabošanu. Šodien, Pīpiņas kundze, Jūs balsojāt
par cukura sadārdzināšanu, kas ir darba sievietes un
viņas bērnu lielākais iztikas līdzeklis. Jūs balsojāt
šodien par maizes sadārdzināšanu, par tās maizes
sadārdzināšanu, ko patērē darba sieviete, ko patērē
strādnieku šķira, darba zemniecība. Jūs šodien
sadārdzinājāt strādnieču un strādnieku bērnu maizi,
Berta Pīpiņas kundze! (B. Pīpiņa no vietas: „Es to
neesmu sadārdzinājusi!") Jā jūs to neesat sadār-
dzinājusi veikalos, bet Jūs balsojāt par sadārdzinā-
šanu. Redziet, kā tas iznāk?! (Jautrība.)

Talak, Berta Pīpiņas kundze, vai Jūs nezināt,
ka Jūsu partijas biedri, būdami valdībā, vai to at-
balstīdami, ir palīdzējuši graut slimo kases, tās slimo
kases, kas izsniedz strādnieku sievietēm un bērniem
piemaksas? Jūsu frakcijas biedri, būdami valdībā,
ir uzstājušies par slimo kasu graušanu, par milzīgās
darba sieviešu armijas, kas reģistrēta slimo kasēs,
stāvokļa pasliktināšanu, par noskrandušās darba
sievietes bērnu neārstēšanu, par viņu ārstēšanas no-
teikumu pasliktināšanu. Kamdēļ Jūs balsojāt par
bezdarbniekiem izsniedzamo summu samazināšanu?
Jūs zināt ļoti labi, ka starp bezdarbniekiem noteico-
šais vairākums ir darba sievietes, to starpā daudz-
bērnu atraitnes. Ja vīrietis nevar izturēt grūto
sabiedrisko darbu režimu, kā tad var izturēt pie truļa
sieviete! Berta Pīpiņas kundze, vai Jūs esat bijusi
pie truļiem? (B. Pīpiņa no vietas: „Valrāk reižu!")
Vai Jūs esat redzējusi tās strādnieku sieviešu rindas,
kas līkst zem truļiem par 50—60 rubļu dienā? Jūs,
Berta Pīpiņa, neesat tur bijusi, un ja Jūs tur būtu
bijusi, tad Jūs var vēl vairāk vainot, tāpēc, ka tur
būdama un visu redzēdama Jūs neesat aizstāvējusi
savā partijā darba sieviešu intereses. Jūs esat jio-
devusi darba sieviešu intereses. Balsojot un ejot
kopā šeit Saeimā ar vismelnāko buržuāziju, Jūs līdz
ar to uzstājaties pret darba sievieti. Lūk, tāds ir
šis jautājums!

Vai Jūs domājat, ka ir tikai saimnieciski jautā-
jumi, kas nospiež darba sievieti? Aizejiet uz poli-
tisko pārvaldi, aizejiet pie centrālcietuma un paska-
taities, kas tur stāv, vai tās nav darba sievietes!
Vai tās nav darba sievietes, ko tik bieži transportē
uz politisko pārvaldi? Vai tās nav bezdarbnieces
un bezdarbnieki, kurus tur nogādā tad, kad tie prasa
darbu un maizi? Kas ir tie, kas to dara? Vai tas
nav Rīgas prefekts Grinvalds, demokrātiskā centra
centrālkomitejas loceklis, kas dod rīkojumus pipkot
bezdarbnieces? Vai Jūs, Berta Pīpiņa, nezināt, kas
sēž politiskā pārvaldē? Vai tas nav Jūsu partijas
biedrs Ozolļņš, kas_ spīdzina tur ieslodzītās sievie-
tes? Vai Jūs nezināt, ka Krāslavas prāvā 1927. ga-
da politiskas pārvaldes ierēdņi neģēlīgā kārtā pie-
smēja darba jaunieti, Krāslavas darba sievieti? Ja
Jūs to nezināt, tad paprasait sociāldemokrātam
Petrevica kungam; viņš Jums to pateiks. Tāds ir
stāvoklis saimnieciskā laukā, kur Jūsu demokrā-
tiskais centrs nodod darba sievieti! Tāds pat stā-
voklis ir arī politiskā laukā. Jūs pipkojat un piesmē-
ja!politiskās pārvaldes kambaros ieslodzītās strād-
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nieces._ Jūsu partijas biedri piesmej sievietes godu.
M_an ka revolucionāram Jūs varat vairāk ticēt nekā
Jūsu konsultantiem, ar kuriem Jūs tur apspriežaties,
es nemelošu.

Kā redzat, ir sieviete un sieviete — ir dažādu
šķiru sievietes. Ir sieviete no sieviešu korpusa ap-
rindām, ņo sieviešu līgas aprindām. Tās sievietes
Jūs aizstāvat, bet šo sieviešu ir mazākums. Nospie-
došo sieviešu vairākumu — darba sievietes Jūs ne-
aizstāvat. Ir darba sieviete, kas zem truļiem ģībst,
un ir buržuju sievas, kas iet zīdos un samtos un
brauc „autiņos". Nav vispār sievietes, nav vispār
vīrieša — ir strādnieks, darba cilvēks un buržuju
šķirai piederīgais, tāpat ir darba sieviete un ir bur-
žujiska sieviete. Par pēdējo Jūs rūpējaties, bet par
darba _ sievietēm, par strādniecēm un zemākām
ierēdnēm, kas, putekļus rīdamas, pelna sev maizi
fabrikas un kancelejās, kas uz klabošas mašīnas pelna
sev maizi, kas zem truļiem liec savu muguru un, bez
darba esot, nevar sev maizi nopelnīt, par šo sievieti
Jūs neuzstājaties. Jūs gribat sadārdzināt cukuru,
Jūs gribat sadārdzināt maizi, paceļot muitu. Jūs
esat pret šīm zemākām ierēdnēm, kas šodien te ir
ieradušās Jūs klausīties, Jūs esat pret darba sievie-
tēm, pret truļu dzinējām, pret strādnieku sievām.
Tāds ir, Berta Pīpiņas kundze, stāvoklis! Tāda ir
Jūsu, IV Saeimas lakstīgalas, slava!

Lai glābtu stāvokli, Berta Pīpiņas kundze iero-
sina dažādus filantropiskus stiķus. Pēc tam, kad
politiskā pārvaldē darba sievietes ir piesmietas, nāk
Berta Pīpiņa, uzmauc kaklā bundžiņu, staigā pa
ielām un vāc ziedojumus, lai varētu dziedēt tās rē-
tas, kas sistas ar politiskās pārvaldes pipkām. Lūk,
kā ir? Berta Pīpiņa šeit sēž un sadārdzina maizi
un cukuru, paaugstina muitas, pasliktina bezdarb-
nieku stāvokli, atņem strādnieku sievām pēdējos
grašus, un kad strādnieku sievas ir aplaupītas, iz-
ģērbtas un novestas verdzeņu stāvoklī, kad viņu
bērni novesti līdz badam un kļuvuši par diloņa kan-
didātiem, tad viņa grabina bundžiņas. Un kāpēc
viņa to dara? Tāpēc, lai darba sievietes neredzētu
patiesību, lai uzskatītu viņu par glābēju, lai neredzētu
tās patieso seju. Ar vienu roku Berta Pīpiņa dzen
strādnieku sievas badā, bet ar otru roku, lai strād-
nieku sievas neredzētu patiesību, grabina bundžiņas.
Lūk, tā ir, tāds ir stāvoklis! Jūs neaizstāvat darba
sievietes! Jūs aizstāvat buržuju sievas. Jūs bal-
sojat par muitām, par kontingentiem, par cukura sa-
dārdzināšanu, par maizes sadārdzināšanu un slimo
kasu sagraušanu! Tāda ir Berta Pīpiņa! Nāciet un
atbildiet man!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Kiršteinam. (Ķ. Mežula starpsaucieni. Priekš-
sēdētāja biedrs zvanī.) Deputāt Mežul, lūdzu ne-
traucēt! Tagad vārds dots deputātam Kiršteinam.
/ K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputu kungi! Šeit no divi spārniem nāca spēcīgi
runātāji un piegāja šim likumam no dažādiem nepie-
derīgiem viedokļiem.

Birznieka kungs nostādīja šo likumu par tādu,
kas būšot zemnieku glābšanas likums. Ja šo likumu
pieņemšot — tā es to sapratu —, tad zemniekiem
sākšot labi klāties. Man liekas, kungi, ja šai lietā
labāk iedziļināmies un apstājamies sīkāk pie šī Birz-
nieka kunga slēdziena, tad, es domāju, arī pašam
Birznieka kungam būs jāatzīst, ka_ tad, ja mazo
ierēdņu stāvokli pasliktinās vēl vairāk neka tagad,
zemnieka sieva i tos pašus 2 latus nedabūs par savu
sivēnu vai citu kādu lauksaimniecības ražojumu, ko
gribēs pārdot. Kad zemāko ierēdņu patērēšanas
spējas kritīsies vēl tālāk, tad vēl vairāk sabruks arī
lauksaimniecības ražojumu cenas. Tādēļ ne ta var
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labot zemnieku stāvokli.

Mēs vēl saprastu, ja ietaupījumus, ko ar šo li-
, kurnu grib gūt Dlmaņa kunga valdība, tiešām nodotu
zemniekiem. Tad mēs to saprastu. Bet te jau
vairāk iepriekšējie runātāji atzīmēja, kur Ulmaņa
kungs kaisa līdzekļus ar vieglu roku. Nebūt viņš
nedod tos zemniekiem, bet gan visā viņa darbībā
un vēl pašā beidzamā laikā, runājot par to pašu
taupību, ar ko iesāka savu runu Birznieka''kungs,
mēs redzam veselu rindu uzkrītošu piemēru, kur
nauda kaisīta pavisam nelietderīgi. Nerunāsim ne-
maz par to jaunokatoļu fakultāti, kas pavisam nebija
vajadzīga, un bez kuras var iztikt, bet kurai vieglu
sirdi deva 77.000 latu. Ir vēl vesela rinda citu pie-
mēru. Tās pašas apriņķu valdes! Mēs zinām, ka
šinī vasarā viņām iedeva vēl automobiļus, lai varētu
braukt aģitēt. Un par to visu samaksā zemnieks!
Nupat šodien mums būs jābalso vēl par vienu priekš-
likumu, ko iesniedzis Bachmaņa kungs — priekšli-
kumu pret to, ka no zemniekiem tāpat piedzen 40
miljonu rubļu tā saucamai „ņelaimes sabiedrībai"
par labu. Ķas šos parādus ir sataisījis? Tie zem-
niekiem nebūtu jāmaksā, ja šīs sabiedrības valde,
kurā ir sēdējis ari pats Birznieka kungs, nebūtu no-
vedusi lietu tik tālu, ka zemniekiem šinī grūtajā
laikā tagad jāmaksā 40 miljoni rubļu, jāved bei-
dzamā govs un jāpārdod, lai tik varētu kaut kā no-
slēgt izsaimniekotās sabiedrības bilances. Redziet,
tāda ir tā jūsu taupības polītikā! Tagad mēģina ar
šādiem ģimenes ārdīšanas likumprojektiem zemnieku
stāvokli saglābt.

Es gribētu teikt un šeit liecināt, ka arī mūsu
frakcija un pilsoniskie valsts darbinieki, kuru domas
man labi zināmas, neskatās uz šo jautājumu tā, ka
nekādā ziņā ierēdņu stāvokli nedrīkstētu aiztikt.
Arī mūsu frakcija uzskata, ka augstākiem ierēdņiem
vajaga šinī grūtā laikā samazināt algas, un mēs par
to arī stāvēsim. Pilsoniskie darbinieki ir iesnieguši
veselus memorandus Ministru kabinetam un aizrādī-
juši uz veselu rindu taupības vietu, kur varētu ie-
taupīt, likvidējot liekās iestādes un amatus. Ja visu
to izdarītu, tad arī pilsoniskie darbinieki paši nāktu
pretim valstij, lai ķeras klāt pie viņu maizes rieciena.
Bet kad tie redz, ka tās lietas patiesībā notiek
otrādi, ka visur tiek šķiests, ka piemēram pats
ministru prezidenta kungs, atstājot savu posteni,
pirms tam nodrošina sevi augstā amatā uz jauniem
trim gadiem, tad arī pilsonisko darbinieku rokas
nolaižas, un viņi saka, ka tālāk tā lieta vairs ne-
var iet.

Tas viss ir pierādījums, ka šis likumprojekts par
ģimenes piemaksu samazināšanu valsts darbinie-
kiem noraidāms, jo te ir sākts taupīt no tievā gala,
ne no resnā. Mazākiem ierēdņiem nodarīta liela
pārestība, kurpretim augstākiem ierēdņiem tas ir
tīrais nieks.

Tie ir tie principiālie iebildumi, kādēļ, man lie-
kas, daudz frakcijas negrib stāties ari šodien pie šī
ierēdņu jautājuma apspriešanas tā, kā to valdība ir
nolēmusi darīt.

Tālāk te runāja viens jauneklis no paradīzes
puses. Viens no paradīzes sludinātājiem nāca ar
saviem kailajiem faktiem, ar kuriem viņš gribēja
visus pārliecināt. Bet tiešām jāsaka, ka šie fakti ir
tikai kaili, kas nekā nepierāda. (/. Breikšs no vie-
tas: „Viņš jau valsts nodevējus aizstāv!") Tiešām
jāsaka, ka dēmagoģijas lietā viņš ir liels meistars.
Bet man gan jāsaka, ka šādi viņa fakti ir, varbūt,
derīgi gan tikai viņa frakcijai. Apzinīgākam klausī-
tājam tiem nav nekādas vērtības. Sevišķi tiem vēr-
tības nav tādēļ, ka šis jaunais cilvēks nemaz mums
nepaskaidroja, kā risinās visi tie notikumi un ap-
stākļi tanī valstībā, kuru viņš te mēģina cildināt, kā
tur ir ar tiem cietumiem, tiem briesmu darbiem un
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spaidu darbiem. Šeit Jūs teicāt, ka pie mums cil-
vēki staigājot apkārt ar bundžiņām un ar tam gribot
līdzēt tiem, kam iet grūti. (Starpsaucieni.) Tur-pat
to bundžiņu nav! Tur visus tos nosauc par „ļišen-
ciem" un izspiež no dzīves, lai cilvēki mirst nost
badā. Es par šiem jautājumiem prasīju atbildi, bet
Jūs apzinīgi neatbildējāt. Tāpēc arī mēs_ tuvāk ne-
apstājāmies pie . faktiem, ko Jūs te minējāt. Es do-
māju, Augstais nams sapratīs, ka ierēdņu jautāju-
mam, kas ir svarīgs jautājums, vajaga pieiet visā
nopietnībā, bet mūsu frakcija vispirms prasa izšķirt
šo jautājumu, lai vispirms nebūtu aizskarta taisnības
sajūta. Tādi pieejot, mēs šo ģimeņu piemaksu lietu
nākotnē atrisināsim lietderīgi, un arī ievērosim tau-
pību. Šis netaisnais likums jānoraida.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski.)*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds tautas
labklājības ministrim.

,. Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Šis likums par piemaksu atņemšanu
valsts darbinieku sievām izdots sakarā ar saimnie-
ciskām grūtībām un saimniecisko krizi. Tas ir viens
no likumiem, kas domāti šīs krizes novēršanai. Nav
nevienam ne mazāko šaubu, ka jāsper visi soļi, lai
šo krizi mīkstinātu, lai valsts budžetu sabalansētu.
Te domstarpības Augstajā namā nebūs. Varbūt gan
galējam kreisajam spārnam, ko reprezentē Mežulis,
jo sliktāk — jo labāk. Nospiedošā Saeimas vairā-
kumā tādas domas nav. Ja mums ir domu starpības,
tad tikai par to, kādiem līdzekļiem sabalansēt valsts
budžetu, kā rast vajadzīgos ietaupījumus. Šeit do-
mas šķiras. Vieni saka, ka jāuzliek krizes nodoklis,
jāapliek turīgākie, jāpaceļ ienākuma nodoklis. Citi
saka, ka arī tā nepietiks, ka vajadzēs arī citus lī-
dzekļus, vajadzēs ķerties arī pie valsts darbinieku al-
gām, kas prasa vairāk par pusi no mūsu valsts bud-
žeta. Bez šaubām, valdībai — vai tagadējai, vai nā-
košajai— būs jāiet pa abiem šiem ceļiem: būs jāiz-
dod krizes vai cita nodokļa likums, kas apliek turī-
gākos; bet neiztiks ar to vien, jo stāvoklis ir pārāk
nopietns, un būs jāķeras arī pie tiem līdzekļiem, ko
ievadījusi tagadējā valdība.

Šis likums ir viens no vairāk likumiem, kas iz-
doti par valsts darbiniekiem. Divi likumi ir izdoti un
nododami Saeimas kommisijām. Viens likums, par
ko pašlaik ir runa, ir par piemaksām valsts darbi-
nieku sievām. Šīspiemaksas ir ievestas Latvijas pa-
stāvēšanas pirmajos gados, kad stāvoklis bija nesa-
līdzināmi grūtāks nekā tagad. 1920. gadā valsts dar-
binieki saņēma div- un trīskārtīgi mazāku algu. Pa
pagājušiem 10 mūsu valsts pastāvēšanas gadiem stā-
voklis ir uzlabojies. Tagad, kadir pienācis grūtāks
gads, visiem vienlīdzīgi jānes zināmi upuri, lai glābtu
valsts stāvokli un novērstu saimniecisko krizi.

Cienījamie deputātu kungi! Šis mazais likums,
šo divu vārdu nostrīpošana dotu 3.500.000 latu. —
Te minēja, ka tas skaršot 18.000 darbinieku. Tas ir
pareizi, bet tas tikai norāda, cik liels ir mūsu valsts
darbinieku skaits, un ka būs jāķeras pie zināmiem
sodiem, pie zināmas reorganizācijas. (P. Zeibolts
no vietas: „Jūs to nedarāt!") Mēs darām, cik mums
Saeimas izdotie likumi atļauj un cik ir iespējams da-
rīt. Saeimas uzdevums ir palīdzēt valdībai tur, kur
pēdējai nav attiecīgu pilnvaru. Saeimas frakcijas
var nākt pretim valdībai iesniedzot atsevišķus iero-
sinājumus. -

*) Runas atreferējums nav iesniegts i

»Te izteica šaubas, vai šīs piemaksas došot va-
jadzīgos3,5 miljoni latu. Izejot no aprēķina, ka ir ap-
mēram 18.000 valsts darbinieku sievu, ja caurmēra
katrai sievai maksā Ls 15— mēnesī, vai Ls 180.—
gadā, gadā iznāk kopsummā 3.240.000 latu. Mums
nav jāaizmirst, ka ģimenes piemaksas saņem ne tikai
valsts darbinieki, tās saņem arī skolotāji. Ja nu pie-
rēķinām arī skolotāju ģimenes piemaksas, tad arī
iznāk apmēram 3,5 miljoni latu.

_ Otrs likums, ko Ministru kabinets izdevis attie-
cībā uz valsts darbiniekiem, un ko, varbūt mēs šo-
dien te apspriedīsim, ir likums par piemaksām par
valsts darbinieku ārstēšanu. Šis likums no darbinie-
kiem, ko ārstē Tautas labklājības ministrija, dos
520.000 latu lielu ietaupījumu, bet no tiem, kas strādā
Satiksmes ministrijā, valsts kasē ienāks vēl ap
200.000 latu; tā tad kopā ietaupīsim ap 700.000 latu.

Valdība domā, ka ar šo summu tomēr vēl neva-
rēs apmierināties, un tāpēc valdība jau ir izstrādājusi
vēl divus likumprojektus. Tie patlaban vēl atrodas
Ministru kabinetā un gaida iesniegšanu Saeimā. Viens
no šiem likumprojektiem attiecas uz tiem valsts dar-
biniekiem, kas nav ietilpināti kategorijās, bet kas
strādā dažādos autonomos uzņēmumos, kas saistīti
ar valsts kasi. Likumprojekti dos apmēram 6,5 mil-
joni latu lielu ietaupījumu. Šis ietaupījums paredzēts
ar algu samazināšanu, kas domāta itin visiem darbi-
niekiem: Algu samazināšanu izdarīs taisnīgi: zemā-
kiem darbiniekiem algu samazinās mazāk, bet aug-
stākiem darbiniekiem — vairāk. Algas samazinās
arī Ministru kabineta locekļiem un Saeimas deputā-
tiem. Samazinājums domāts apmēram .par 20%.
(Starpsaucieni.) Varbūt varēs samazināt arī -vēl vai-
rāk, bet par to varēs runāt tad, kad šie likumprojekti
nāks kommisiju apspriešanā, kas tad varēs samazi-
nāt, skatoties pēc vajadzības. Tagad likumprojektos
paredzēts zemākām kategorijām algu samazināt tikai
par 2%, t. i. apmēram par 2 latiem katram darbi-
niekam.

Man jāsaka tā: valsts darbinieku stāvoklis ir
grūts, bet mums nav jāaizmirst, ka te jau vairāk ru-
nātāju aizrādīja, ka mūsu lauku iedzīvotāju un strād-
nieku stāvoklis ir vēl daudz grūtāks. Ja valsts dar-
binieka sieva saņem piemaksu, lauku strādnieka sie-
va un fabrikas strādnieka sieva nekādas piemaksas
nesaņem; nav ari piemaksu par bērniem un par sli-
miem apgādājamiem vecākiem. Nevar arī uzskatīt,
ka šīs piemaksas pieskaitāmas valsts darbinieku al-
gai; tās ievestas kā pabalsts, un tāpēc tās arī vieglāk
noņemt.

Vēl man jāsaka, ka tas, ko šeit teica deputāte
Pīpiņas kundze, ka esot nodoms atlaist ļerēdņu sie-
vas, ka tāds likumprojekts jau esot izstrādāts un at-
rodoties valdības rokās, nesaietas ar patiesību. Tāda
likumprojekta valdībai nav, tāds likumprojekts vēl
nav izstrādāts; bet ja būtu vajadzīgs ķerties arī pie
tā, tad, man šķiet, nebūtu netaisnīgi, runājotpar štatu
samazināšanas jautājumu ierosināt ari jautājumu ne
tieši par sievām kā tādām, bet par vienas ģimenes
divi nodarbinātiem locekļiem, vai tie būtu vīrs un
sieva, vai dēls un tēvs, māte un meita, vai citādi;
zināmos gadījumos, samazinot valsts darbinieku
skaitu, šis jautājums būtu jāpaceļ. Kad šie likumi
parādījās avīzēs, arī paši valsts darbinieki rakstos,
ko viņi man ir iesnieguši, aizrāda, ka ir pilnīgi nenor-
māls un nepielaižams tāds stāvoklis, ka augstāko
valsts darbinieku sievas, kuras strādā zem savu ģi-
menes locekļu iespaida, rīkojas tā, ka tad, ja viņu
vīri ieņem augstāku amatu, tās ignorē savu darbu,
sēž darbā dārgos apģērbos u. t. t. Vai arī šīs sievas
būtu jātaupa? Es domāju, Pīpiņas kundze, Jūs neva-
rēsit pielaist, lai tāds stāvoklis turpinātos. Ja sama-
zināšana būs vajadzīga, tad bez šī soļa nevarēs iz-
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tikt, un labāk atlaist vienu turīga ierēdņa sievu, kas
saņem 150 vai 200 latu, nekā atlaist vienu XV vai
XX kategorijas darbinieci, kurauztur savu tēvu, vai
māti, un kurai pec atlaišanas tūlīt jāiet pierakstīties
par bezdarbnieci. Tāpēc, štatus samazinot, valsts
darbinieku skaitu samazinot tas būs jāievēro.

Ir jau pareizi, ka_ valsts darbinieku stāvoklis nav
spīdošs, sevišķi zemāko valsts darbinieku stāvoklis,
bet jāievēro arī tas, ka sīkzemnieku, bezdarbnieku
un arī pilsētas strādnieku stāvoklis ir vēl daudz grū-
tāks. Ar tagadējam cenām slkzemnieka saimniecība
vairs nevar pastāvēt, uz laukiem 1 lats ir kļuvis di-
vas un trīs reizes dārgāks, par 50 vai 100 latiem jā-
pārdod pat visa saimniecība. Par vekseļiem un no-
dokļiem jālaiž saimniecība ūtrupē, jo cenas ir tik ze-
mas, ka nav iespējams vairs eksistēt. Ar pārtiku vēl
kaut ka iztiktu, bet kad jāpiedzen nodokļi, kad sāk
piedzīt vekseļus, kas atrodas pie tirgotājiem, tad vie-
nā diena visa saimniecība var izputēt, saimniecība
tad jāpārdod pat par zemākā ierēdņa mēneša algu.
Ja tagad no zemnieka jāpiedzen 100 latu, tad tos no
viņa nevar dabūt, jo govs viņam jāpārdod ne tik vien
par 20 latu, bet man zināms gadījums,kad Somersetā
govs pārdota pat par 16 latu. Tā tad govs nav pat
vairs labu zābaku cenā, bet ir jaudaudz zemākas pre-
ces cenā. Šādos apstākļos, man šķiet, nevar būt ru-
nas par to, ka nebūtu jāķeras pie visiem līdzekļiem.
Lai kaut cik krizi mīkstinātu, jāķeras pie visiem lī-
dzekļiem. Bez šaubām, ar piemaksu atņemšanu
valsts darbiniekiem un algu samazināšanu vien mēs
nevarēsim budžetu sabalansēt, bet mums būs jāķeras
pie visiem līdzekļiem, par ko jau varēja domāt, būs
jāizstrādā arī citi projekti. Tas būs no vienas puses;
un no otras puses būs jāķeras arī pie algām. Arī pa-
šiem valsts darbiniekiem taču būs labāk, ja viņi sa-
ņems kaut arī mazāku algu, bet droši to saņems, ne-
kā nesaņems nemaz, vai arī saņems pavisam mazos
apmēros.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Deputāts P. Zeibolts iesniedzis priekšlikumu —

noraidīt satversmes 81. panta kārtībā izdotos pārgrozīju-
mus noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu („Valdības
Vēstneša" Nr. 246).

Tādu pašu priekšlikumu iesniegusi arī deputā-
te B. Pīpiņa. Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu.
Ja to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — šos
pārgrozījumus nodot kommisijām; jato noraidīs, skai-
tīsies par pieņemtu prezidija priekšlikums. — Lieku
uz balsošanu deputātu Zeibolta un Pīpiņas priekšli-
kumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputātu Zeibolta un Pīpiņas priekšlikumu nodotas
44 balsis, pret — 43 balsis. Šis priekšlikums pie-
ņemts pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku
atalgojumu noraidīti. (Ķ. Ulmanis no vietas: „Pa-
gaidait, pēc divi nedēļām jūs droši vien pieņemsit šo
likumu!") — Tālāk satversmes 81. panta kartība iz-
doti un prezidijam piesūtīti noteikumi par_valsts dar-
binieku ārstēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot tos
sociālās likumdošanas un budžeta kommisijām. —
Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki ! īsā laikā valdība ir izdevusi 3 likumprojektus,
kas smagi vēršas pret valsts darbiniekiem. Šis tre-
šais likumprojekts ir — noteikumu grozīšana par
valsts darbinieku ārstēšanu

^
Sava ziņa valsts dar-

binieku ārstēšanas pasliktināšana nav nekas cits, ka
tā karagājiena turpināšana, kas iesakās i^agajuša ga-
dā pret slimo kasēm. Toreiz šeit Saeimā bijastipri
liels vairākums par slimo kasu likuma pasliktināšanu,
jo šinī vairākumā toreiz piedalījās arī pilsoniski de-
mokrātiskās grupas. Šodien es viņām gribu atgādi-

nāt, lai neaizmirst, ka ar viņu palīdzību ievestie pa-
sliktinājām! strādnieku slimo kasēm bija priekšspēle
karagājienam pret valsts darbinieku ārstēšanas li-
kumu. Šo ārstniecības noteikumu pasliktināšana
valsts darbiniekiem ir šī karagājiena turpinājums, tā
loģiskais noslēgums.

Kā valdība izskaidro kraso pasliktinājumu ārstē-
šanas noteikumos valsts darbiniekiem un visiem
tiem, kas saņem ārstēšanu no Tautas labklājības mi-
nistrijas? Nu, protams, ar taupību! Te mums tau-
tas labklājības ministra kungs skaidri un gaiši pa-
teica, ka pirmie un galvenie motīvi, kas spieduši val-
dību izdot šos grozījumus, esot taupības motīvi. Lai
nu kā varētu attaisnot ārstēšanas noteikumu paslik-
tināšanu, tikai ne ar taupību! Taču ta pati valdība,
kas šodien šeit ar taupības motīviem mēģina at-
taisnot savu karagājienu pret valsts darbiniekiem,
pret viņu zemākām kategorijām, tā pati valdība reizē
ar par valsts ierēdņu ārstēšanas noteikumu paslikti-
nāšanu ir nodibinājusi jaunus augstus valsts ierēdņu
posteņus, tādus posteņus, kādu līdz šim nebija. Mi-
nēšu tikai dažus: Proti, tā pati_„taupīgā" Ulmaņa
kunga valdība ir nodibinājusi Nacionālā operā in-
spektora posteni. Šī pati valdība ir nodibinājusi Iz-
glītības ministrijā mākslas konsultanta posteni.
(Starpsauciens.) Izrādās, tas viss, pamatojoties uz
veciem likumiem! Tāpat pieminekļu aizsardzības in-
spektora postenis — arī Ziemeļa kunga rīcības re-
zultāts. Un tā pati valdība ir nodibinājusi Satiksmes
ministrijā inspektora posteni. Man te saka, ka val-
dība izmantojusi vecus likumus, lai aizņemtu poste-
ņus, kas līdz šim nepastāvējuši. Ministra kungs, ja
Opera varēja iztikt bez inspektora, Izglītības mini-
strija — bez mākslas konsultanta, un Latvijas pie-
minekļi nav sabrukuši bez pieminekļu aizsardzības
inspektora līdzšinējos desmit gados, tad, acīmredzot,
arī turpmāk itin labi varējajztikt bez šiem posteņiem.
Viss būtu gājis savās sliedēs, bet gan daži_simti_ tūk-
stoši latu būtu palikuši ietaupīti valsts kase. Ta tad
taupības motīvs atkrīt.

Otrs iemesls, ko tautas labklājības ministris mi-
nēja, bija tas, ka valstij esot grūti un ka visam iedzī-
votāju šķirām jānesot vienlīdzīgas nastas. Lai drus-
ciņ atļauts jautāt par vienlīdzīgam nastām tagadējos
krizes apstākļos.

Mūsu priekšā ir vesela rinda dažādu likumu, kas
paredz ļoti smagas nastas mazturīgiem iedzīvotajiem.
Es jautāju tagadējai valdībai, kur ir kaut viens pro-
jekts, kas paredzētu kādas nastas bagātam aprin-
dām, kuras jūs reprezentējat. Vai valdība Ir izde-
vusi kaut vienu likumprojektu, kas paredzētu jaunus
nodokļus namu īpašniekiem, vai ir viens likumpro-
jekts parādījies, kas paredzētu nastas tirgotajiem?
Vai valdība ir domājusi par kādu likumprojektu, kas
paredz nodevas rūpniekiem? Tādu likumprojektu
nav! Ir gan vesela rinda projektu, kas smagi vēršas
pret mazturīgo aprindām, un tāpēc neviens netic jūsu
gribai sabalansēt valsts budžetu arī armantīgo ka-
batu palīdzību. Bet visu jūs būvējat ta, lai taupība
vērstos tikai pret mazturīgajam aprindām, lai ņemtu
no tiem, kam jau tā ir maz.

Beidzot liekas savāds apstāklis, ka, ievedot jau-
nos ārstēšanas noteikumus, ņem piemaksas par da-
žāda veida ārstniecības palīdzību līdz 75%. Ta tad
'/« jūs liekat samaksāt par ārstēšanu pašam valsts
darbiniekam, neievedot nekādu šķirošanu atalgoju-
ma ziņā. Vai tiešām tautas labklājības ministrim,
pieliekot roku šim projektam, neienāca galvā tik ele-
mentāra doma, ka taču jāšķiro, piemēram, sliežu bī-
dītājs no ministra, ka taču nevar uzlikt pienākumu
maksāt par zālēm, maksāt ārstam, ierēdnim, kas pel-
na zem 100 latiem mēnesī? Ja jau vadījās no taupī-
bas motīviem, ja gribēja taupīt, tad vajadzēja uzlikt

«
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zināmas piemaksas vienīgi tam kategorijām, kas par
ārstēšanu spēj maksāt. Ja šie noteikumi stāsies spē-
kā un zemāko kategoriju darbiniekiem bus jāmaksā
% ārstēšanas izdevumi, tad viena liela dala valsts
darbinieku nemaz pie ārsta neies. Vai tautas labklā-
jības ministris uzņemsies atbildību par sekām, kādas
būs, ja šie noteikumi stāsies speķa?

Šo iemeslu dēļ mūsu frakcija liek priekšā norai-
dīt šos noteikumus. — Ja var kaut kur taupīt, tad
vienīgi uz turīgāko aprindu rēķina, bet ne mazturīgo.
Nevar atrisināt jautājumu tā,_ kā to grib darīt taga-
dējā valdība, likdama priekša projektus.kas smagi
gulstas uz mazturīgajiem valsts iedzīvotajiem. Par
tādiem projektiem mēs nevaram balsot. Sociālde-
mokrātu frakcijas vārdā lieku priekšā šos noteiku-
mus noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Runājot par iepriekšējo liku-
mu, deputāts Birznieka kungs sevišķi uzsvēra taupī-
bas principu un aizrādīja, ka šo un arī iepriekšējo li-
kumu zemnieku savienība vai arī aizejoša valdība
esot izprojektējusi tikai tāpēc, ka tieesot pirmie _tau-
pības soļi. Man šeit, sakarā ar šo, jāuzsver un jāap-
stiprina tas, ko šeit teica Višņas kungs, uzskaitot da-
žādus posteņus, kas šai krizes gadā ir nodibināti.
Man jāsaka, ka valsts darbinieku skaita vairošana un
jaunu darbinieku pieņemšanā šis gads, var teikt, ir
tieši rekorda gads. Tas attiecas tiklab uz lieliem, ka
arī uz sīkiem un maziem posteņiem. Lai tikai pa-
skatāmies, cik pēdējāpusgadā pieņemts valsts darbi-
nieku vienā pašā Rīgā. Bet par šo jautājumu valdī-
ba nerunā un nemaz arī nedomā. Viņai tikai rup at-
ņemt piemaksas ierēdņu sievām un ģimeņu izārdī-
šana, kā to te pareizi pateica Pīpiņas kundze. Bet
runāt par izdevumiem, ko tiešām varētu samazināt
—: to valdība negrib, nav gribējusi un nemaz arī ne-
grib darīt.

Ņemsim, piemēram, tas pašas reprezentācijas
summas, kas taču nav vairāk nekas ka apslēptas al-
gas, vai nu tas ir šeit Rīgā, vai arī mušu pārstāvībās
ārzemēs. Vai par tām ir domāts? Absolūti nē! To
neredz! Lieta ir nogājusi tik tālu, ka tagad ķeras pat
pie slimo cilvēku ārstēšanas jautājuma. Te mēs ie-
taupīsim, cik zinu, ļoti nelielu summu,_pēc manas in-
formācijas 256.000 latu. Tā tad te mēs gribam tau-
pīt uz slimo cilvēku rēķina un, jāsaka, atkaluz ģime-
nes, uz bērnu rēķina. Ja vecākiem ir lielāks bērnu
skaits, tad uz šo slimo bērnu rēķina mēs taupīsim,
turpretim visi ministru biedri, ar ko Dieviņš tik ba-
gātīgi mūs svētījis, tie dzīvos tāpat uz priekšu, un tā-
pat dzīvos ari visi nevajadzīgie lielie inspektori, kuru
nebūt nav maz.

Mūsu frakcijai šķiet, ka censties taupīt uz valsts
darbinieku ārstēšanas, uz ģimenes rēķina, ir pilnīgi
nepareizi un nevietā. Tāpēc mēs liekam priekšā šo
likumu, tāpat kā iepriekšējo, noraidīt. Sāksim taupīt
īstajā vietā, kur tiešām var ko ietaupīt. Par to mes
gatavi runāt katru brīdi, bet ne tik nepareizi un tik
izaicinoši, radot sabiedrībā vislielāko sarūgtinājumu.
Šādu ceļu mēs nedrīkstam iet.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Višņa ie-
sniedzis priekšlikumu —

noraidīt satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus
par valsts darbinieku ārstēšanu.

Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis deputāts K.
Kiršteins. Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja
to pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — šos no-
teikumus nodot kommisijām; ja to noraidīs, skaitī-
sies par pieņemtu prezidija priekšlikums. Lieku uz
balsošanu deputātu Višņas un Kiršteina priekšlikumu.

I

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-

gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputā-
tu Višņas un Kiršteina priekšlikumu nodotas 35 bal-
sis, pret — 55 balsis. Šis priekšlikums noraidīts.
Skaitās par pieņemtu prezidija priekšlikums; notei-
kumi par valsts darbinieku ārstēšanu nodoti sociālās
likumdošanas un budžeta kommisijām. — Satversmes
81. panta kārtībā izdoto noteikumu nodošana kom-
misijām pabeigta.

Deputāts K. Beldavs liek priekšā saimniecības
kommisijā deputāta J. Tēriņa vietā ievēlēt deputātu
A. Dinbergu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — De-
putāts A. Rudevics liek priekšā Lāčplēša kara ordeņa
domē ievēlēt deputātu J. Celmu. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Vēl jāievēldažās kommisijās iztrūkstošie locekļi.
— Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā
jāievēl viens loceklis. Lūdzu uzstādīt kandidātus! —
Uzstādīti divi kandidāti: deputātsE. Sudmalis liek
priekšā šaikommisijā ievēlēt deputātu K. Mežuli; de-
putāts A. Eglītis liek priekšā ievēlēt deputātu A. Zaķi.
Balsošana, saskaņā ar kārtības rulli, būs aizklāta.
(Saucieni no vietām: „Kāpēc?") — Prezļdijs vienojās,
ka vēlēšanasbūs atklātas. — Vispirms nāk nobalsoša-
nā deputāta K. Mežula kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Mežula kandidātūru._ Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Mežula kandidatūru nodotas 38balsis, pret — 44 bal-
sis. — Tagad nāk nobalsošanā deputāta A. Zaķa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Zaķa kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo kandidatūru. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Zaķa kandidatūru nodotas
49 balsis, pret — 27 balsis, atturējušies 11. Finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijā ievēlēts depu-
tāts A. Zaķis. — Pašvaldības kommisijā trūkst viena
locekļa. Lūdzu uzstādīt kandidātus! (Saucieni pa
kreisi: „Zaķis!". Sauciens pa labi: „Būs atkal
Zaķis!" — Bruno Kalniņš no vietas: „Lieciet labāk
Kukaini!") Deputāts A. Eglītis liek priekšā pašvaldī-
bas kommisijā ievēlēt deputātu A. Erniņu. Viens lo-
ceklis jāievēl, likts priekšā arī viens kandidāts. (Sau-
ciens pa kreisi: „Vēl būs!") — Uzstādīta vēl otra
kandidatūra. Sociādēmokratu frakcija uzstāda de-
putāta P. Lejiņa kandidatūru. Vispirms lieku uz bal-
sošanu deputāta A. Erniņa kandidatūru. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Erniņa kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Erniņa kandidatūru nodots 41 balss, pret to no-
dotas 28 balsis. — Nobalsošanā nāk deputāta P. Leji-
ņa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Lejiņa kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta Lejiņa kandidatūru nodotas
23 balsis, pret — 34 balsis, atturējušies 10. Pašval-
dības kommisijā ievēlēts deputāts A. Erniņš. Bu-
džeta kommisijā jāievēl divi locekļi. Lūdzu uzstādīt
kandidātus! — Iesniegti trīs kandidāti: strādnieku un
zemnieku frakcija liek priekšā budžeta kommisijā
ievēlēt deputātu E. Sudmali; deputāts P. Leikarts
u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu J. Vinteri; zemnie-
ku savienības frakcija liek priekšā ievēlēt deputātu
J. Birznieku. Par ievēlētu skaitīsies tas, kas dabūjis
vairāk balsu. — Vispirms nāk nobalsošanā deputāta
E. Sudmaļa kandidatūra. Lūdzu pacelties tos kas ir-
par deputāta Sudmaļa kandidatūru. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Sudmaļa
kandidatūru nodota 41 balss, pret to nodotas 44
balsis. — Nobalsošanā nāk deputāta J. Vintera kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta

?



141 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 6. sēde 1931. g a d a 20. novembrī. 142

Vintera kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. _ Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Vintera kandidatūru nodotas 36 balsis,
pret — 35 balsis, atturējušies 14. — Nobalsošanā nāk
deputāta J. Birznieka kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Birznieka kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Birznie-
ka kandidatūru nodotas 52 balsis, pret to nodots 30
balsu, atturējušies 9. Budžeta kommisijā ievēlēts ti-
kai deputāts J. Birznieks. Trūkst vēl viena locekļa.
Lūdzu vēlreiz uzstādīt kandidātus! — Deputāti J.
Trasuns liek priekšā budžeta kommisijā ievēlēt de-
putātu_ J. Vinteru. — Deputāts F. Menderis liek
priekšā —

budžeta kommisijās locekļa vēlēšanas atlikt.
Vispirms nāks nobalsošanā šis priekšlikums.

Vārds deputātam Menderim.
F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Tā kā vēlēšanu rezultāti pilnīgi
nesaskan ar to, par ko frakciju padomē klusu ciešot
bija panākta vienošanās, proti, ka jāievēro atslēga,
un ka pēc atslēgas budžeta kommisijā jāienāk vie-
nam Vintera grupas un vienam strādnieku un zem-
nieku frakcijas loceklim, bet zemnieku savienības
loceklim jau nu nekādā ziņā, tad, pirms stājamies pie
jautājuma tālākas izšķiršanas, tas iepriekš jāap-
spriež frakciju padomē. Tāpēc lieku priekšā vēlē-
šanas atlikt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta Mendera priekšlikumu —

iztrūkstošā budžeta kommisijās locekļa vēlēšanas atlikt.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Mendera priekš-
likums pieņemts. — Ārlietu kommisijā jāievēl viens
loceklis_. Lūdzu uzstādīt kandidātus! Uzstādīti divi
kandidāti: deputāts E. Rimbenieks liek priekšā ār-
lietu kommisijā ievēlēt deputātu J. Tēriņu; deputāts
E. Sudmalis liek priekšā ievēlēt deputātu L. Laicenu.
Vispirms nāk nobalsošanā deputāta J. Tēriņa kan-
didatūra. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Tēriņa kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Tēriņa kandidatūru nodotas 54 balsis,
pret — 29 balsis, atturējušies 6. — Nobalsošanā nāk
deputāta L. Laicena kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Laicena kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Laicena kandidatūru nodotas 36 balsis,
pret — 43 balsis. — Ārlietu kommisijā ievēlēts
deputāts J. Tēriņš. — Deputāts K. Mežulis iesnie-
dzis rakstītu paziņojumu par balsošanas motīviem:

„Balsoju par Linarda Laicena kandidatūru ārlietu kommi-
sijā tādēļ, ka to prasa strādnieku intereses."

Vārds pie šī paziņojuma deputātam Mežulim.
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):

Strādnieku un zemnieku frakcijas uzdevumā izsaku
visstingrāko protestu pret to, ka mūsu pārstāvja
ieiešana vissvarīgākajā kommisijā, kāda ir ārlietu
kommisijā, ir noraidīta. Mēs te redzam noteiktāko
valdošās buržuāzijas politiku, ka visās atbildīgākās
kommisijās, kur apspriežami vai nu saimnieciskās
dzīves noslēpumi, vai tiek izšķirti valsts likteņi, vai

* ir runa par intervenciju, vai kara gatavošana pret
strādnieku un zemnieku zemi — Padomju savienību,
kur tiek pārrunāts saimnieciskās sadarbošanās jau-
tājums ar šo zemi, kur buržuāzija, gribēdama iet
intervencijas pavadā, gribēdama saistīt Latviju pie
Polijas un Francijas intervencijas politikas, ar vi-
siem spēkiem gribēdama ielaisties karā, ko inter-
venti drīzā laikā sarīkos, strādnieku un zemnieku

frakcijai to tur vislielākā noslēpumā. Tur strād-
nieku īstiem pārstāvjiem nelaiž piedalīties. Viņus
nelaiž ārlietu kommisijā, lai šie īstie strādnieku pār-
stāvji īstā laikā atklātu buržuāzijas nodevīgo inter-
vencijas politiku. Tāpat īstos strādnieku pārstāvjus
nelaiž citās svarīgākās kommisijās. To mēs kon-
statējam Latvijas strā'dnieku priekšā un pasakām,
ka mūsu neielaišana šinīs atbildīgās kā saimnieciskās,
ta ārpolitikas kommisijās nozīmē visas strādniecības
neielaišanu viņās, nozīmē noslēpt šos jautājumus
strādniekiem, nozīmē slepeno diplomātiju, nozīmē
intervencijas gatavošanu, nozīmē visdažādākās
avantūras, par kurām negrib dot pārskatu strādnieku
deputātiem, kuriem negrib ļaut tur ieskatīties. To
konstatējot, mēs liekam pie sirds mūsu vēlētājiem
un visai strādniecībai, neaizmirst, ka šāda polītikā
gatavo un sekmē kara izcelšanos. Tur buržuāzija
strādnieku pārstāvjus nepielaiž. Viņa nepielaiž tos
kā ārlietu, tā arī budžeta kommisijā un arī finanču,
tirdzniecības rūpniecības kommisijā, kur kaut kas
tiek gatavots. Tas pats viens fakts, ka viņi paši šeit
lauž savu atslēgu, parlamentārās iekārtas atslēgu,
nozīmē, ka viņiem ir kādi noslēpumi, ko viņi grib
slēpt no strādniekiem. Tie strādniekiem jāzina,
sevišķi tagadējā laikā, kad gatavojas uzbrukums
Padomju savienībai — strādnieku un zemnieku
zemei. (Saucieni: „Uja!") Līdz ar to tie jāzina
strādniekiem tagad, kad iestājusies saimnieciska
krīze, bads un bezdarbs, un no saimnieciskām kom-
misijām strādniekiem un darba zemniekiem draud
vēl lielāki nodokļi. Tas jāzina darba ļaudīm, lai
novērtētu pilsoņu nodevīgo politiku, slepenās diplo-
mātijas un saimnieciskās diktatūras veidošanas, po-
litiku!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Centrāla zemes ie-
rīcības komitejā vēl vajadzīgi trīs locekļi. Lūdzu
uzstādīt kandidātus! — Jāievēl trīs locekļi, likti
priekšā četri kandidāti: sociāldemokrātu frakcija
liek priekšā centrālā zemes ierīcības komitejā ievē-
lēt deputātu E. Dzelzīti; Latgales zemnieku frakcija
liek priekšā ievēlēt deputātu J. Pabērzu; deputāts
A. Jukšinskis u. c. liek priekšā ievēlēt deputātu St.
Ivbulu; zemnieku savienības frakcija liek priekša
ievēlēt deputātu J. Balodi. Vispirms nāk nobalso-
šanā deputāta E. Dzelzīša kandidatūra. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dzelzīša kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tāta Dzelzīša kandidatūru nodotas 69 balsis. —__ No-
balsošanā nāk deputāta J. Baloža kandidatūra.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Baloža
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Atturē-
jušos nav. Par deputāta Baloža kandidatūru nodo-
tas 73 balsis, pret — 7 balsis. — Nobalsošana nak
deputāta J. Pabērza kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Pabērza kandidatūru. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Pa-
bērza kandidatūru nodota 41 balss, pret to nodotas
42 balsis, atturējušies 6. — Beidzot nāk nobalsošanā
deputāta St. Ivbuia kandidatūra. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Ivbuia kandidatūru. (Ķ.
Ulmanis no vietas: „Zinait, ka tie tagad ir goda
amati!") Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Ivbuia kandidatūru. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Atturējušos nav. Par deputāta
Ivbuia kandidatūru nodotas 47, pret — 38 balsis.
Centrālā zemes ierīcības komitejā ievēlēti deputāti
E. Dzelzītis, J. Balodis un St. Ivbuls.

Deputāts J. Tēriņš liek priekšā kultūras fonda
domē deputāta V. Sandera vietā ievēlēt deputātu
E. Rimbenieku. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
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Iesniegts priekšlikums —
šo sēdi slēgt.

Iebildumu nav? (Saucieni no vietām: „Nobal-
sot, nobalsot!") — Ir iebildumi. Likšu priekšlikumu
— sēdi slēgt — uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Balsošanas rezultāts: par priekšlikumu —
sēdi slēgt — nodotas 27 balsis, pret — 38 balsis,
atturējies 1. Šis priekšlikums noraidīts.

Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu pro-
jektu likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu. Prezidijs

' liek priekšā nodot to finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Prezidija
priekšlikums pieņemts. Ministru kabinets piesūtījis
pārgrozījumu projektu likumā par akcīzes nodokli
no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem.. Prezidijs liek priekšā nodot to finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav ?^~ Prezidija priekšlikums pieņemts.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Marku Nuroku, apvai-
notu uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot to Saeimas deputātu lietu izmek-
lēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Prezidija
priekšlikums pieņemts. — Ministru kabinets lūdz
Saeimu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Sergeju Trofimovu, apvainotu uz sodu likumu 262.
panta pirmās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā
nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. Iebildumu nav? Prezidija priekšlikums
pieņemts. — Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Sergeju Tro-
fimovu, apvainotu uz sodu likumu 530. un 475. panta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu depu-
tātu lietu izmeklēšanaskommisijai. Iebildumu nav?
Tā nodota deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.

Deputāti E. Sudmalis, K. Mežulis, F. Landovskis
u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzu celt priekšā Saeimai sekojošu likumprojektu:
Likums par bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto strād-

nieku nodrošināšanu.
1. Valstij jāsniedz pabalsts visiem bezdarbā nonākušiem

pilsētu un lauku strādniekiem, kalpotājiem un ierēdņiem.
Piezīme. Par bezdarbnieku uzskatāms katrs algas darbi-

P

nieks, kas ne agrāk kā 2 nedējas pēc darba zaudē-
šanas pieteicies darba apgādē.

2. Pabalsts bezdarbniekiem, kā vīriešiem, tā sievietēm,
maksājams 4 lati dienā.

3. Aizliegts bezdarbniekus nodarbināt 'piespiedu kārtā,
izsūtot tos no pilsētām, vai liekot tiem strādāt darbu, kas ne-
atbilst viņu kvalifikācijai.

4. Tiem strādniekiem, kas rūpniecības sašaurināšanās dēj
strada nepilnu dienu skaitu nedēja, vai arī nepilnu stundu skaitu
diena, sniedzams no valsts pabalsts līdz pilnas algas apmēram.

5. Visos rūpniecības, transporta un citos uzņēmumos no-
liegts nodarbināt strādniekus ilgāk par 7 stundām dienā. Pie
kam, pārejot uz 7 stundu darba dienu, strādnieku alga nav sa-
mazināma. Virsstundas pilnīgi noliegtas.

Piezīme. Nepieaugušiem, kā arī veselībai kaitīgos uzņē-
mumos nodarbinātiem darba dienas ilgums nedrīkst
pārsniegt 6 stundas.

6. Aizliegts izvest uzņēmumu racionalizāciju uz strād-
nieku atlaišanas, uz atlikušo strādnieku darba intensifikācijas
rēķina.

7. Uzņēmēji, kas pārkāpj šī likuma noteikumus attiecībā
uz d_arba dienas ilgumu, algu un strādnieku atlaišanu, sodāmi
ar pārmācības namu.

8. Līdzekli šai likumā paredzētām vajadzībām ņemami:
1) no valsts rezerves fonda, 2) Kāra ministrijas izdevumu
budžeta līdzekļiem un 3) no Iekšlietu ministrijas izdevumu
budžeta līdzekļiem.

Piezīme. Tekošā 1931.132. g. vajadzībām nekavējoši atvē-

h

latni Ls 10.000.000—,

H .

9. Visi likumi, kas pretrunā ar šī likuma noteikumiem, tiek
atcelti.

10. Likums stājas speķa ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 1931. g. 5. novembrī.

Emils Sudmalis,
Konstantīns Mežulis,
Fridis Landovskis,
Osk. Jankus,
Linards Laicens."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Sakarā ar bezdarbnieku posta stāvokli mūsu frak-
cija jau 2 nedēļas atpakaļ iesniedza Saeimai likum-
projektu par bezdarbnieku un pa daļai strādājošo
nodrošināšanu. Likumprojekta galvenos punktos
ietvertas bezdarbnieku prasības, kas izpildāmas
tagadējos apstākļos.

Mēs zinām, ka tikmēr, kamēr pastāv kapitā-
listiskā iekārta, un kur vien pastāv šī kapitālistiska
iekārta, arī bezdarbs ir nenovēršams. Bezdarbu
kapitālistiskās iekārtas pārstāvji veicina, apzinatiun
sistemātiski, lai tādā kārtā iegūtu lētāku darba spēku
uzņēmējiem, lai tādā kārtā nosistu jau strādājošo
algas, lai tādā kārtā bezdarbniekus, kuri nonākušj
badā, izlietotu arī streika gadījumos. Kapitālistiska
iekārtā bezdarbs ir pastāvīgs. Tagadējos apstākļos
tas kapitālistiskai iekārtai ir kļuvis pat bīstam^ jo
bezdarbnieki, kuri ir nonākuši bada stāvoklī, izveļas
tādus līdzekļus, ķeras pie tādiem sava stāvokļa uz-
labošanas veidiem, kas jau. satricina, jau apdraud
pašu kapitālistisko iekārtu. Tagad redzam, ka arī
pašiem kapitālistiem bezdarba jautājums ir ļoti
bīstams jautājums. Bezdarbs ir bīstams visai kapi-
tālistiskai iekārtai.

Ja pasaulē ir 35.000.000 bezdarbnieku, tas tanī
pašā reizē nozīmē, ka pasaulē ir ne mazāk par
35.000.000 bada cietēju. Ko tas_ nozīme, ka tādam
vairumam cilvēku jādzīvo bada vai pusbada, bet
tanī pašā laikā pasaulē maizes netrūkst, preču ne-
trūkst, pārtikas vielu netrūkst. Ar šīm lietam
spīķeri ir pārpildīti, tā ka daļa maizes pat jāsade-
dzina, jāsagāž jūrā. Bet tanī pat laikā, ka jau teicu,
bezdarbnieki, miljoniem plašas iedzīvotāju masas,
dzīvo badā. Tā ir pie mums, tā ir bagātajā Amerika,
vēl vairāk kolonijās un puskolonjjas, piemēram

Ķīnā un Indijā. Par šo stāvokli strādniecības vadī-
tājs Staļins izsakās tā: „Ja būtu cilvēki mūsu zeme_,
kas darītu tā, tad mēs tos ieslodzītu ārprātīgo nama
vai arī tiesātu kā kontrrevolūcionārus!" — Betko
no tā manto pilsoniskā sabiedrība? Taisni_ tāda
kārtā viņa tiek pie bagātībām, iznīcinot pārtikas
vielas, preces sadedzinot un tā iegūstot lielāku peļņu.
Ar tādām metodēm strādā bagāto šķiras locekļi,
mērojot ar savas šķiras mērauklu.

Arī Latvija, būdama kapitālistiska valsts, ir pa-
dota visiem tiem pašiem kapitālistiskās bauslības
noteikumiem. Arī Latvijā ir tāds pats bads un
daudzreiz pat vēl briesmīgāks un asāks. Latvijā
apstākļus pasliktina vēl tas, ka viņas rūpniecība ne-
spēj konkurrēt ar pārējām valstīm, ar vecām, lielām
valstīm. Tāpat arī zemkopības ražojumu eksporta
ziņā Latvija nespēj konkurrēt ar citām valstīm. ArT
tirgus ziņā Latvija nav konkurrences spējīga, jo
lielās valstis var pārdot savus produktus labāk, tādēļ
ka tām ir izdevīgas kolonijas, kurp savus ražojumus
eksportēt. Latvijai šo priekšrocību nav. Latvijas
rūpniecība un zemkopība kopā nespēj konkurrēt ar
lielvalstu tirgiem un tādēļ arī atrodas sliktākā stā-
voklī. Bez tam Latvijas rūpniecība lielā mērā dibi-
nāta ar ārzemju kapitālu. No datiem redzam, ka
tiklab tirdzniecības, kā rūpniecības kapitāls pār-
svara ir nācis no ārzemēm. Apmēram 55%—65%
no valdošā tirdzniecības un rūpniecības kapitāla
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pieder ārzemniekiem. Tas ir spekulatīvais kapitāls,
kas pirmā kārtā ieguldīts spekulatīvās nozarēs, ne-
vis stabilas un pastāvīgās rūpniecības un citās no-
zarēs.

Vēl svarīgāks ir arī tas iemesls, kādēļ Latvijā
nīkuļo rūpniecība, nīkuļo visa saimnieciskā dzīve,
ka Latvija ir atrauta no savas dabīgās, vēsturiskās
un ģeogrāfiskās saimniecības bāzes, kāda bija pirms
kara, Krievija un kāda tagad varētu būt Padomju
savienība. Latvijai trūkst saimnieciskās aizmugu-
res, un reizē ar to viņa nenovēršami ir padota
nīkulībai. Mēs redzam, ka visus šos gadus viņas
rūpniecība, tāpat arī saimnieciskā dzīve arvien ir
sašaurinājusies. Vēl vairāk un vēl neizbēgamāk
tagadējā asās konkurrences laikā viņa sašaurināsies
un nīkuļos arī turpmāk. Reizē pieaugs arī bezdarbs,
šīs kapitālistiskās iekārtas galvenais ļaunums, kas
vissāpīgāk atsaucas uz strādnieku šķiru, uz vispla-
šākām iedzīvotāju masām. Bezdarbs pavairosies,
un tā strādniecības vispārējais stāvoklis vēl tikai
pasliktināsies.

Ja nu pretēji salīdzinām stāvokli, kāds ir Latvi-
jas dabīgā aizmugurē, t. i. Padomju savienībā, un
jautājam, kā tur nokārtots bezdarba jautājums, tad
redzam, ka pirmajos gados arī tur bezdarba jautā-
jums bija diezgan ass. Tagad, turpretim, jau vairāk
gadu Padomju savienība ir vienīgā valsts pasaulē,
kur bezdarba vairs nav. Bezdarbu Padomju savie-
nība ir atrisinājusi ar sociālo celtniecību. (Saucieni
pa labi: „Ar verdzību!") Bezdarba Padomju savie-
nībā vairs nav, bet pretēji tam redzam, ka tur liels
saimnieciskās dzīves uzplaukums visās nozarēs,
vienalga, vai tā ir rūpniecība, vai tā ir lauksaimnie-
cība, vai tās ir finances. Kamēr pārējā pasaulē viss
brūk kā akmens zemē, Padomju savienībā, viss iet
uz augšu. Kamēr pārējā pasaulē rūpniecība ir kri-
tusi visās nozarēs par 10%'—20% un 50%, Padomju
savienībā redzam tādus rūpniecības attīstības tem-
pus, kādus pasaulē vēl nepazīst. Ja Amerikas sa-
vienotās valstīs lielākā uzplaukuma laikā rūpniecī-
bas pieaugums bija 5%' un 10%, tad Padomju savie-
nībā redzam vienā gadā 30%, 50%, 100% un pat
200% lielu pieaugumu. Tādos tempos attīstās Pa-
domju savienības saimniecība! Rūpniecība iet uz
augšu, zemkopība attīstās, industriālizējas. No
nabaga sādžām, nabaga zemniekiem, kas cara laikā
dzīvoja badā vai pusbadā, beidzamos gados attīstās
plaša zemkopība, attīstās kollektīvas saimniecības.
Zemkopība industriālizējas, un līdz ar to aug vispā-
rīgā iedzīvotāju labklājība, izaug veselas pilsētas.
Aiz polārriņķa, kur gadu atpakaļ klejoja ziemeļbrieži
un lapu ciltis, tagad ir attīstījušās rūpniecības pilsē-
tas ar 70000, ar 100.000 iedzīvotāju. Tādus attīstī-
tos tempus vēsture vēl nepazīst. Un tā Ir viscaur,
kādu nozari arī tur neņemtu, kurpretim pārējā pa-
saulē visās nozarēs viss iet uz leju. Tas tā ir pie
mums, Eiropā, tā bagātajā Amerikā.

Ko tad nu darīt? Strādniecība kā Latvijā, tā
visā pasaulē skatās uz Padomju savienību. Viņa
redz, ka tas ir vienīgais piemērs, kā. nokārtot arī
bezdarba jautājumu — ar sociālistisko celtniecību.
Strādniecība seko turienes apstākļiem, vēro turienes
dzīves pieaugumu. Strādniecība noteikti izsakās
par tādu dzīves veidu, par tādu saimniecisko un
politisko sistēmu, kāda ir Padomju savienībā, un
cīnās par to. Tas nozīmē, ka viņa reizē ar to cīnās
par darbu, par maizi, par cilvēcīgāku dzīvi. To dara
vispasaules strādniecība.

Ko darīt Latvijas strādniecībai? Vai atrauties
no vispasaules strādniecības cīņām, vai iet savrup?
Tagadējā krizes pieauguma laika arī Latvijas strād-
nieku balsis un pirmā kārtā visvairāk nospiesto, vis-
vairāk trūkumā nonākušo strādnieku balsis noteikti

izšķiras par Padomju savienību un par to kārtību, kā-
da ir tur. Ja Padomju savienības jautājumu varētu
nostādīt plašākā nozīmē, varētu pareizāk apgaismot,
ja mūsu rīcībā būtu vairāk līdzekļu apstākļu noskai-
drošanai, tad mēs nešaubāmies, ka tas pats būtu arī
pie mums.

Latvijā pēc pēdējiem datiem rūpniecība sašau-
rinājusies jau par 50%. Jau 50% no visiem strād-
niekiem ir bez darba. No pat 1918. gada, kad Lat-
vija nodibinājās, redzam, ka visās nozarēs arvienu
iet sliktāki, un vissliktāk vienmēr ir strādniecībai.
Tagad bezdarba stāvoklis kļūst draudošs, sākas
bezdarbnieku pašnāvības, bezdarbnieki uz_ ielām
krīt. Aizpagājušā svētdienā apglabāja strādnieku
Maksimovu, kurš būdams bez darba, pakārās. Da-
žas dienas vēlāk nonāvējās badā nonākušais strād-
nieks Kozlovskis. Tādi gadījumi pēdējā laikā ir pa-
stāvīgi. Buržuāzijas avīzes šos gadījumus noklusē.
Policija sastāda protokolu par nelaimīgu mīlestību
vai ko tamlīdzīgu. Tādi apstākļi ir pašlaik. Paš-
nāvība nav pareizā izeja, tā ir dezertēšana no cīņas
lauka. Tā nevar uzlabot strādnieku stāvokli. Pa-
reizi darīs strādnieki, ja viņi organizēsies, lai izcī-
nītu sev maizi, kas ir viselementārākā nepiecieša-
mība. Šo viselementārāko strādnieka vajadzību
tagadējā iekārta nevar apmierināt. Tāpēc dabīgi,
ka plašās tautas masas izteicas pret šo iekārtu.

Sakarā ar šiem apstākļiem mūsu frakcija ie-
sniedz likumprojektu, kura 1. pants nosaka, ka valstij
jāsniedz pabalsts visiem bez darbapalikušiem pil-
sētu un lauku strādniekiem, kalpotājiem un ierēd-
ņiem. Mēs prasām darbu un maizi ne tikai pilsētu,
bet arī lauku strādniekiem, kuru stāvoklis ir grūtāks,
tāpēc ka uz laukiem nav bezdarbnieku re_ ģistracijas,
kādēļ lauku bezdarbniekiem nepiegriež vērības, līdz
ar ko sašaurinās viņu rīcības iespējamības. Lauku
pašvaldības nesaņem gandrīz nekādus Jīdzekļus
bezdarba novēršanai. Tas pats lielā mēra sakāms
par provinces mazāko pilsētu pašvaldībām. Ta_pec
mēs savā likumprojektā arī prasām lauku un pilsētas
strādnieku nodrošināšanu pret bezdarbu. Bez tam
mēs prasām nodrošināt pret bezdarbu arī valsts ze-
mākos ierēdņus un kalpotājus. Te demokrātiskais
centrs aizvien pļāpā un uzsver, ka viņš aizstāvot
valsts darbiniekus. Ko viņš ir darījis valsts darbi-
nieku stāvokļa uzlabošanai, vai, pareizāk sakot, pa-
sliktināšanai? Visi pēdējā laika likumprojekti vei-
cina valsts darbinieku stavokļ_a pasliktināšanu.
Tāpēc mēs arī uzsveram un prasām, lai mazie kal-
potāji, kas ir visvairāk apdraudēti, arī tiktu nodro-
šināti pret bezdarbu.

Mūsu likumprojekta nākošais — 2. pants paredz
kā vīriešiem, tā sievietēm maksāt 4 lati lielu pa-
balstu dienā. Tas ir minimums, ko _varam prasīt ta-
gadējā laikā un apstākļos. Varbūt šī summa ir
lielāka par to iztikas vai, pareizāk, bada minimumu,
ko izstrādājuši Tautas labklājības ministrijas speciā-
listi, vai arī par sociāldemokrātu darba biržas iz-
strādāto iztikas minimumu; izejot no nepieciešamī-
bas, man jāsaka, ka mūsu paredzētais iztikas mini-
mums — 4 lati dienā, vai 120 latu mēnesī ir visma-
zākais, lai varētu dzīvot. Ievērojot vēl to, ka lielai
daļai strādnieku ir ģimenes, šī summa ir tiešām vis-
mazākā, ko varam prasīt. Attiecībā uz šo punktu
jāpiezīmē, ka pie mums faktiski vēl pastāv vīrieša
un sievietes darba dalīšana. Šinī gadījumā mes'
prasām vienādu iztikas minimumu. Šie 4 lati diena
ir tikai bada alga, un tāpēc to vēl samazināt, maksāt
sievietei mazāk nekā vīrietim, būtu tiešām necilvē-
cīgi. Kā vīrietim, tā sievietei jāsaņem iztikas mini-
mums. Ari rūpniecībā uncitur mēs prasām vienādu
a!,^u par vienādu darbu kā vīrietim, tā sievietei. Ja
viņi strādā vienādi, viņiem vajadzīga arī vienāda
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atlīdzība. Šinī gadījumā paredzēts tikai nepiecie-
šamais iztikas minimums, tāpēc mēs prasām abiem
vienlīdzīgu pabalstu.

Tālākais punkts — aizliegt nodarbināt bezdarb-
niekus piespiedu kārtā, izsūtot viņus vai piespiežot
strādāt darbu, kas neatbilst viņu kvalifikācijai. —
Ko nozīmē šāda izsūtīšana? Tā ir nometināšana,
tāda pat, kāda pastāvēja vecos cara laikos, kad no-
metināja katorgā, tāpat, ar tādiem pat paņēmieniem,
piespiedu kārtā. Ja tagad kādu nometina mežu
darbos un laukos pie bagātiem Zemgales un Vid-
zemes budžiem, tas nozīmē to pašu, ko nometinā-
šana katorgā.'

Kādi ir apstākļi, kādos jāstrādā šiem ar varu
izsūtītiem strādniekiem? Mums ir ienākušas ļoti
daudz sūdzības, ienākuši norādījumi un raksturo-
jumi, kādos apstākļos jādzīvo uz laukiem izsūtītiem
strādniekiem. Saimnieki, pieņemdami strādniekus,
pirmos mēnešus vēl apietas ar tiem visnotaļ cilvē-
cīgi: vēl dod tiem kaut cik ēst, vēl atļauj kaut cik
labākus darba apstākļus; bet kad daži mēneši no-
strādāti, un pa to laiku strādniekiem iekrātas lielā-
kas algas summas, kas tagad vienmēr tiek ieturētas
— un ir gadījumi, kad par vairāk nostrādātiem mē-
nešiem strādnieki ir saņēmuši tikai dažus latus —,
tad režīms pret strādniekiem pasliktinās jo tālāk, jo
vairāk, līdz beidzot strādniekus noved tādos apstāk-
ļos, ka viņi neiztur un aizbēg.' Tagadējos tiesiskos
apstākļos strādniekiem nav nekādu cerību savu pa-
zaudēto algu dabūt atpakaļ. Piedzīvojumi rāda, ka
tādos apstākļos strādniekam ir viegli „piešūt"
līguma laušanu, un viņš nopelnīto algu nedabū. Šis
paņēmiens ir kļuvis par sistēmu lielākai daļai to
lauksaimnieku, to bagāto lauku māju īpašnieku, kuri
vispirmām kārtām ņem darba spēku no ārzemēm,
gan no Lietuvas, gan no Polijas, gan arī Rīgas bez-
darbniekus, vai Latgales strādniekus. Ar šādiem
līdzekļiem viņi aizdzen šos cilvēkus prom no darba,
lai varētu pēc tam ieturēt nopelnīto darba algu.

Man jāaizrāda vēl uz citiem apstākļiem, kādos
jādzīvo bezdarbniekiem, kas pieņemti lauku darbos.
Jau ēdiens tur ir tik slikts, ka vienu mēnesi viņi vēl
var kaut kā izturēt pusbadā, bet tālāk nespēj. Reņ-
ģītes, cūku kartupelis!, nomaltais piens ar melno
maizi — tas ir bezdarbnieku ēdiens laukos.

Tas pats ar pārējiem apstākļiem —, ar telpām.
Lielākai daļai bezdarbnieku, kas pieņemti lauku
darbos, it sevišķi lielākās lauku saimniecībās, vai arī
pie cukurbiešu novākšanas, pie kādiem darbiem ari
tiek nosūtīts diezgan daudz bezdarbnieku, gulēšanu
vienmēr ierāda vai nu pirtis, šķūņos, vai malkas
šķūņos, vai, labākā gadījumā, staļļa augšā. Tur gan
ne labprāt laiž gulēt, jo lauku saimnieks netic pilsē-
tas strādniekam: varot nodedzināt stalli, sabojāt
sienu u. t. t. (Starpsauciens.) Juraševska kungs
te atsaucas. Viņš gan zina, kā viņa kollēgas un citi
budži liek dzīvot pieņemtiem bezdarbniekiem.

4. punkts runā par tiem strādniekiem, kas rūp-
niecības sašaurināšanas dēļ strādā nepilnu dienu
skaitu nedēļā vai nepilnu stundu skaitu dienā. Tiem
jāsniedz pabalsts līdz pilnai algai. Šis ir svarīgs
punkts. Lielākā daļa strādnieku jau strādā šādos
apstākļos. Šis punkts ir pret sociāldemokrātu līdz
šim ieņemto stāvokli. Viņi ir tie, kas visvairāk ir
atbalstījuši darba dienu skaita samazināšanu, reizē
ar to samazinot arī algu. Mēs zinām, ka tas atbilst
sociāldemokrātu viedoklim, jo viņu nolūks taču ir —
uzlabot tagad brūkošos kapitālistiskos apstākļus un
kapitālistisko iekārtu, uzlabot tos tā, lai tie noturētos
iespējami ilgāki, lai neļautu tagadējai kapitālistiskai
iekārtai sabrukt. Sociāldemokrātu pamatprincips ir
— kapitālismu jzārstēt. Protams, to var izārstēt ne
jauar vispārējās saimnieciskās sistēmas uzlabošanu,

bet pirmā kārtā — uz strādniecības rēķina. Tas ir
visvienkāršākais paņēmiens, bet reizē ar to arī vis-
brutālākais paņēmiens pret strādniecību: Un šo
paņēmienu — nosist darba dienu skaitu nedēļā, no-
sist darba stundu skaitu dienā, t. i. samazināt darba
laiku, samazinot arī algu — to izlieto vienprātīgi kā
buržuāzija, tā arī sociāldemokrāti. Mums jāuzstājas
pret viņiem, tāpēc ka pirmā kārtā tā tiek samazināta
strādnieku alga, tiek samazināta strādnieku iztikas
iespēja un reizē ar to padziļināts strādnieku posts
un pasliktināti strādnieku apstākļi. Tas attiecas uz
vēl strādājošo stāvokli, neierēķinot te bezdarbniekus.

Vēl šinīs dienās avīzes ziņoja, ka Cekoslovāķijā
esot samazināta darba nedēļa un arī citādi sama-
zināts darba laiks, nepazeminot strādnieku algas.
Nezinu, vai tas tā ir; tās ir beidzamās avīžu ziņas.
Ja tas tā, tad buržujiskā Cekoslovāķijā šinī gadījumā
ir aizsteigusies priekšā mūsu sociāldemokrātiem.
Tā ir izdevusi likumu par labu strādniecībai, pret
kādu. ir mūsu sociāldemokrāti. Strādnieku un zem-
nieku frakcija to aizstāv, ievērojot, ka darbi sama-
zinās; tāpēc tiešām ir samazināms arī darba laiks,
tomēr — nesamazinot strādnieku, algu.

Tad vēl — rūpniecības, transporta un citos uz-
ņēmumos noliegts nodarbināt strādniekus ilgāk par
7 stundām dienā. . To prasa mūsu likuma nākošais
pants. Pārejot uz 7 stundu darba dienu, strādnieku
alga nav samazināma, virsstundas pilnīgi noliedza-
mas. Mēs redzam, ka tagadējā stāvoklī, kad darbu
sašaurina, daudz darba vietās notiek tāds absurds,
ka strādnieki strādā vēl virsstundas, srradā pat
svētdienās. Protams, tagadējā bezdarba laikā tāds
stāvoklis kļūst jau absurds; citādi to nevar nosaukt.
Tāpēc mēs prasām, lai strādātu ne ilgāk par 7 stun-
dām dienā, lai to normētu ar likumu un līdz ar to
uzlabotos bezdarbnieku stāvoklis. Virsstundas mēs
prasām pilnīgi noliegt.

Tālāk — aizliegts uzņēmumus racionalizēt uz
atlikušo strādnieku darba un darba intensifikācijas
rēķina. Līdzšinējā prakse ir pierādījusi, ka uzņē-
mumu racionalizāciju, darba racionalizāciju izdara
uz strādnieku rēķina, intensificējot strādnieku darbu,
izspiežot no viņiem pēc iespējas vairāk. Protams,
no uzņēmēju viedokļa jau ir labāk izspiest no strād-
niekiem vairāk, maksājot par to iespējami mazāk.
Bet ko tas nozīmē strādniekiem? Strādnieki vien-
mēr ir cīnījušies pret šādu darba racionalizācijas
veidu, kas pasliktina viņu stāvokli. Ja runājam par
mašīnām, ka ar tām vajaga racionalizēt darbu un
uzņēmumu, tad zinām, ka mašīna tagadējos apstāk-
ļos, tagadējā kapitālistiskā iekārtā ir tā, kas dara
ļaunu strādniekam. Turpretim, mašīna citos ap-
stākļos, piemēram, mašīna tagadējā Padomju savie-
nībā nozīmē strādnieku darba atvieglošanu. Tādu
darba racionalizācijas veidu mēs atbalstām, jo tas
nāk par labu strādniekiem. Tas nenosit strādnieku
darba algas, tas neizmet strādniekus uz ielas. Ta-
gadējos apstākļos redzam pretējo. Taisni mašīnas
ir tās, kas izmet strādniekus uz ielas. Tāpēc tādu
uzņēmumu racionalizāciju, kas notiek uz strādnieku
rēķina, mēs prasām novērst.

Tālāk ir noteikums, ka uzņēmēji, kas pārkāpj šī
likuma noteikumus, sodāmi ar pārmācības namu. Ja
pastāv drakoniski noteikumi pret strādniekiem, ja ir
drakoniski sodi par politiskiem nodarījumiem,kā tad
lai strādnieki skatās uz tādu stāvokli, kad nav ne-
viena ierobežojuma uzņēmējiem, strādnieku tiešiem
pretiniekiem, strādnieku tiešiem izsūcējiem. Viņiem
ierobežojumi vajadzīgi, jo viņu patvaļai nav robežas.
Tāpēc mūsu likumprojektā paredzēts, lai piespiestu
realizēt iepriekšējos pantos minētās prasības, lietot
spaidus pret tiem, kas šīsprasības neievērotu.
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r8.
pants min līdzekļuļs, ar ko veikt bezdarbnieku

nodrošināšanu. Līdzekļi ņemami pirmkārt no valsts
rezerves fonda. No kājas sastādās? Tas sastādās,
tāpat kā visi valsts ienākumi, no strādnieku sapelnī-
tiem līdzekļiem, jonav valstij līdzekļu, kā vien strād-
nieku sapelnītie. Tāpēc mūsu likumprojekts paredz,
ķa taisni strādnieku uzkrātais rezerves fonds izlieto-
jams arī strādnieku labā, šinī gadījumā — bezdarb-
nieku labā.

Otrkārt, līdzekļi ņemami no Kara ministrijas iz-
devumu budžeta. Kara ministrija šinī bezdarba laikā
ir tiešam noziegums pret strādnieku šķiru. Kādos
nolūkos uztur Kara ministriju, kādos nolūkos uztur
armiju šinī laikā, kad_ strādniekiem jāmirstbadā? Vai
armiju neuztur pirmā kārtā pret tiem pašiem strād-
niekiem, vai tie ir mūsu, vai citas zemes strādnieki?
Mēs zinām, ka armijas, sevišķi pilsoniskās valstis

!
armijas gatavo tikai uzbrukumiem otrai valstij un uz-
brukumiem Padomju savienībai.Kā tad būs, ja strād-
nieki, kas ir mūsu armijas dalībnieki, kas uztur šo
armiju, tiks dzīti cīņā pret otras valsts, pret Padomju
savienības strādniekiem? Ko darīs strādnieki 'tāda
kara gadījumā? Mēs, protams, par atbildi nešaubā-
mies, bet gribam, lai jau tagadējos apstākļos atņemtu
līdzekļus gatavot karu, atņemt iespēju gatavot karu.
Karam jāatņem visi līdzekļi, un tie jānodod bezdarb-
nieku stāvokļa uzlabošanai.

Treškārt, līdzekļi ņemami no Iekšlietuministrijas
izdevumu budžeta. Iekšlietu ministrija ir policijas mi-
nistrija. Tā ir ministrija, no kuras visvairāk cieš
strādnieki un bezdarbnieki. Iekšlietu ministrijas dar-
binieki kopā ar politiskās pārvaldes darbiniekiem sit
strādniekus, ja strādnieki izpauž savu nemieru ar ta-
gadējo stāvokli. Ja viņi grib savu stāvokli uzlabot,
Iekšlietu ministrijas darbinieki ar gumijas rungu un
pipku palīdzību strādnieku un bezdarbnieku nemieru
nožņaudz, nožņaudz strādnieku prasību pēc maizes,
nožņaudz katru strādnieku prasību uzlabot viņu ap-
stākļus. Tāpēc dot no strādnieku līdzekļiem un uz-
turēt tādas iestādes, kādas ir policija, politiskā pār-
valde un visas pārējās iestādes, ir noziegums pret
strādniecību. Strādniecība aizvien ir prasījusi šo ie-
stāžu likvidēšanu. Arī mēs to prasām un gribam no-
dot šos līdzekļus bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanai,
bezdarbnieku likuma realizēšanai.

Līdzekļi bezdarbnieku nodrošināšanai paredzēti
arī no citiem posteņiem, piemēram — aizsargu bu-
džeta, baznīcu un dažādu sektu budžetiem. Visas
šīs summas jāatdod bezdarbnieku nodrošināšanai.
Tāpat bezdarbnieku nodrošināšanai jāatdod visas
dažādo organizāciju, sevišķi fašistisko organizāciju
pabalstu summas. Tekošā gada vajadzībām nekavē-
joties atvēlami 10.000.000 latu. Tagad stāvoklis ir
tik draudošs, ka jau tagad, novembra mēnesī, nevar
iztikt bez lielākām pabalstu summām. Bezdarbnieki
citādi vairs nevar eksistēt. Tas, kas līdz šim at-
mests, ir tikai pasliktinājis bezdarbnieku postu, tas ir
bijis tikai plāksterītis, kas nekāda labuma nav devis.

Likuma 9. pants nosaka, ka visi likumi, kas ir
pretrunā ar šo likumu, atceļami.

Tāds ir mūsu likums strādnieku un bezdarbnieku
nodrošināšanai. Mēs to aizstāvam. Mūs tagad_in-
teresē, kā pret šo likumprojektu izturēsies pārejas
grupas. Mēs pārāk skaidri zinām, ko darīs tie depu-
tāti, kas sēd galējā labajā spārnā. Mēs itin labi zi-
nām, kā balsos tie galējājaba spārna deputāti — kri-
stīgie, kas šeit Saeimā nākuši melnos baznīcas brun-
čos. Mēs nerunājam ari par to, par ko balsos, pie-
mēram, melnais (J. Birznieka starpsauciens.) Niko-
laja II Pommers; bet interesanti redzēt, kodarls tie
kristīgie, kas iešmugulējušies centra grupas? Vai
viņi balsos pret šo likumprojektu? Mēs zinām, ka
vēlēšanu laikā savā platformā viņi prasīja tādas lie-

tas, ko prasa arī kreisais spārns. Mēs zinām, ka tas
ir bijis demagoģiskā nolūkā. Tagad viņiem jāizšķi-
ras, vai viņi balsos pret strādniekiem, vai viņi teiks
strādniekiem, lai viņi mierīgi mirst badā, lai pacie-
šas, vai viņi stāstīs strādniekiem, ka debesīs ir labāk,
un balsos par to, lai strādniekus pārcel tieši debesu
valstībā bez pārsēšanās centrālcietumā. (/. Breikša
starpsauciens.) — Par ko Jūs balsosit, Breikša
kungs? — (/. Breikšs no vietas: „Pret kommūni-
stiem!") Un reizē pret strādniekiem! Pareizi! Būt
strādniekam, tas nozīmē — būt kommūnistam. Ja jūs
savā platformā katra vārda galā pieminējāt strādnie-
kus, ja jūs tik daudz runājāt par strādnieku prasībām,
jaJūs pie sava centra esat nodibinājuši arī strādnieku
sekciju, mēs gribam redzēt, ko Jūs darīsit praktiski,
kad būs jāizšķiras: par, vai pret strādniekiem, vai,
kā Jūs sakāt: par, vai pret kommūnistiem! (/. Breikšs
no vietas: „Kommūnistus mēs metam laukā.") Rei-
zē ar to arī strādniekus! ( /. Breikšs no vietas:
„Nē!") Breikša kungu mēs ļoti labi pazīstam. Kā
viņam no veikalnieciskā viedokļa izdevīgi, tā viņš
rīkojas. Bet ko darīs demokrātiskā centra tā sauktie
humānākie elementi, ko darīs Pīpiņas kundze, ko da-
rīs Skalbes kungs, par ko Jūs balsosit? Par ko Jūs
balsosit, Jūs, kas apošņājat strādnieku dzīvokļus un
meklējat materiālus saviem mākslas pārdzīvojumiem,
savai mākslinieciskai izjūtai, Skalbes kungs? Lai
aprakstītu strādnieku dzīvi un strādnieku briesmīgo
postu, Jūs rakstāt savus ..nabadzības dārgumus".
Ko nozīmē šāda Jūsu rīcība? Tā taisni sekmē po-
stu vēl stiprākā mērā, jo Jūs to attaisnojat un mēģi-
nāt apmierināt, tāpat kā kristīgie to dara, apsolot, ka
debesīs ies labāk. Par ko Jūs balsosit, Skalbes
kungs? (Starpsauciens.) Es redzu, ka arī Skalbes
kungs balsos pret strādnieku likumprojektu; viņšbal-
sos par to, lai strādnieku stāvoklis vēl vairāk paslik-
tinātos, lai vēl vairāk atrastu materiāla saviem na-
badzības dārgumiem". Mēs pienaglosim šo Jūsu rī-
cību strādnieku priekšā! Mēs pienaglosim Jūsu na-
badzības dārgumus" strādniecības priekšā, Jūsu tiku-
mību, Jūsu ētiku, par kuru Jūs tā pļāpājat! Ar trīs-
collu naglām mēs pienaglosim Jūs strādnieku priekšā!

Ko darīs Berta Pīpiņa,_ kas šodien balsoja par
maizes un cukura sadārdzināšanu? Ko viņa gan da-
rīs šinī gadījumā? (Starpsauciens: „Parunājiet par
Padomju Krieviju!) — Es runāšu vēl arī par Padomju
Krieviju un vienmēr runāšu. — Skalbes kungs no vie-
nas puses ideoloģiski attaisno strādnieku grūto stā-
vokli, mēģina viņus mierināt, tāpat kā to dara kri-
stīgie — Berta Pīpiņa dara to organizēti, ar ielāpiem,
ar bundžiņām, kā to jau aizrādīja biedrs Mežulis. Va-
jaga papriekš patiesi uzlabot strādnieku stāvokli un
nevis tik ar vārdiem.

Tālāk man jāgriežaspie citiem un jāprasa,ko da-
rīs pie šī likumprojekta sociāldemokrāti? Ko viņi
darīs taisni tagadējā laikā, kad pašlaik jāsastāda liela
koalīcija? Mēs zinām, ka viņiem tagad loti sāpīgi
runāt par bezdarbnieku stāvokli, ka viņiem loti ne-
patīkami pašlaik sevi atmaskot. Viņiem ļoti nepatī-
kami, ka vēl šovakar šis likumprojekts nāk priekšā,
kamēr viņi vēl nav izšķīrušies — kopā vai pret lielo
koalīciju. Mēs zinām, cik viņiem būs sāpīgi izšķir-
ties, par, vai pret strādniecību, par, vai pret kommū-
nistiem. Mēs zinām, ka sociāldemokrāti atkal kliegs
un bļaus pret strādnieku un zemnieku frakciju, bļaus,
ka tas ir dunča dūriens mugurā, ja mēs iesniedzam
likumprojektu strādniecības labā. Protams, denun-
ciācijas nolūkos sociāldemokrāti to darīs, tomēr viņj
nevarēs izvairīties no izšķiršanās par, vai pret šo
likumprojektu.

Ja izejam no apstākļiem, kā sociāldemokrāti ir
izturējušies līdz šim, tad redzam, ka pirmais viņu
noteikums ir — aizstāvēt tagadējo kapitālistisko ie-

?
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kārtu, kas ir galvenais bezdarba cēlonis. Sociālde-
mokrāti aizstāv to iekārtu, kas ir visa bezdarba cē-
lonis. Tā tad, neatkarīgi no sociāldemokrātu balso-
šanas, vai viņu maskošanās, vai no cita kā, viņi to-
mēr aizstāv tagadējo kapitālistisko iekārtu un līdz
ar to veicina un sekmē bezdarbu. Viņi balso par šo
bezdarbu, ieiedami dažādās koalīcijās, vai nu tā ir
valdības koalīcija, kommisiju koalicija vai direktoru
koalīcija. Sociāldemokrāti vienmēr ieorganizējas ta-
gadējā iekārtā un to aizstāv neatkarīgi no tā, vai viņi
šobrīd sēž valdības sēdekļos, vai atrodas ārpus val-
dības sēdekļiem. Tas arī mūs mazāk interesē, jo kā
redzam, stāvoklis ir vienāds, vai sociāldemokrāti at-
rodas pozīcijā, vai arī opozīcijā. . Vai nu tur Rude-
vica kungs ministris, vai Zemgaļa kungs ministris —
strādniekiem tas ir vienalga. (G. Zemgaļa starpsau-
ciens.) Nav starpības, Zemgaļa kungs, ir tikai for-
mas starpības! Bet starpība ir gan otrā pusē, kur
kopā ar strādniekiem ir Staļins; tad ir pavisam cita
lieta. (Starpsauciens: „Ja, tur ir cita lieta, tur asi-
nis plūst!") Mēs neredzam šīs starpības starp sociāl-
demokrātiem un buržujiem ne tikai valdībā, kommisi-
jāsun citur, mēs neredzam to arī bezdarba jautājumā,
bezdarba biržā. Sociāldemokrāti ir tie, kas palīdz
realizēt labā spārna politiku, nokārtot visus jautāju-
mus, kādi nokārtojami labajam spārnam, un ko vi-
ņiem nav tik izdevīgi pašiem nokārtot, to izdara so-
ciāldemokrāti. Ja Torņa ielā vajadzīgi policisti ar
pipkām, tad tos izsauc sociāldemokrāts Šteins. Ja
vajadzīgs vest bezdarbnieks uz Ministru kabinetu, pie
Saeimas priekšsēdētāja vai citur — to izdara sociāl-
demokrāts Veckalns. Tas ir vienkārši — lomu sada-
lījums, darba sadalījums, un tas nāk par labu, pirm-
kārt, tam spārnam, kas sēž tur (rāda pa labi). Arī
streiklauzībā par_vadītāju nostājas tā frakcija, kas
saucas par sociāldemokrātu frakciju. Arī tur jā-

maskējas, jāslēpjas. Ar vienu roku rīkojas par, ar
otru — pret. Sociāldemokrāti ir buržuāzijas aģenti,
kas visu izdara, arī filantropijas jautājumā.

^
(Starp-

sauciens.) Zemgals te uzstājas, kā sociāldemokrātu
advokāts? Nu — lai viņš advokātizē! Arī filantro-
pijas jautājumu palīdz nokārtot tie paši sociāldemo-
krāti. Tie ir tie, kas taisa vislielāko skandālu, sit vis-
stiprākās bungas un visvairāk žvadzina gan pa sa-
vām avīzēm, gan citādi, un kas arī pie filantropijas
sēž koalīcijā ar Bertu Pīpiņu un vismelnākiem reak-
cionāriem. Tā ir koalīcija' no sienas līdz sienai. Un
ja ari kādreiz ārēji, maskēšanās nolūkā, sociāldemo-
krātiem vajaga pagriezties citādi, tad tas ir tikai
maskēšanās nolūkā; tā viņu nodevība kļūst vēl lie-
lāka.

Zinādami, kāds ir Saeimas grupu stāvoklis, pare-
dzēdami,kā, viņas izturēsies pret mūsu likumprojek-
tu, mēs neorientējamies tik daudz uz Saeimu. Kopā
ar mums šis jautājums interesē lielo strādnieku masu,
ne tikai bezdarbniekus vien. Kopā ar desmitīm tūk-
stošu bezdarbnieku ies arī visi Latvijas strādnieki.
Tās ir visas strādniecības kopējas prasības. Tās ir
desmitu tūkstošu badu cietošo prasības. Tos mēs
saucam kopējā cīņas frontē par šo likumprojektu. Šo
desmitu tūkstošu bezdarbnieku un strādnieku vārdā
mēs prasām to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar vajadzīgo
parakstu skaitu iesniegts priekšlikums:

„Liekam priekša sēdi slēgt."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Priekšlikums pieņemts.

Nākošā sēde būs otrdien, 24. novembrī, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.50.)
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sesijas 7. sēde 1931. gada 24. novembri.

(Atklāta pllkst. 17.05.)
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tam piespriestā soda izpildīšanas laiku 153
4. Deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegtais likumprojekts

par bezdarbnieku un pa daļai nodarbināto strādnieku
nodrošināšanu (debašu turpinājums; noraida):

L. Jeršovs ('strādnieku un zemnieku frakcija) 153, 161
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija)
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J. Šterns (progresīvā apvienība) , 155
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 157
F. Menderis (sociāldemokrāts) 160

5. Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais likumprojekts
par politiski un sociāli vajāto atsvabināanu no soda
un cietuma (noraida) 1:

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija)
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6. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais papildinājuma
projekts likumā par telpu īri (nodod kommisijai)':

J. Višoa (sociāldemokrāts) 177, 181
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) . 178, 182
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7. Deputāta B. Kalniņa u. c. iesniegtais jautājums iekš-
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; tautas lab-

klājības ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
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1. dienas kartības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Deputāts P. Sīmanis lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu ārzemju ceļojumam no š.g. 27. novembra līdz
5. decembrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Aug-
stajam namam iebildumu nav? Atvaļinājums pie-
šķirts. — Deputāts K. Beldavs lūdz piešķirt viņam
atvaļinājumu slimības dēj no š. g. 24. novembra uz 7
dienam. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Augstajam na-
mam iebildumu nav? Arī šis atvaļinājums piešķirts.
— Deputāts CL Jankuslūdz piešķirt viņam atvaļinā-
jumu arstešanas _ nolūka no š. g. 25. novembra līdz
1932. g. 25. janvārim. Lūgumam pievienota ārsta ap-
liecība. Prezidijs atbalsta arī šo lūgumu. Augstajam
namam iebildumu nav? Arī šis atvaļinājums pie-
šķirts. —

Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
kažokzvēru ciltsgrāmatas vešanu. Prezidijs liek
priekšā nodot šo likumprojektu lauksaimniecības
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots lauksaim-
niecības kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis
pārgrozījumu un papildinājumu projektu likumā par
sliežu un to piederumu pasūtīšanu dzelzceļiem ārpus
tekošā budžeta. (Saucieni no vietām: „Lūdzu to
nolasīt!")

„Dikuimā par sliežu un to piederumu pasūtīšanu dzelzoe-
liem_ārpus tekošā budžeta (lik. krāj. 1929. g. 243.) 1. un 2.
pantā izdarīt šādus pārgrozījumus:

1. pantā starp vārdiem „iegādāšanu" un „par" ievietot
vārdus: „uz krēdata".

2. pantā vārdus: „3 gadu laikā" atvietot ar vārdliemi: „6
gadu laikā".

P

IĪ. To pašu likumu papildināt ar 3. pantu:
Maiksājumu noteikumuiSi, nosakot .maksajumai termiņus un

maksājamo procentu lielumu, apstiprina Mlinistru kabinets."
Prezidijs liek priekšā nodot šo projektu budžeta

kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots budžeta
kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimu saskaņā ar kri-
minālprocesa likuma 796. panta 8. punktu noteikt de-
putātam Frišmanim piespriestā soda izpildīšanas lai-
ku. Prezidijs liek priekšā nodot šo lūgumu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots minētai kommisijai.

Turpināsies debates par deputāta E. Sudmaļa
u. c. iesniegto likumprojektu par bezdarbnieku un pa
daļai nodarbināto strādnieku nodrošināšanu. Vārds
deputātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jeršov, lū-
? dzu runāt par savu likumprojektu!

L. Jeršovs (turpina):*.) (G. Zemgals no vietas:
„Runājiet latviski!" — A. Eglītis no vietas: „Viņš
jau neprot!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jau visu laiku es
Jums atļāvu runāt šīs vispārējas frāzes; tagad lūdzu
piegriezties likumprojektam, pie kura Jums dots
vārds!

L. Jeršovs (turpina):*) (Troksnis. — Deputāta
S. Trofimova starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

L. Jeršovs (turpina):*) (Starpsaucieni.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu netraucēt ru-

nātāju !
L. Jeršovs (turpina):*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jeršov, šis

jautājums ir dienas kārtība 4. vieta. Tagad lūdzu
runāt par savu iesniegto likumprojektu. Ja Jus šo
likumprojektu nepazīstat, varu Jums to pasniegt, lai
Jūs varētu ieskatīties.

*) Runas atreferējums nav iesniegts

L. Jeršovs (turpina): Es to zinu no galvas. (Tur-
pina runāt krieviski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jer-
šov, Jūsu runas laiks ir pagājis.

L. Jeršovs (turpina): Es tūliņ beigšu. (Turpina
runāt krieviski).*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Iesniegts
priekšlikums, ko parakstījuši deputāti P. Leikarts, K.
Bachmanis, A. Jukšinskis, V. Gulbis, J. Šterns, G.
Mīlbergs u. c.'..Liekam priekšā runātājiem runas laiku pie šī likum-
projekta' saīsināt uz 10 minūtēm."

(Saucieni no vietas: „Pareizi!") Pret šopriekš-
likumu vēlas izteikties deputāts Mežulis. Vārds de-
putātam Mežulim uz 5 minūtēm.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mes no šīs tribīnes gribam brīdināt visu Latvijas
strādniecību par to, ka mums, strādnieku un zemnie-
ku frakcijai, Saeimas buržujiskais vairākums tik sva-
rīgā Jikumā kā bezdarba apkarošanas likumā šeit grib
aizbāzt muti, lai Latvijas strādniecība nespētu redzēt,
ka noziedzas pret viņu buržujiskais Saeimas vairā-
kums. Mēs paziņojam Latvijas strādniecībai, ka šeit
Saeima ar lielburžuacijas rokas puiša Leikarta pa-
līdzību,kas visu laiku ir stāvējis zemnieku savienībai
opozīcijā, lai tā piesmērētos tieši lauku vēlētājiem,
realizē zemnieku savienības nolūkus. Šodientas pats

' Leikarts, cerēdams iekļūt valdībā, iet un laiza stēr-
beles tai pašai zemnieku savienībai, lai pret viņa
priekšlikumu —saīsināt mūsu runas laiku viņam par
kompensāciju dotu finanču ministra portfeli. Viņš ne
tikai necīnās pret korrupciju, bet viņš to taisni vei-
cina. Te mēs redzam, ka to,, ko negrib atklāti darīt
zemnieku savienība, viņa liek darīt tādiem „Leikar-
tiem", šim gadījumā mēģinot aizbāzt muti strādnie-
cībai. Visa Latvijas strādniecība gaida mūsu likum-
projektu, kurā prasīta visu bezdarbnieku nodrošinā-
šana, kura prasīts darbs, kurā prasīta maize visiem
bezdarbniekiem. Lūk, apspriežot šo svarīgo, Latvi-
jas strādniecības likteni izšķirošo likumu, strādniecī-
bas pārstāvjiem grib liegt vārdu. Mums grib iero-
bežot runāšanas laiku tikai tādēļ, ka buržuji negrib
pieļaut, lai šeit Saeimā salasījušies strādnieki dzirdē-

: tu, ko mēs, strādnieku pārstāvji, runāsim no šīs tri-
bīnes. Vēl lieku reizi jāuzsver tā patiesība, ka šeit
strādniekiem nav nekā ko meklēt. Tikai cīņā, revo-
lucionārā cīņā strādnieki var piespiest šo buržujisko
vairākumu rēķināties ar savām prasībām un saviem
likumprojektiem. Šeit šos mūsu likumprojektus ne
tikai nepieņem, bet neatļauj pat par tiem runāt. Un
tas ir katrā jautājumā, ko šeit iesniedz mūsu frakcija,
vai nu tas ir par bezdarbniekiem, vai arī kāds cits li-
kumprojekts. Vienmēr visus mūsu likumprojektus
noraida. Ja kāds likumprojekts buržujiem ir par
daudz skandalozs un tiem ādu maucošs, bet par
daudz labvēlīgs strādniekiem un darba zemniekiem,
tad neļauj pat runāt par to. Mēs brīdinām Latvijas
strādniecību neuzticēties visiem tiem, kas mums,
strādnieku pārstāvjiem, neatļauj šeit izteikt strād-
nieku un visu apspiesto domas un apgaismot viņu stā-
vokli. Mēs darām zināmu Latvijas strādniekiem, ka
mums šeit neatļauj runāt, neatļauj aizstāvēt strād-
nieku intereses un vienmēr, kad tik mēs to mēģinām
darīt, aizbāž mums muti. To lai zina Latvijas strād-
nieki, darba zemnieki un visas apspiestās masas! Tie,
kas vēlēšanās aizstāvēja strādnieku un zemnieku in-
tereses, kas demagoģiski solīja pildīt dotos solīju-
mus, tagad balsos par to, lai saīsinātu runāšanas laiku.
Tas jāzina tiem, kas šiem kungiem dāvājuši savu uz-
ticību; viņiem jāzina, un jāredz, un jāsaprot, kādā
rafinētā veidā šie kungi nodod darba ļaužu intereses.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu par deputāta
Leikarta u. c. iesniegto priekšlikumu vēlas deputāts
Šterns. Vārds deputātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Latviešiem ir sakāmvārds: „Bez darba nav
maizes." Bet šeit ir atradušies kungi, kas domā, ka
ar runāšanu var maizi radīt. Mēs, zinādami, ka darbs
ir maize, iesniedzām šo priekšlikumu — saīsināt ru-
nāšanas laiku, lai šo runāšanu izbeigtu un ķertos pie
nopietna darba. Tāpēc mēs arī iesniedzām šopriekš-
likumu — saīsināt runāšanas laiku už 10 minūtēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta A. Leikarta u. c. iesniegto priekšlikumu —

par deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegto likumprojektu ru-
nas laiku noteikt 10 minūtes.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. (Sauciens
no vietasj ..Profesors ar runāšanu maizi dara!")
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Leikarta u. c. iesniegto priekšlikumu
nodotas 53 balsis, pret_ — 27 balsis. Priekšlikums
pieņemts. Vārds deputātam Mežulim uz 10 minūtēm.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tik ierobežota runas laikā nav iespējams izteikt vi-
sas_ domas un to stāvokli, kādā ir nokļuvusi Latvijas
strādniecība un līdz ar to arī Latvijas bezdarbnieki.
Redziet, ka šie kungi beg ārā, kad ir runa par strād-
nieku jautājumiem! Pat bīskapi iet ārā un nekauņās!
(Troksnis.) Tāds ir stāvoklis! Latvijas strādnie-
kiem jāzin, ar kādu likumdošanas iestādi tiem darī-
šana. Latvijas strādniekiem jāzin,kurp ved šo kungu
omulīga tērzēšana. Viņi aktīvi piedalās tikai pie to
priekšlikumu pieņemšanas, kas nāk par sliktu strād-
niekiem. Bet mūsu priekšlikumu apspriešanas laikā
viņi bēg! Vai tamdēļ, ka viņiem kauns, vai arī tam-
dēļ, ka viņi neiedrošinās šeit palikt?

Atrauta no savas vēsturiski-oikonomiskās bāzes,
Padomju Krievijas territorijas, Latvija ir nokļuvusi
Vakareiropas kapitālisma atkarībā, ir pārvērtusies
par Vakareiropas kapitālisma koloniju, un tādā kārtā
Latvijas saimniecību piemeklē tie paši likteņi, kā vi-
sas Vakareiropas

^
saimniecības. Ārkārtīgā kapitā-

lisma saimnieciskā krize gadu no gada aug, padziļi-
nās un paplašinās. Tā pati saimnieciskā krize ir pār-
ņēmusi arī Latvijas saimniecību. Ne tikai gadu no
gada, bet katru_ mēnesi šī saimnieciskā krize padzi-
ļinās. Katru mēnesi slēdz vienu uzņēmumu pēc otra,
nepārtraukti samazina darbu vienā vai otrā uzņēmu-
ma, nepārtraukti pārved strādniekus uz nepilnu darba
nedēļu vai nepilnu darba dienu, samazinot darba die-
nu skaitu nedēļā, vai arī saīsinot darba stundu skaitu
dienā. Līdz ar to samazinās arī strādnieku darba al-
ga. Darbu sašaurināšanai uzņēmumos, vai arī šo uz-
ņēmumu pilnīgai slēgšanai kā vienā, tā otrā gadīju-
mā pirmais un galvenais iemesls ir tas, ka Latvija ir
atrauta no savas vēsturiski-oikonomiskās bāzes, no
Padomju savienības territorijas, kādēļ viņai nav ie-
spējams attīstīt visus ražošanas spēkus, nav iespē-
jams attīstīt darbus visos uzņēmumos, kaut pirms-
kara apmēros. Tādā kārtā Latvijas saimniecība ir
padota tādiem pašiem likteņiem, kādiem padots pū-
stošais un mirstošais Vakareiropas kapitālisms. Asā
rūpniecības krize, kas pārņēmusi Vakareiropu, kā re-
flekss atsaucas arī Latvijā.

Otrs bezdarba iemesls ir — ar sociāldemokrātu
svētību realizētā, tā saucamā, kapitālistiskā raciona-
lizācija. Latvijā realizēta racionalizācija tikai pa da-
ļai, ne tik stiprā mērā, kā jūs to vēlaties. (Starpsau-
cieni.) Racionalizācija realizēta sērkociņu rūpnie-
cībā, ko jūs pārdevāt Zviedrijas koncernam, racio-
nalizācija pa daļai realizēta finieru rūpniecībā, koku
rūpniecībā, apavu rūpniecībā. Tie ir fakti, Dukura

kungs! Tasnav pasaciņas, ka Jus sakāt. (Starp-
saucieni.) Tāds ir īstais stāvoklis!

Trešais moments, kas saasina krizi un līdz ar to
pavairo bezdarbnieku skaitu, ir — Latvijas strādnie-
cības zemās algas, Latvijas strādniecības uz leju no-
dzītais iztikas līmenis, kādēļ tā padarīta pirkt ne-
spējīga. Tāpat rūpniecības sašaurināšanos vispār ir
izsaukusi Latvijas, darba ļaužu, zemniecības, sīkpil-
sombas un pārējo slāņu noplicināšanās.Viņi vairs ne-
spēj pirkt _tik daudz kā agrāk. Visi šie slāņi padarīti
pirkt nespējīgi, un tādā kārtā tā rūpniecības dala, kas
viņiem ražoja, spiesta sašaurināties.

Visi šie_faktori — atrautība no Padomju savienī-
bas, racionalizācija, strādnieku un plašo iedzīvotāju
masu iztikas līmeņa nosišana uz zemas pakāpes —
visi šie faktori veicina rūpniecības sašaurināšanos un
atsaucas uz nodarbināto strādnieku skaitu. Pateico-
ties šiemfaktoriem, bezdarbnieku armija aug. Ja vēl
pirms dažiem gadiem bezdarbnieku skaits bija sasnie-
dzis tikai dažus desm_it_ tūkstošus, varbūt, tikai
10.000—15.000 pec oficiālās statistikas, pēc buržuju
statistikas, tad tagad šī pati statistika jau uzrāda, ka
bezdarbnieku skaits sniedzas līdz 30.000 un vienā pa-
ša Rīga tas ir_ jau 8.000. Tas ir pēc oficiālās sta-
tistikas, pec nākoša ministru prezidenta Skujenieka
statistikas. Bet pēc mūsu aprēķina bezdarbs ir daudz
lielāks. Ja pieņemam kaut to pašu oficiālo statistiku,
arī tad tiešobezdarbnieku skaits sniedzas līdz 40.000.

Bet tas nav viss. Līdz ar bezdarbu aug arī tā
saucamais pusbezdarbs. Viena daļa rūpniecības uz-
ņēmumu pārtrauc darbus, bet ļoti liela daļa darbus
nepārtrauc, tikai sašaurina, samazinot darba laiku vai
nu stundu vai dienu skaita ziņā. Tādā kārtā strād-
nieki strada nepilnu darba laiku. Tas ir pusbezdarbs:
strādnieku faktiski no uzņēmuma neatlaiž, viņu pie
ta saista, un tomēr viņam nav pietiekoši darba un '
maizes. Ja strādniekam darbs samazināts par 50%,
tad skaidrs, kaarī alga ir samazinājusies par 50%.
Tāda veida strādnieks ir nokļuvis ne strādnieka, ne
bezdarbnieka, bet pusbezdarbnieka stāvokli. Tādu
pusbezdarbnieku starp Latvijā nodarbinātiem strād-
niekiem ir vismaz 50%.

Tālāk nāk tā saucamais apslēptais bezdarbs, t. i.
bezdarbs uz laukiem starp mazturīgajiem zemnieku
slāņiem un Latgale starp nabadzīgajiem slāņiem, kas
uz saviem viena vai divi hektāriem zemes nespēj at-
rast pietiekoši darba, ne maizes pat vasarā, nerunājot
nemaz par ziemu. Ta tad bez tiešiem bezdarbnie-
kiem un pusbezdarbniekiem, t. i. nepilnīgi nodarbi-
nātiem strādniekiem, kādu ir 50% no visiem nodar-
binātiem, ir vēl apslēptie bezdarbnieki — milzīgās
laukstrādnieku rezerves jeb Latvijas pelēko baronu
strādnieku rezerves, no kurām lauku budži smel lētu
darba speķu. Visi, kas gāja agrāk pelņā, tagad zau-
dējuši iespēju dabūt darbu un stāv dīkā. Bads, trū-
kums un šausmas iespiežas ne tikai pilsētas strādnie-
ku dzīvokļos, bet arī lauku sētās un pārņem arvien
lielākas ļaužu masas. Un tā mēs redzam, ka vairs ne
desmitīm, bet simtiem tūkstošu Latvijas darba ļau-
žu, ņemot kopa tiešos bezdarbniekus, pusbezdarb-
niekus un apslēptos bezdarbniekus, ne tikai pilsētās,
bet arī uz laukiem — cieš trūkumu.

Neskatoties uz visu to, neskatoties uz ārkārtīgo
rūpniecības krizi un bezdarba pieaugšanu, mūsu Lat-
vijas valdība", tiklab vecā, kā arī jaunā, kas tagad ar
Dieva palīgu nak, ir stādījušaspar savu uzdevumu sa-
šaurināt bezdarbnieku pabalstus. Mēs redzam, ka tas
pats tautas labklājības ministris Rubulis, kas nāk no
nabadzīgas Latgales, kas šeit Saeimā iekļuvis ar na-
badzīgo latgaliešu balsīm, izdod-instrukcijas vienu pēc
otras, kas pasliktina bezdarbnieku stāvokli, kas ap-
griež un atrauj ikkatru pabalstu bezdarbniekiem.
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Talak man jāaizrāda, ka buržuāzija uzbrūk bez-
darbniekiem ne tikai saimnieciski, bet arī politiski.
Mēs_ redzam, ka -visur, vai tas nu būtu 24. oktobrī
R īga, vai..._

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks (zvanī): Depu-
tāt Mežul, Jūsu runas laiks ir pagājis!

K. Mežulis (turpina): Neskatoties uz to, vai tas
ir Rīgā, vai Grīvā, vai citur, visur bezdarbniekus ap-
spiež, liek šķēršļus, lai bezdarbnieku, nemieri neiz-
paustos uz ārieni.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Mežul, es vēlreiz atgādinu, ka Jūsu runas laiks
ir pagājis!

K. Mežulis (turpina): Tūliņ beigšu! Lūdzu ne-
traucēt mam runāt un ļaut man nobeigt!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu
padoties un nekritizēt prezidija rīcību! Lūdzu atstāt
tribīni!

K. Mežulis (turpina): Tūliņ beigšu! Es apellēju
pie klausītajiem!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Jūsu
runas laiks ir pagājis; man nav tiesības to pagarināt.
— Vārds deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija)^
Mēs redzam, tikko sāk runāt par bezdarbniekiem, kā
tad izturas šinī jautājumā tā sauktie tautas pārstāvji.

Kad ņēma vārdu strādnieku un zemnieku frakcijas
deputāts Jeršovs, viņi izgāja pa šīm durvīm ārā (rā-
da uz durvīm). Un visu viņa runas laiku tie andelē-
jās un dalīja „taisāmās valdības" portfeļus. Pašlaik,
kad bezdarbnieku stāvoklis ir paasinājies līdz pēdē-
jam, kad bezdarbnieku stāvoklis ir nonācis jau līdz
briesmu stāvoklim, sociāldemokrāti pat vārda neņem,
viņiem nav ne vārda ko teikt šinī jautājumā. Kāpēc
gan sociāldemokrāti, kuri garu garās platformās ir
runājuši par valdības un koalīcijas jautājumiem, ne-
ver tagad ne muti vaļā? Vai sociāldemokrāti uzstā-
sies pret bezdarbniekiem, vai viņi uzstāsies pret mū-
su likumprojektu? Mēs gribam zināt, ko jūs darīsit,
vai jūs balsosit pret bezdarbnieku pabalstīšanu?
(Starpsaucieni pa kreisi.) Ja arī jūs 10reizes balso-
sit, tad tikai tāpēc, ka jūs zināt, ka labais spārns
balsos pretim. (Sauciens pa kreisi: „Nepļāpā tik ilgi,
ļauj balsot, tad redzēsi!").

Pēdējo dienu avīzēs bija redzams, ka vienā paša
pēdējā nedēļā ir samazinājušas darbus vesela virkne
fabriku un atlaidušas simtiem strādnieku. Bet kad
tagad jāizšķiraspar pabalstu bezdarbniekiem, un kad
mēs runājam par bezdarbnieku un pa daļai strādājošo
nodrošināšanu, tad, kā teicu, buržuāzija vienprātīgi
atstāj šīs telpas. Mēs zinām, kā to novērtēs bezdarb-
nieki, kuri raugās, kas te notiek. Tas viņiem nepa-
liks apslēpts, lai kā to gribētu apslēpt Saeimā repre-
zentētās partijas. Bezdarbnieki no tā taisa savus slē-
dzienus un tāpēc arī pāriet uz citādiem cīņa.s veidiem,
lai aizstāvētu savas prasības, pāriet uz tādiem aiz-
sargāšanasun pašpalīdzības veidiem, kādus strādnie-
ki un bezdarbnieki lieto ārzemēs.

Mūsu likumprojektā uzrādīti līdzekļi, kādi jāiz-
lieto bezdarbnieku pabalstīšanai. Šodien sociāl-
demokrāts", runādams par valdības sastādīšanu un
budžeta sabalansēšanu, mazliet aizskar arī bezdarb-
nieku jautājumu. Bet kā? Protams, garāmejot,
frāzes dēļ. Konkrēti runājot parbudžeta posteņiem,
„Sociāldēmokratā" uzsvērts, ka jāsamazina Izglītības
ministrijas budžets, lai glābtu buržuju budžetu, un
proti — jāsamazina par l/5 miljona. Turpretim
Iekšlietu ministrijas budžetu, kas ir bezdarbnieku
apkarošanas budžets, vispār strādnieku apkaroša-
nas ministrijas budžets — to «Sociāldemokrāts"
liek priekšā samazināt tikai par 500.000_ latu, t. i. par
pusmiljonu. Taisni to budžetu, kur būtu visvairāk
ko ņemt bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanai, pie-

mēram, baznīcu pabalstus, tāpat arī aizsargu pa-
balstus, kuri vēl šodien nodibinājuši aviācijas skolu,
bez šaubām, bezdarbnieku terrorizēšanai, taisni šo
budžetu sociāldemokrāts Bastjāņa kungs liek
priekšā samazināt tikai par pusmiljonu, kamēr Iz-
glītības ministrijas budžetu — par l3/5 miljona latu.

Mēs ar šo projektu neapmierināsimies. Mēs
virzīsim cīņu tālāk, un aizstāvēsim to arī turpmāk.
Mēs zinām, ka mums šeit Saeimā nebūs palīgu, bet
mūsu palīgos būs strādniecība no ielas un vispirms
bezdarbnieku armija. Tie ir pret buržuāziju, tāpat
kā pret sociāldemokrātiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Mežulim uz 10 minūtēm.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ne tikai buržuji, bet arī sociāldemokrāti traucē mūs
runāt, uzstāties un aizstāvēt bezdarbnieku intere-
ses. Mēs negribējām viņiem uzbrukt šai bezdarba
jautājumā, domādami, ka vismaz šinī jautājumā viņi
izturēsies lojāli. Bet jāsaka, ka viņi tieši provocē
buržuju uzbrukumu mūsu frakcijai, neatļauj tai
runāt un padara bezdarba apkarošanas likumpro-
jektunenopietnu. Tamdēļ mēs runāsim par sociālde-
mokrātiem un viņu lomu bezdarba kustībā. Lai
bezdarbnieki, kas ir nākuši šurp, dzird kaut dažus
faktus no sociāldemokrātu nodevību kollekcijas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu runāt par likumprojektu!

K. Mežulis (turpina): Par mūsu likumprojektu
jāsaka, ka toreiz, 1930. gadā, kad to iesniedza mūsu
bijušā frakcija, sociāldemokrāts Veckalns bija tas,
kas uzstājās ar ņirgājošu runu pret šo likumpro-
jektu, un sociāldemokrātu frakcija bija tā, kas bal-
sošanā izgāza šo likumprojektu. Sociāldemokrātu
frakcija un viņas līderi ir tie, kas ne tikai ir gāzuši
cauri mūsu bezdarba apkarošanas likumprojektus,
bet kas kopā ar policiju un politisko pārvaldi ir ter-
rorizējuši bezdarbniekus. Sociāldemokrāts Šteins
ir tas, kas sēž Rīgas darba biržā un no turienes dod
rīkojumus policijai mest bezdarbniekus laukā no
darba apgādes. Sociāldemokrātu sabiedrisko darbu
vadītāji un dažādie pārziņi ir tie, kas nodod poli-
tiskai pārvaldei bezdarbnieku komitejas. Viņi ir
tie, kas palīdz arestēt un uzrāda politiskai pārvaldei
katru, kas aicina bezdarbniekus uz cīņu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): De-
putāt Mežul, lūdzu turēties likumprojekta robežās!

K. Mežulis (turpina): Runājot par šo likum-
projektu, jāsaka, ka sociāldemokrāti uzstājas pret
to tāpat kā pret bezdarbniekiem sabiedriskos dar-
bos. Viņi ne tikai politiski nodod bezdarbnieku
cīņu, bet arī saimnieciski sabiedriskos darbos no-
darbojas ar korruptīvu polītiku. Tā vietā, lai vi-
siem bezdarbniekiem vienlīdzīgi dotu darbu, so-
ciāldemokrāts Šteins un pārējie sociāldemokrātu
vadoņi nodarbojas ar tādu polītiku, ka visās vietas
saliek sociāldemokrātu partijas biedrus, bezģimeņu
cilvēkus, kas strādā sabiedriskos darbos bez pār-
traukuma, lai gan kategoriju ziņā stāv zemāk nekā
citi bezpartejiski un apzinīgāk noskaņoti strādnieki,
kuri tanī pašā laikā pat maiņās nevar dabūt darbu.
Tādā kārtā ar policijas palīdzību sociāldemokrāti
terrorizē bezdarbnieku cīņu un tiešā kārtā ieved
sabiedriskos darbos korrupciju.

Tagad viņi uzstājas ari pret bezdarba apkaro-
šanas likumu, palīdzot buržujiem to nobļaut. Tā
sociāldemokrāti tiešā kārtā uzstājas un nodod bez-
darbnieku intereses.

Bet viņi nodod šīs intereses arī netiešā kārta.
Runājot par šo likumprojektu, mums jāpaziņo vi-
siem bezdarbniekiem un darba ļaužu armijai, ka
sociāldemokrāti iet divās cīņas frontēs, lai strād-
nieku intereses labāk nodotu. Pirmo es jau atzī-
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mēju — tiešo nodevības fronti. Otra ir — maskētā
fronte. Ja viņi dažkārt balso ar mums, tad tas ir
tāpēc, lai segtu savu darbību ārpus parlamenta.
Tagad raksturošu sociāldemokrātu netiešo. node-
vību. Pirmkārt tā ir tāda, ka viņi, pūstot un mirstot
kapitālistiskai iekārtai, mēģina strādniekiem iepotēt
illūziju, ka kapitālisma saimnieciskā krize izbeig-
sies; otrkārt — mēģina iepotēt strādniekiem illūziju,
ka bezdarbs kapitālistiskā iekārtā ir pārvarams un
tāpēc, strādnieki — necīnaities pret pastāvošo ie-
kārtu, bet ceriet, ka pastāvošo krizi pārvarēs vēl
tuvākā laikā, necīnaities pret bezdarbu, jo kapitā-
listiskā iekārta izvedīs jūs laukā no tāī Tāds ir
stāvoklis! Šeit slēpjas sociāldemokrātu nodevība:
ar illūzijām par pastāvošo iekārtu, par tās derīgu-
mu, par bezdarba apkarošanu valdības sastādītas
kommisijās, kurās sociāldemokrāti sēž kopā ar bur-
žujiem, ar šīm illūzijām viņi atvelk strādniekus no
revolucionārās cīņas par sava stāvokļa uzlabošanu.
Ar illūzijām par pastāvošo iekārtu, par tās_ „dēmo-
kratiju" viņi saista bezdarbniekus un strādniekus
pie pastāvošās iekārtas un neļauj pārvērst bezdarb-
nieku cīņu, cīņā pret pastāvošo kapitālistisko ie-
kārtu, kas žņaudz strādniecību. Tādā_ rafinētā veidā
viņi aizstāv pastāvošo iekārtu un sēj illuzijas par
pastāvošo iekārtu. Bet te notiek tikai acu mānī-
šana. Bezdarbs nav pārvarams pastāvošā kapitā-
listiskā iekārtā. Šo saimniecisko krizi pastāvošā
iekārta nevar pārvarēt. Pat buržujiskie tautsaim-
nieki saka, ka nav cerību šo smago saimniecisko
krizi tik drīz pārvarēt. Buržuāzijas rīcībā nav
līdzekļu, ar ko šo jautājumu varētu atrisināt. Ka-
pitālisms ir sācis trunēt, tas ir sācis raustīties savos
nāves krampjos. Te vajadzīga tikai veselīga strād-
nieku šķiras operācija, tāda operācija, kas šo ie-
kārtu pārvērstu par sociālistisku valsti. Un lūk, lai
tas nenotiktu, sociāldemokrāti ar Menderi priekš-

r

galā sēj illuzijas par pastāvošo valsts iekārtu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Tas

neietilpst Jūsu likumprojektā!
K. Mežulis (turpina): Viss tas traucē _ mūsu

likumprojektu. Šī sociāldemokrātu nostāšanās par
pastāvošo iekārtu traucē mūs realizēt šo likumpro-
jektu un tādā kārtā dezorganizē arī bezdarbnieku
cīņu. Mūsu likumprojekts prasa radikālu bezdarb-
nieku pabalstīšanu. Tanī nosauktā pabalsta norma
ir pirmā neatliekamā prasība bezdarbniekiem. Ja
buržuji un sociāldemokrāti saka, ka tie 4 lati, ko
mēs prasām katram bezdarbniekam, nav dodami,
ka, atvēlot šos 4 latus, mēs no budžeta prasīsim
ārkārtīgi lielas summas, tad mēs sakām: likvidējiet
strādnieku slepkavošanas bedri — politisko pār-
valdi, likvidējiet policiju ...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Sau-
cu Jūs pie kārtības par tādiem vārdiem!

K. Mežulis (turpina): Tāds ir mūsu likumpro-
jekts! Likvidēt policiju, likvidēt armiju. Ja nu
sociāldemokrāti saka, kur tad palikšot valsts, kas
ar to notikšot, ja likvidēšot šis iestādes, tad strād-
niekus tas maz interesē. Mēs vispirms esam par
strādnieku aizsargāšanu. Pirmām kārtām mēs
gribam glābt strādnieku stāvokli. Mūsu prasība ir
neatliekama, jo ir runa par strādnieku dzīvību glāb-
šanu. Mēs aicinām strādniekus atmosties, mēs
aicinām viņus saprast, ka viņu stāvokļa uzlabošana
nav panākama, saliekot rokas klēpi. Maskavas
priekšpilsētā, Sarkandaugavā un pārējās Rīgas no-
malēs ļaudis guļ uz ielām un mirst badā. Te ir runa
par strādnieku dzīvību, nevis par vienas vai otras
buržuju iekārtas pastāvēšanu. Vai dzīvot mums,
strādniekiem, vai pastāvēt viņu valstij, kas neļauj
strādniekiem dzīvot? Tā mums jāuzstāda jautā-
jums! Sociāldemokrāti to uzstāda citādi. Viņi

liek mūsu dzīvību atkarībā no buržuju iekārtas pa-
stāvēšanas, uzstādīdami prasības, kas lāpa šo ie-
kārtu. Mēs nerēķināsimies ar to'. Mums galvenais
ir darbs un maize, iespēja dabūt darbu un maizi,
lai bezdarbnieku armija nemirtu badā. Sociālde-
mokrāti pūlas, lai šīs prasības neievērotu. Viņi
mums vērš pretim kā ķīli pastāvošās iekārtas liku-
mus un ierobežojumus, kas neļauj likvidēt pastāvo-
šās iekārtas iestādes. Bet uz to neskatīsimies! Mēs
uzaicinām bezdarbnieku masas un visus strādājošos
iet cīņā par savām daļējām un maksimālām prasī-
bām, neskatoties uz šķēršļiem, noteikumiem un ie-
robežojumiem, kas darītu neiespējamu mūsu pra-
sību izpildīšanu. Šeit visas Latvijas organizētās un
neorganizētās strādniecības un savas frakcijas vār-
dā uzaicinu visu Latvijas strādniecību, zemniecību
un mazturīgos, visus Latvijas darba ļaudis atbalstīt
strādnieku un zemnieku frakcijas priekšlikumu —
likumprojektu par bezdarbnieku nodrošināšanu.
(J. Višņas starpsauciens. — 0. Jankas no vietas:
,,Sociālslepkava Višņa!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Sau-
cu deputātu Janku par šādu. izteicienu pie kārtības!

K. Mežulis (turpina): Es uzaicinu strādniecī-
bas masas iet cīņā par bezdarbnieku prasībām, lau-
žot visus šķēršļus, kas ierobežo šo ciņu. {A. Eglītis
no vietas: „Mēs Tevi ātri aizfīrēsim" prom pie mai-
zes tēviem!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu mieru! — Vārds deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Man pie šī likumprojekta ir
viens īss paziņojums. (Ķ. Mežula starpsauciens.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu deputātu Mežuli pie kārtības!

F. Menderis (turpina): Es uzstāšos ar īsu pa-
ziņojumu, ka tas, ko te teica deputāts Mežula kungs
par sociāldemokrātu frakciju, ir klaja nepatiesība.
(Ķ. Mežula starpsauciens.) Ja pie mums Latvijā
patreiz ir kāds spēks, kas nopietni cīnās ar smago
un dziļo sociālo postu, kas radies, pateicoties saim-
nieciskai krizei un bezdarbam, tad tā ir sociālde-
mokrātija. (Saucieni pa kreisi: „Pareizi!") So-
ciāldemokrātu frakcijai šai cīņā nav nekādu parla-
mentārisku illūziju, un ja te kādiem, acīmredzot, ir
kādas parlamentāriskas illuzijas, tad tie ir strādnie-
ku un zemnieku frakcijas 7 deputāti. (Starpsau-
cieni strādnieku un zemnieku frakcijas solos.) Vai
tad jūs domājat, ka strādniekiem ir līdzēts, ja jūs,
nododot šo likumprojektu kommisijai, runājat stun-
dām garas histēriskas runas? Vai jūs domājat, ka
ar jūsu runām bezdarbnieki būs paēduši? Vai jūs
domājat, ka bezdarbnieki būs paēduši, ja jūs dzīsit
ķīļus strādnieku kustībā, to skaldīdami? Jus dziji
noziedzaties pret strādniecības kustību, cīnīdamies
pret strādniekiem, pret strādnieku partiju — sociāl-
demokrātiem. (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakcijas solos.) Ar to jūs radāt tikai strād-
nieku šķiras vājību un pretējā spārnā prieku.
(Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas
solos.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lu-
dzu mieru!

F. Menderis (turpina): Lai kā jūs te kulakus
vicinātu un runātu histēriskas runas, jūsu objektīva
loma, jūsu politiskā loma ir dziļi reakcionāra, tāpēc
ka jūs' skaldāt strādniecības spēkus, vājināt tos un
reizē ar to stiprināt strādniecības pretiniekus. Ar
to jūs grūžat vēl lielākā postā bezdarbniekus, par
kuriem tikai vārdos cīnāties no šis tribīnes. {Ķ.
Mežulis no vietas: „Vai vairāk nebija, ko teikt?")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Jeršovam otru reizi uz 10 minūtēm.

.932
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L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Pre-
zidijs liek priekša likumprojektu par bezdarbnieku
un pa daļai nodarbināto strādnieku nodrošināšanu
nodot sociālās likumdošanas un budžeta kommisi-
jām. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot Jūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-

^sošanas.

Tādu nav.

Par

prezidija
priekšlikumu

nodotas 36 balsis, pret — 48 balsis. Tas noraidīts.
(Sauciens pa kreisi: „Tā mums visus likumprojek-
tus noraida!")

Iesniegts likumprojekts, ko parakstījuši depu-
tāti L. Laicens, K. Mežulis, 0. Jankus, F. Landov-
skis un E. Sudmalis. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Saeimas prezidijam..

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu likum-
projektu:

Likums par politiski un sociāli vajāto atsvabināšanu no
soda un cietuma.

I. Atsvabināt no atbildības un soda visus, kas notiesāti
vai atrodas tiesas izmeklēšanā par darbību, kuras sodāmība
paredzēta 1903. gada 22. marta sodu likumu sekojošos pantos:

No 73. līdz 80., no 100. līdz 102., no 108. līdz 113., no 117.
līdz 119., no 120. līdz 135., no 138. līdz 154., 155. p. 8. punkts,
no 162. līdz 169,., no 173. līdz 177., 181., 182., 190., 230., 262., 262.,
263., 265,., no 269. līdz 275., no 292. līdz 300., no 302. līdz 307.,
309., no 367. līdz 369., no 375. līdz 377., 461., 465., 466., 471. 3.
un 4. punkti, 476., 509., 510. 3. punkts, 532. 2. un 4. pp. 533., 534.,
553., 653.

455. 3., 4. un 5. punkti, ja noziegums noticis sakarā ar po-
litisku vai sociālu cīņu.

511., 581., 583., 584., — ja nodarījumi notikuši bada, trū-
kuma, vai bezdarba apstākļu dēļ, un ja šiem nodarījumiem nav
"iedzīvošanās un izdzīves dziņu raksturs.

^

623., 624., 63a, 633. — 1„ 4., 7., 8. un 9. punkti.
Kara sodu likumu sekojošos pantos:
No 96. līdz 117,, no 121. līdz 127., no 128. līdz 133., 137.,

no 153. līdz 154., 159., 159., 161., 171., 172., no 190. līdz 196.,
273"., 273. un 274.

II. Atsvabināmi no apcietinājuma vai atgriežami no iz-
raidījuma visi, pret kuriem piemērots bij. Krievijas pagaidu
valdības 1917. gada 6. jūlija un 2. augusta (Kerenska} likums.

J.IL _Visas lietas, kas atklātas, ierosinātas un atrodas iz-
meklēšanā, un par kurām sods tiek izciests, kā arī tās, kuras
nav atklātas, bet kurās var tikt piemēroti šinī likumā uzskai-
tītospantos paredzētie kārtējas un kara tiesas sodi vai admi-
nistratīvas represijas, izbeidzamas uz visiem laikiem. Pēc šā
likuma no sodāmības atsvabināto rīcība nav uzskatāma par
noziedzīgu nodarījumu.

IV. Šis likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas, līdz
kurai dienai, to ieskaitot, arī sniedzas viņa piemērošanas laiks.
Likuma izpildīšana caur attiecīgiem tiesu un administratīviem
orgāniem notiek nekavējoši.

Rīgā, 9. X!I. 1931. Linards Laicens, Konstantīns Mežulis,
Osk. Jankus, Fr. Landovskis, E. Sudmalis."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekšā šo likumprojektu nodot jūridisKaī Kom-
misijai. — Vārds deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un .zemnieku frakcija):
Latvijas strādniecības uzdevumā un interesēs mēs
iesniedzam šo politiski un sociāli vajāto atsvabinā-
šanas likumprojektu. _ No pastāvošās buržuju ie-
kārtas un no viņu pārstāvjiem mēs šeit nelūdzam
nekādas žēlastības un ne tamdēļ esam iesnieguši šo
likumprojektu, ka gribētu lūgt no viņiem žēlastību
jeb itā saucamo amnestiju, vai aizmirstību. Tie cī-
nītāji, kas pārpilda Latvijas cietumus, kas gadiem
ilgi ieslodzīti mitrajos cietuma mūros, ciesdami par
visas Latvijas strādniecības atsvabināšanas lietu,
nepieņemtu savu nāvīgāko ienaidnieku žēlastību.
Mēs uzstādām šo likumprojektu par mūsu cīnītāju
atsvabināšanu kā cīņas prasību; mēs prasām
atsvabināt viņus ne kā_ sagrauztus noziedzniekus,
bet kā lepnus cīnītājus, kuri ir lepni uz savu
nodarījumu, kas viņus novedis cietumā. Mēs uz-
stādām šo prasību nevis lai lūgtos, bet lai piespiestu

kburžuju
vairākumu izlaist no cietuma mūsu cīnītājus.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā, Saeimas laukuma,

Es gribu apstāties pie apstākļiem, kas noved cietu-
mos, kas paver cietumu durvis, kas noved strād-
niecību un zemniecību arvien lielākā skaitā cie-
tumos.

Fašisms nepārtraukti pastiprinās, represijas
pret strādniekiem un visiem darba ļaudīm aug kā
kvalitatīvi, tā arī kvantitatīvi, aug daudzuma ziņā
un aug arī smaguma ziņā. Notiesāto skaits nepār-
traukti pavairojas. Pastāvīgi pieaug krimināli un it
sevišķi sociāli vajāto notiesāto skaits. Arvien bie-
žāk tiesā par noziegumiem, kur strādnieks vai zem-
nieks, bada spiests, noziedzies pret pastāvošo pri-
vātīpašumu. Un it sevišķi pavairojas to ieslodzīto
skaits, kas tiek vajāti par savu pārliecību, kas cīnās
par strādnieku un darba ļaužu atsvabināšanas lietu.

Nepārtraukti aug jaunas politiskās lietas. Bet
līdz ar to visplašākos apmēros tiek piemērots tā
saucamais Kerenska likums. Kad buržuju tiesas
ar politiskās pārvaldes palīdzību un visiem pēdiņās
ņemtiem pierādījumiem nav spējīgas safabricēt lie-
tas, par kurām strādnieku varētu dot gadus un
atkal gadus spaidu darbos, kad pēc buržuju tie-
siskās mērauklas nav absolūti nekādu pierādījumu
pret strādniecību, tad piemēro tā saucamo Kerenska
likumu, kas ir mīksts kā gumija un velkams uz vi-

. sām pusēm. Strādniecības cīnītājus bez jebkādiem
pierādījumiem un bez kādas tiesas iesloga cietumos
un notur tur ilgus gadus, neliekot priekšā pat ne
vismazāko pierādījumu.

Tāpat sakarā ar Kerenska likumu aug ne tikai
jaunas lietas un aresti, bet aug arī kampaņu aresti.
Katras kampaņas priekšvakarā, kur tikai strādnieki
mēģina realizēt savas cīņas kampaņas, vai tas būtu
1. maijs, vai tā būtu bezdarbnieku diena, vai 1. au-
gusts, vai proletariāta revolūcijas svētki, 7. no-
vembris — visur un vienmēr politiskā pārvalde
kopā ar policiju izarestē veselus strādnieku kvar-
tālus. Desmitis un ļoti bieži pat simti strādnieku
kampaņu priekšvakaros tiek sabāzti cietumos. Un
tad nu buržuju prese kliedz: lūk, kommūnistu kam-
paņa neizdevās, kommūnistu 1. maijs izkrita cauri,
kommūnistu oktobra kamļpaņa nav izdevusies!
Viņas izdodas, bet ne tik spīdoši, un tas tikai tālab,
ka simtiem un simtiem, visā Latvijā pat tūkstošiem
strādnieku katras kampaņas priekšvakarā tiek sa-
bāzti cietumos.

Te ir tikai daži skaitļi, kas raksturo, kādiem
līdzekļiem un kādiem astronomiskiem skaitļiem
buržuji rīkojas tad, kad grib nospiest strādnieku
šķiru, kad grib nospiest un nokaut strādnieku revo-
lucionāro cīņu. — 1929. gada 18. oktobra priekš-
vakarā un pašā 18. oktobrī vienā pašā Daugavpilī
izkratīts 150 dzīvokļu. 1930. gadā sakarā ar 1.
maiju vienā pašā Rīgā arestēti 546 strādnieki. Tanī
pašā laikā, t. i. 1930. gada 1. maijā provincē arestēti
400 strādnieki. 1931. gada 1. maijā visā Latvijā
arestēti 800 strādnieku. 10 gados no 192Q. līdz
1930. gadam arestēti ne vairāk, ne mazāk kā 19.000
strādnieku, 19.000 buržujiskās republikas upuru.
No tiem — 3457 cilvēkiem piespriesti 8345' gadi
spaidu darbos un dažādos cietumu ieslodzījumos.
Pa visu šo laiku līdz šim strādniecības šķiras cīnī-
tājiem piespriests vairāk par 10.000 gadu cietuma.
(Sauciens no vietas: „Un cik Maskavā ir no-
šautu?")

Pedeja laika politiski ieslodzīto skaits ir div-
kāršojies. To rāda skaitliskie dati. Bet buržujiem
ar to vien nepietiek. Viņiem liekas par maz, ka pa
Latvijas pastāvēšanas gadiem arestēti ap 25.000
strādnieku. Viņiem par maz, ka strādnieku labākie
dēli ir izcietuši pāri par 10.000 gadu cietumā. Tas
viņiem ir par maz. Viņi grib vēl vairāk, mēģina
pavairot sodus, lai padarītu tos stingrākus, nepane-
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* samākus. Un te vispirms atzīmējams, ka tiesu
praksē arvien vairāk ieviešas tas, ko sauc par
aģentūras ziņu izlietošanu. Noteikumos par policiju
teikts, ka politiskās pārvaldes ierēdņiem vajaga dot
liecību, bet viņi drīkst neuzrādīt avotus, no kuriem
ņem ziņas. Un, lūk, ja viņi drīkst neuzrādīt avotus,
tad viņi drīkst arī melot, runāt nepatiesību. Ja
agrāk mazākā mērā, tad tagad arvien biežāk, ar-
vien vairāk tiesas savos spriedumos, tāpat apgabal-
tiesa, kā tiesu palāta pārieļ uz aģentūras ziņām.
Pirms dažiem gadiem senāts ir izdevis speciālu
rīkojumu par to, ka aģentūras ziņas, savienotas ar
dažiem nenozīmīgiem norādījumiem, ir pietiekošas,
lai notiesātu uz 102. panta pamata. Tagad šīs
polītpārvaldes aģentūras ziņas tiesas, izlieto vis-
plašākā mērā. Tāpat arvien vairāk Latvijas tiesu
praksē ieviešas pastiprināti spriedumi. Vēl dažus
gadus atpakaļ Latvijas tiesa baidījās piespriest
strādniekiem par piederību pie kommūnistu partijas
augstāko soda mēru, t. i. 7—8 gadu spaidu darbos,
bet tagad augstākos sodus piemēro arvien vairāk.
Augstie sodi tagad jau kļūst par sistēmu: par pie-
derību pie kommūnistu partijas notiesā uz 7—8 ga-
diem spaidu darbos.

Bet ar to vien vēl nepietiek — pagarina vēl arī
citus sodus, t. i. ieslodzīšanu cietoksnī. Ja agrāk,
dažus gadus atpakaļ, par strādnieku uzsaukumu iz-
platīšanu tiesa piesprieda tikai dažus mēnešus, var-
būt, pusotra gada, tad tagad jauniešiempar uzsau-
kumu izplatīšanu piespriež 3 un pat 4 gadus cie-
toksnī. Tā mēs redzam, ka arī cietokšņa sodus pie-
mērojot, piemēro augstākos soda mērus.

Beidzot, lai spaidus pret revolucionāro strād-
niecību pastiprinātu, valdība ir izstrādājusi uti ar
1. janvāri grib dot spēku jaunam likumam, ar kuru
visi politiskie sodi tiktu pastiprināti. Ja pēc taga-
dējo sodu likumu 102. panta, vai jaunā sodu likuma
75. panta strādniekiem par piederību pie kommūnistu
partijas piesprieda spaidu darbus no 4—8 gadiem,
tad pēc jaunā likuma spaidu darbu par piederību pie
kommūnistu partijas paredzēts no 7—12 gadu.
Tā tad sodu gandrīz divkāršo.

Bet ar to arī vēl nepietiek! Projektē uz zināmu
laiku ievest ķēdes. Atkārto vienu no visšausmīgā-
kiem un melnākiem krievu žandarmērijas laikme-
tiem, lai nospiestu strādnieku kustību, lai nokautu
revolucionāros cīnītājus. Tas pats Kerenska li-
kums, ko piemēro bez kādiem — no pašu buržuju
viedokļa — juridiskiem pierādījumiem, jau sak kļūt
par šausmu lietu. Ja agrāk Kerenska likumu pie-
mēroja uz dažiem mēnešiem, tad tagad termiņa
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cietumā, centrālē, Daugavpils cietumā ir gadījumi,
kad strādnieku cīnītāji uz Kerenska likuma pamata
sēž vairāk gadu. Tas nozīmē, ka sodus pastiprina
un gādā, lai ne tikai arestēto daudzuma ziņa, bet
arī ieslodzījuma ilguma un smaguma ziņa dotu
smagāku triecienu revolucionārai strādniecībai. Tas
nozīmē, ka buržuju valdība pieliek visas pūleslai
mūsu šķira noasiņotu, lai strādnieku cīnītāji salūztu
nevienādā cīņā. Sodus palielina, lai nožņaugtu
strādnieku revolucionāro kustību un uz mūsu līķiem
uzceltu buržuāzijas fašistisko diktatūru un labklā-
jību. Tāds ir stāvoklis ar represijām ka kvantita-
tīvā, tā kvalitatīvā ziņā!

Šai strādnieku cīnītāju bendēšanas darbā lie-
lākie palīdzētāji buržuāzijai ir sociāldemokrāti. Ne-
gribu atkal izsaukt Mendera kunga histēriskos pār-
metumus, ka tā ir dēmagoģija. Nerunāšu neviena
lieka vārda par sociāldemokrātiem, bet minēšu
tikai faktus.

Bruno Kalniņš 1919. gadā nodeva Šilfu, par ko
rakstīja žurnālā „Dzīve" politiskās pārvaldes_ priekš-
nieks. Šilfu nošāva. Otrkārt demokrātiskā centra

Juraševskis, būdams ministris, šeit no šīs katedras
deklarēja, ka Bruno Kalniņš nodevis viņam Kuldī-
gas komniūnistiskās jaunatnes biedrus. Treškārt —
lauku kara tiesas ieveda kreisās valdības laikā
strādnieku slepkavošanai. Ceturtkārt — progresī-
vais sodu režīms, kas cietumniekiem ir morāliski, ir
fiziski atņēma pēdējo elpu, ir sociāldemokrātu
darbs.

Kad 1927. gadā mēs, visos Latvijas cietumos
ieslodzītie cietumnieki, 12 dienu ilgā bada streikā
cīnījāmies pret sociāldemokrātu ievesto progresīvo
sodu režīmu, tad pat tādi sociāldemokrāti kā nelai-
ķis Rainis neatsaucās uz mūsu balsi, kad mēs no
cietumiem saucām: „Raini, vai tu neredzi, kā mēs
mirstam šais cietumos!" — Kad pie Raiņa griezās
Krievijas katordznieku biedrība, lai viņš, būdams
valdības loceklis, izglītības ministris, palīdzētu revo-
lucionāriem cīnītājiem, kas mirst badā Latvijas cie-
tumos, aizstāvēdami savas tiesības — vai tad Rai-
nis palīdzēja? Nē, viņš palika kluss! (P. Ulpes
starpsauciens.) Tāds ir faktiskais stāvoklis!

Kerenska likumu 1927. gadā piemēroja vispla-
šākos apmēros; pat Alberinga valdība, kas bija
priekš sociāldemokrātu valdības, nepiemēroja Ke-
renska likumu tik plašos apmēros. Blakus minot,
sociāldemokrāti 1927. gadā, kreisās valdības laikā,
ar provokātora Opyncana un politiskās pārvaldes
palīdzību likvidēja Latgales sociālistisko strādnieku
un zemnieku partiju un visus centrālkomitejas lo-
cekļus iesēdināja cietumā.

Šai buķetei jāpievieno vēl, ka tā saucamie
„siseņi" palīdz politiskai pārvaldei un policijai vi-
sos mītiņos un izrīkojumos, sabiedriskos darbos un
darba biržās arestēt strādniekus. (Starpsauciens.)
Tāds ir stāvoklis ar sociāldemokrātiem! Te mēs
redzam, kā noslēdzas un darbojas sociāldemokrātu
un buržuāzijas vienotā fronte pret revolucionāro
strādniecību un tās cīnītājiem. Mēs redzam, ka
šiem kungiem ir viens ceļš, un šis ceļš ir — iznīci-
nāt revolucionārās strādniecības priekšpulkus.

Tagad apskatīsimies, kādi tad ir tie cietumi, re-
žīms, kur mēs nokļūstam. Visos Latvijas cietumos
ēdiens ir tāds, ka arī—atvainojiet par izteicienu—so-
ciāldemokrātu tuklie vēderi saplaktu, jatur būtu pāris
mēnešu jāpasēd. (Starpsaucieni pa kreisi.) — Es
neesmu mācījies salona izteicienus! —'Pašā pēdējā
laikā sāk lietot badā mērdēšanas sistēmu. Tā tas
bija Rīgā. Tieslietu ministris ir izdevis rīkojumu,
ka spaidu darbos notiesātiem aizliegts no svešām
personām saņemt produktus. Šādā kārtā Latvijas
revolucionārie cīnītāji ir pilnīgi izolēti, padoti pus-
badam, jo saņem tikai šķidro zupu. (A. Eglītis no
vietas: „Udens ir daudz!") Eglītis saka, ka ūdens
ir daudz. Ja, ūdens ir daudz, bet arī tikai ūdens.
(A. Eglītis no vietas: „Nevar apēst tik daudz ēdie-
na, cik dod!") Eglītis, varbūt, nevar. (A. Eglītis no
vietas: „Es varu gan!") Cietumnieki spiesti mirt
badā. _

Tā ir ar ēdienu. Bet arī visos pārējos cietuma
dzīves jautājumos stāvoklis nav labāks. Pastaigai
dod tikai pusstundu, un jāstaigā kā kareivjiem, mar-
šējot, ne pēc savas gribas atpūšoties. Grāmatas no
āra nepielaiž. Gandrīz visas bez izņēmuma strād-
nieku grāmatas, strādnieku zinātni popularizējošas
grāmatas, strādnieku valstī izdotas grāmatas no-
liegtas. To vietā dod buržuju madāmu seksuālo
jūtu uzsprindzināšanas belletristiku. — Vieninieku
kamerās tagad tur pa 2. Šīs kameras ir 2 soļi pla-
tas un 4 soļi garas, ar velvētiem griestiem. Tur
novietota gulta, galdiņš, 2 beņķi; tur pat vienam
cietumniekam nav iespējams izstaipīt savus noguru-
šos locekļus, bet tur ieliek vēl otru cietumnieku.
Vēl sliktāks stāvoklis ir kopkāmerās, kur sabāzts



165 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 7. sēde 1931. gada 24. novembrī. l6fi

divreiz vairāk ieslodzīto nekā paredzēts cietuma
noteikumos. Gaisa trūkums dažās kamerās ir tik
liels, ka nav pat, ko elpot. Vietu trūkuma dēļ da-
žos provinces cietumos — bieži arī šeit, centrālcie-
tuma — arestētie spiesti gulēt zem nārām. Pat
nāru nepietiek, tik pārpildīti ir buržuju cietumi!

Bet ar visu to vēl nepietiek! Šis šausmu re-
žīms tiek pastiprināts ar citiem, daudz briesmīgā-
kiem iekšējiem cietuma sodiem. Par katru nieku
piespriež karceri. Uz veselību karceris atstāj tādu
iespaidu, ka ļoti daudzus tieši no karcera pārved
uz_ slimnīcu. Pēdējā laikā sāk piemērot „melnos
mēnešus", proti — nogriež cilvēku no visas pasau-
les, atņem viņam iespēju rakstīt vēstules, saņemt
pienesumus un satikties ar tuviniekiem. Tā tad
cilvēkam atņem viselementārākās cilvēka tiesības,
nostāda viņu tādā beztiesiskā stāvoklī, kādā agrā-
kos cara Nikolaja I katorgas laikos mēdza nostādīt,
kad teica: „6e3 chhmkh Kannajios h 6ea noMumn
spalos .

Piekaušanas lieto ne tikai kā epizodiskus zvē-
riskuma izpaudumus, bet tās ir kļuvušas jau par
sistēmu. Lai tikai atceramies piekaušanas centrāl-
cietumā 1. maijā, par ko rakstīja visa prese. Atce-
rēsimies piekaušanas Daugavpils cietumā 1930. ga-

1
da 1. maijā. Tās bija pat tādas, ka par tām zināja
ne tikai cietuma administrācija — kaut gan petīciju
kommisijā ziņoja, ka administrācijai šis piekaušanas
neesot bijušas zināmas. Daugavpils cietumā 1930.
gada 1. maijā piekauti politiskie ieslodzītie Patašovs
un citi līdz nesamani. Piekaušana notikusi ne tikai
cietuma priekšnieka un kareivju sardzes priekšnie-
ka klātbūtnē, bet pat Latgales apgabaltiesas pro-
kurora biedra klātbūtnē. Redziet, ne tikai buržuju iz-
pildu orgāni, bet pat viņu tiesu iestādes,kas sakās pa-
ceļamies pāri šķirām, pat tās vairākkārt iet palīgā
buržuju izpildu orgāniem un tādā kārtā veicina un
ar savu autoritāti sedz politisko ieslodzīto, tiešā
vārda nozīmē, slepkavošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt, Mežul,
lūdzu izteikties drusciņ mērenāki! Apgalvojumu,
ka tiesu iestādes sedz slepkavošanu, es nevaru pie-
laist; tāpēc saucu Jūs pie kārtības! (A. Eglītis no
vietas: „Par maz Tu vēl esi nosēdējis!")

K. Mežulis (turpina): Esmu pietiekoši daudz
sēdējis, lai... (A. Eglītis no vietas: „Pasaki, cik
cilvēku Tu esi nošāvis!")

_. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Saucu pie
kārtības deputātu Eglīti! (A. Eglītis no vietas:
„Lai viņš atbild uz manu, jautājumu!")

K. Mežulis (turpina): Tāds ir cietumu vispā-
rējais stāvoklis. Centrālcietumā politiski ieslodzī-
tie sen prasa ievest kaut viselementārākās refor-
mas. Tie kungi, kas šeit sēž un ņirgājas, nokļūst
centrālcietumā tikai tad, kad pieskaras valsts kasei;
kamēr viņi nav tai pieskārusies, tikmēr viņi nezina,
kādi apstākļi tur valda. Viņi nezina, ka asfalta
grīda rada tādu mitrumu, ka viena gada laikā piesi-
tas reumatisms, ka dažu gadu laikā neizbēgami jā-
saslimst ar diloni, kas arī notiek gandrīz ar katru,
kas centrālcietumā pavadījis ilgākus gadus. Tas
pats Skalbe, kas ar mākslotu vienaldzību te lasa
laikrakstus, ir aizmirsis savus vēršu dzinēja laikus,
kad arī viņš sēdēja cietumā. Viņš tagad strādnieka
runas laikā, kas aizstāv savus biedrus, gudri lasa
laikrakstus... .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī) ] Deputāt
Mežul, Jums nav tiesības apsaukt deputātu un aiz-
liegt viņam lasīt laikrakstus!

K. Mežulis (turpina): Es to arī nemēģinu
darīt! — Daugavpils cietumā pūst grīda, pūst viss
cietums. Visā cietumā nav vietas, kur būtu vesela
grīda. No pūstošās pagrīdes kāpj uz augšu veseli

leģioni tārpiņu, ko krieviski sauc „mokrieu". Tas
ir mazs tārpiņš viena centimetra garumā ar milzīgi
daudz kājām. Šie balti pelēkie tārpiņi ieviešas vi-
sur, kur ir mitrums. Un kas tas šausmīgākais —
šie no pūstošās grīdas nākošie tārpiņi ieviešas arī
maizē, it sevišķi, ja maize, kā tas ir ar cietuma
maizi, ir mitra. Mitra maize pievelk šos kukaiņus
un veicina to vairošanos, kas nostāda cietumniekus
tādā stāvoklī, ka maize jātur kabatā vai arī bieži
jāpārlūko, lai šo kukaiņu uzbrukums nepārvērstu to
nelietojamā. Valmieras cietumā nav gaismas; tur
logiem aizlikti bleķa dēļi, un tādā kārtā ne tikai
tiešā saules gaisma, bet vispār gaisma netiek iekšā.
Ieslodzītiem jādzīvo pustumsā. Loti daudzi iznāk
no Valmieras cietuma tuvredzīgi, tādēļ ka tur mū-
žīgi ir ēna. Valmieras cietums ir vissliktākais La-
tvijas cietums arī gaisa ziņā. Tāds ir mūsu stā-
voklis cietumos!

Kas noved strādniekus cietumā? Kas liek vi-
ņiem noziegties kriminālās īpašuma lietās? Kas
liek viņiem iet revolucionārā cīņā, kļūt par kommū-
nistiem un iestāties kommūnistu partijā? Kas no-
ved viņus pie cietuma? Kādi ir tie apstākļi, kas
viņus tur noved, un kas spiež mūs šeit iesniegt šo
likumprojektu un cerēt, ka to atbalstīs visas strādā-
jošās šķiras Latvijā: Latvijas strādnieki, zemnieki
un visas darba šķiras? Mēs zinām, ka saimnieciskā
krize un tās radītais bezdarbs nepārtraukti pieaug.
Pēdējā laikā saimnieciskā krize pieņem, tādus ap-
mērus, ka bada nāves un uztūkšanas gadījumi bada
dēļ sāk pieņemties arvien vairāk. Dzīves dārdzība
aug sociāldemokrātu un buržuju dzīves sadārdzinā-
šanas likumu dēļ. Zemnieku māju izūtrupēšana ir
aizgājusi jau tik tālu, ka arvien jaunas desmitis
zemnieku nāk ubagot uz Rīgu, nāk lūgties no kun-
giem darbu un maizi, un, ar zaudētām cerībām atpa-
kaļ ejot, zog, jo nekas cits neatliek, ko darīt. Lat-
galē bads un šausmas aug, aug tik strauji, kā vēl
nekad. Spilgts piemērs, ka Latgalē bads un trū-
kums strauji aug, ir tas, ka tagad Daugavpils cie-
tumā, kur ieslodzīti tikai latgalieši, ir vairāk par 150
politieslodzīto. Vēl 4—5 gadus atpakaļ visā Latgalē
bija tikai daži politieslodzītie. Kas spieda šos
strādniekus iet revolucionārā cīņā un stāties kom-
mūnistu partijā? Kas iedzina šos Latgales 150
zemniekus un strādniekus Daugavpils cietumā?
Viņus noveda revolucionārā cīņā, kompartija un
beidzot cietumā bads un bezdarbs. Trūkums un
nabadzība ir tie, kas klauvē pie Latgales strādnieka
un zemnieka durvīm un spiež to īet_ šķiru cīņā.
Latgales strādniecība un badā mirstošā zemniecība
ar savu revolucionāro aktīvitāti dod cienīgu atbildi
buržuju fašistiskajam terroram, badam un postam.
Cīņa paplašinās un aug. Ja Daugavpils cietuma
sēž 150 politieslodzīto, tad tā ir viena neliela daļa
no tās revolucionārās cīņas armijas, kas Latgalē
cīnās par darbļaužu atsvabināšanos.

Aizejiet uz Maskavas priekšpilsētu un pārējiem
Rīgas strādnieku rajoniem, aizejiet uz Latgales sā-
džām, un jūs redzēsit, kā tur darba ļaudis mirstbadā.
Viņi, nonākuši izmisumā, spiesti ķerties pie pēdējās
iespējas, pie zagšanas. Jūs zināt, ka vairojās krimi-
nālnoziegumi. Aizejiet Daugavmalā uz Krasta ielu,
ieskataities kaut tai pašā Daugavmalas patversmē
pie sarkanajiem spīķeriem un jūs redzēsit, ka tur ar
badu, utīm un slimībām Latvijas strādniecībai piede-
rīgie novesti līdz pēdējai pakāpei. Viņus neuzņem
pat patversmē, jo viņiem nav dažu santimu, ar ko
samaksāt par naktmāju. Viņi spiesti pieskarties pri-
vātam īpašumam, jo cita ceļa nav. Aizejiet, paska-
taities uz Kaļķa, uz Marijas ielu, kur strādnieku mei-
tas pārdod sevi. Aizejiet un paprasait jebkurai no
viņām, kas viņas tur aizvedis, kas aizvedis tur mūsu,
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strādnieku, sievas un meitas pārdot sevi! Vai ne tas
pats bads, trūkums un bezdarbs? Buržujiskā iekārta
ar savām bezdarba un bada šausmām mūsu šķiras
stingrākos un apzinīgākos piederīgos aizved cietu-
mos kā politiskos „noziedzniekus", bet vājākos un
neapzinīgākos kā kriminālnoziedzniekus; vēl vājākos
— mūsu māsas un meitas kā prostituētās uz ielas.
Kas ved. strādnieku un zemnieku armiju cietumos, kas
ved strādnieku meitas, sievas un mātes uz ielas, kas
pilda cietumus, ja ne jūsu iekārta, bada, krizes un iz-
sūkšanas šausmas, kas nedod iespēju strādniekiem un
zemniekiem un visai mazturīgai šķirai dzīvot!

Mums nedod iespējas ēst un pelnīt maizi. Mums
ņem dzīvību, jo cilvēks taču nevar dzīvot, ja nevar
sev maizi nopelnīt. Tā ir atsvabināšanās cīņa, ko
veduši tagad ieslodzītie cīnītāji. Šie cilvēki nav gā-
jušî cīņā par kādām miglainām tālēm, viņi nav gājuši
cīņāpar kaut ko abstraktu. Nē, viņi ir cīnījušies par
reālām lietām, viņi ir cīnījušies par gabalu maizes.
Tāds ir šis jautājums! Tā tas ari jāsaprot visiem
darba ļaudīm! Ja šodien viena strādniecības daļa
zem sociāldemokrātu glumās dēmagoģijas iespaida
vēl dzīvo pieticībā, jaLatgales zemniecība un maz-
turīgās šķiras šodien vēl nav pieslēgušās šai cīņai,
nav izbīdījušas no sava vidus pietiekošā skaitā revo-
lucionārus cīnītājus, tad agri vai vēlu šīs bada un pos-
ta šausmas attīstīsies un agri vai vēlu spiedīs, neizbē-
gami spiedīs Latvijas strādniecību, zemniecību, darba
intelligeņci, ar vārdu sakot — visus mazturīgos slā-
ņus, visu Latvijas darba ļaužu armiju iet revolucio-
nārā cīņā, tai cīņā, ko veduši tie, par kuru atsvabinā-
šanu mēs tagad esam iesnieguši šo likumprojektu.

Par ko šie cīnītāji ir cīnījušies? Vai viņi ir cie-
nīgi iziet no cietumiem? Viņi ir cīnījušies pret iz-
sūkšanu un badu, pret buržuāzijas varmācībām, faši-
stisko diktatūru u. 1.1. Mēs zinām, ka tiesā no mūsu
biedru mutēm aizvien vairāk atskan tādi lozungi, ka
viņi cīnījušies par strādniecības un zemniecības varu,
ka viņi cīnīļušies parPadomju Latviju, par proleta-
riāta diktatūru Latvijā, kas nodrošinās strādniekiem
varu un sociālistisko celtniecību tādā pat veidā, kā
tas ir Padomju Krievijā, kur visiem ir nodrošināts
darbs un maize. Cīnoties par šiem lozungiem, šie
ļaudis nostājas kā cīnītāji, kā varoņi, un kā tādus mēs
prasām ar šo likumu viņus arī atsvabināt no cietu-
ma. Šie varoņi nebīstas tiesas, kur viņiem draud
spaidu darbi, bet atklāti deklarē: mēs esam kommū-
nisti, mēs esam jepni uz to un saucam kompartijā
visu Latvijas strādniecību, zemniecību un visus darb-
laudis. Viņi atklāti sauc savā kommūnistiskā cīņas
partijā, viņi nebīstas no soda, viņi zina, ka sodu sa-
ņems, bet viņi arī zina, ka simtiem un tūkstošiem
strādnieku viņiem sekos un šādiem vai tādiem lī-
dzekļiem atvērs cietumu vārtus. Tā ir ciešanu un
varonības pilna cīņa, cīņa ne tikai par darbu un maizi,
cīņa ne tikai par strādnieku šķiras atsvabināšanu; tā
ir cīņa par jaunu, sociālistisku iekārtu.

Tagadējā buržuju iekārta ir nonākusi bankrota
stāvoklī, tā neļauj iet uz priekšu progresam. Lai ra-
žotu vērtības, vajadzīgi 3 elementi: darba spēks, tech-
nika un dabas bagātības. Viss tas ir, bet buržuju ie-
kārta nespēj producēt vērtības, nespēj vairot cilvē-
ces kopbagātlbu. Tas tikai tāpēc, ka pie stūres stāv
privātīpašnieki, kuri ražo, kuri laiž fabrikas darbā
tikai tad, ja viņiem atliek virsvērtība. Tādā kārtā
kapitālistu privātīpašums ir tā robeža, kas nedod ie-
spēju tālāk attīstīties technikai, progresam, kas ap-
tur ražošanu un izmet uz ielas visus ražojošos spē-
kus, ļauj rūsēt rūpniecības uzņēmumiem, ļauj gulēt
dabas bagātībām un mirt badā bezdarbnieku miljo-
niem. Un lūk, mēs, revolucionārie cīnītāji, cīnoties
par savas šķiras atsvabināšanu, līdz ar to cīnāmies

par jaunu vēsturisku laikmetu, cīnāmies pret visu to,
kas traucē attīstīties technikai, progresam, cīnāmies
par iespēju izlietot visus cilvēces radošos spēkus un
milzu soļiem virzīt uz priekšu techniku, zinātni, cilvē-
ces attīstību un līdz ar to cilvēces labklājību. Tā ir
cīņa, ko veduši ilgus gadus cietumā smokošie revo-
lucionārie cīnītāji, tā ir cīņa ne tikai par strādnieku
šķiras atsvabināšanu, bet reizē arī tā ir cīņa par jau-
nu vēsturisku laikmetu, par visas cilvēces atsvabinā-
šanu no tumsības, verdzības un darba šausmām, tā
ir cīņa par sociālismu, par jaunu bezšķiru sabiedrību,
par visas cilvēces brīvu apvienību, par visas cilvēces
brīvu, jaunu, svabadu laikmetu»

Noslēdzot šo motivējumu, strādnieku un zem-
nieku frakcijas un revolucionārās strādniecības vār-
dā es brīdinu strādniecību, neradīt sev illuzijas, ka
buržuji kopā ar sociāldemokrātiem šo likumprojektu
pieņems labprātīgi, bez cīņas, bez strādnieku spie-
diena. Mūsu nāvīgākie ienaidnieki nelaidis mūsu cī-
nītājus laukā no cietumiem, neatvērs viņiem cietuma
vārtus. Vienīgi strādniecības organizēts un discipli-
nēts spēks, tikpat disciplinēta un tikpat organizēta
cīņa, kādu ir veduši, ir izcīnījuši mūsu cīnītāji, kas
tagad smok cietumos, vienīgi šī un pēc tās parauga
izvestā revolucionārā šķiru cīņa piespiedīs buržu-
jus un viņu kalpus — sociāldemokrātus atvērt cietu-
mu vārtus.

Beidzot es vēlreiz uzsveru, ka mēs nelūdzam žē-
lastību. Mēs nepazemojamies buržuju priekšā. Mēs
zinām, ka mūsu cīnītāji nepieņemtu šo žēlastību. Mēs
prasām Latvijas revolucionārās strādniecības uzde-
vumā atsvabināt mūsu cīnītājus no cietumiem kā
lepnus cīnītājus, kā cietējus un nevis kā sa-
grauztus, piedošanu lūdzošus noziedzniekus.

Beidzot es visas Latvijas revolucionārās strād-
niecības vārdā un arī mūsu frakcijas vārdā sūtu cī-
ņas sveicienu mūsu biedriem, kas smok cietumos!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam. i

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Kommūnistu frakcija ir ie-
sniegusi it kā amnestijas likumprojektu, un, sapro-
tams, viņa kā vecā cara laika režīma sludinātāja —
jo viņa visvairāk savos darbosattaisno tā metodes —
domā, ka tad, ja pa trīs gadiem reiz ir ievēlēta Saei-
ma un Mežulis ticis Saeimā, tas ir tikpat daudz, kā
vecos laikos, kad ķeizaram dēls piedzimis (sauciens (
pa kreisi: „Troņmantinieks!"), it kā Mežula kungs
būtu piedzimis kā troņmantinieks, un tāpēc viņš šeit /
var nākt un plātīties, it kā tādēļ kas būtu jādāvina.
Bet viņš jau pats saka: «Nevis jūs, bet mēs atda-
rīsim tos cietuma vārtus, jo strādnieki tur sēž iekšā!"
Mežula kungs, Jūs nesen bijāt cietumā. (Ķ. Mežula
starpsauciens.) Kas Jūs par strādnieku! Šitāds
smalks kundziņš ar izpucētiem nagiem nav nekāds
strādnieks! (Ķ. Mežula starpsauciens.) Jums tikai
ir liela porcija bezkaunības, Jums nav kauna šeitnākt
un teikt, ka esat strādnieku aizstāvis. (E. Sudmaļa
starpsauciens.) Sudmaļa kungs, palieciet labāk pie
savas pindzeles un smērējiet audeklus! Kad Jūs
nākat šeit,'Jums tā lāga neizdodas! (E. Sudmaļa
starpsauciens.) Kad Jūs paskatīsities — un Sud-
maļakungs to ļoti labi zina — kas ir tie, kas šeit runā
it kā strādniecības vārdā, tad redzēsit, ka tie nav ne-
kādi strādnieki, tie visi ir mūsu valsts nodevēji.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Viņus nevada nekas cits,
kā ļauna ideja — sagāzt mūsu demokrātisko republi-
ku. Un arī Mežula kungam ir tie paši nolūki; lai gan
viņš te nāk un runā cilvēcības vārdā,bet viņa rokas
— tik jauna zēna — ir jau aptraipītas asinīm.
(A. Eglītis no vietas: „Asinssuns tāds!")
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Eglīt,
saucu Jus pie kartības!

J. Breikšs (turpina): Maskavas nauda sūta Jūs
šeit runāt un teikt, ka te ir cīņa par brīvības idejām
u. t. t. Nekādas brīvības idejas Jūs nespiež šeit nākt
un runāt, bet Maskavas nauda, un visi, kas ir cietu-
mos, ir Maskavas kalpi, kas cīnās pret mūsu demo-
krātisko republiku^ tāpēc nevienas cietuma durvis ne-
drīkst viņiem atvērt.

Jūs runājāt par cietuma režīmu. Mežula kungs,
vai Jus nezināt, kā tur ir aiz Zilupes? (Ķ. Mežulis
no vietas: «Laikraksti! Brīvs vārds!") Vai Jūs ne-
zināt, ka tie, kas nāk no _viņpus Zilupes, skūpsta mū-
su zemi brīvībai un cilvēcībai? To jūs absolūti ne-
varat saprast. Ko Jūs te prasāt? Jūs domājat, ka
valsts nodevējiem vajaga mīkstu mēbeļu? {Ķ. Me-
žulis no vietas: „Gaisa un gaismas!") Jūs vēlētos,
lai viņus vestu vakaros uz operu un kino. (K. Me-
žula starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, Jus taču jau runājāt. Ļaujiet tagad deputātam
Breikšam runāt!

J.Breikšs (turpina): Pa tādiem ceļiem mēs ab-
solūti nedrīkstam iet!

Kas attiecas uz vispārīgo jautājumu,ka vajadzētu
dot amnestiju, tad man jāaizrāda, ka mūsu valsts sa-
tversme šinī ziņā ir ļoti laimīgā stāvoklī. Mums pa-
stāv apžēlošanas institūts, un tie cilvēki, kuri ir no-
maldījušies vai nožēlo savu padošanos Maskavas nau-
dai, var atgriezties. Un viņi atgriežas atpakaļ, no-
žēlo savus grēkus! Valsts Prezidentam ir tiesība
tādus apžēlot.

^
Protams, viss tas Jūs, Mežula kungs,

neinteresē. Jūs uzskatāt tos par nodevējiem. Mēs
visu Jūsu amnestijas projektu uzskatām par nelaikā
iesniegtu, par nevajadzīgu un pret viņu kā tādu arī
balsosim.

Ja paskatāmies pašā amnestijas projekta saturā,
ko tad redzam? Patiešām ir interesanti apstāties
pie atsevišķiem pantiem. Polītiskie panti, protams,
ir visi iekšā. Bet kāds sakars ar polītiku ir 262.
pantam? Huligānisms, trokšņošana, piedzeršanās,
kaušanās! Tas ir vecu vecais bijušā deputāta Opyn-
cana pants! (Starpsaucieni; smiekli.) Visu to jūs
ievedat še iekšā. Saprotama lieta, jums ir patīkami
par to runāt. Jums, deputāt Mežula kungs, arī Dau-
gavpilī esot iznākusi kāda krēsla vai galda laušana.
(Starpsaucieni.) Jā, jā, Daugavpilī! 262. pants Jums
nu ir tas īstais! —Bet raksturīgākais visā šinī amne-
stijas projektā ir tanī uzņemtais 455. pants. Kas tas
ir par pantu? Tas ir — par slepkavošanu, kad no-
slepkavota kāda amata persona.Kādsrobežsargskāds policijas postenis ir mierīgi stāvējis savā vietā
uz valsts robežām, savā sarga vietā, un tas ir kritis
par upuri kādai nesaudzīgai rokai. Jūs prasāt tai
amnestiju. Es domāju, visi taču smietos par šādu
amnestiju! Vai Jūs mūs uzskatāt par vieglprātīgiem,
ja iedomājaties, ka kādā amnestijas projektā vispār
varētu būt runa par šādām lietām. Vai mūsu brīvī-
bas cīnītāji vēl par maz asiņu lējuši,_ lai mēs ieejam
uz tādu lietu? Tas nebūt tā nav, tāpēc šis likum-
projekts kategoriski noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Par likumprojektu, ko mūsu frakcija iesniedza, gribu
runāt tikai nedaudz vārdus. Šis likumprojekts ir par
sociāli un politiski vajāto atsvabināšanu no cietu-
miem, par vajāšanas izbeigšanu pret tā sauktiem po-
litiskiem un sociāliem noziedzniekiem, kādus buržu-
jiskā iekārta ir radījusi un rada katru dienu. Pastā-
vošā kapitālistiskā sabiedrības iekārta ir vainīga pie
tā, ka tagad cietumos ir polītiskie un arī sociālie, tā
saucamie, noziedznieki. Šie apcietinātie un vajātie

cieš no šīs iekārtas, tādēļ viņiem jācīnās pret šo ie-
kārtu, un viņi arī cīnās pret to. Cieš no šīs iekārtas
arī tie, kurus mēs prasām atsvabināt ar tā sauktiem
«zagļu" pantiem: ar 581., 583. un 584. pantu. Ari vi-
ņus mēs nekautrējamies prasīt atsvabināt no cietuma.
Kādēļ? Tādēļ, ka viņi cieš no pastāvošās iekārtas,
tādēļ, ka viņiem vai nu nav bijis, ko ēst, vai nav bijis
ar ko ģērbties,vai bijis jāsalst; tāpēc liela daļa viņu ir
nokļuvusi cietumā. Buržujiskā statistika pati atzīst, ka
pat 80% no visiem tā sauktiem krimināliem noziegu-
miem notiek uz sociāla pamata. Tāpēc arī mēs esam
uzņēmuši savā likumprojektā šos pantus, protams, ar
atzīmi: «Ja nodarījumiem nav iedzīvošanās vai iz-
dzīves dziņu rakstura." Mūsu amnestijas jeb cie-
tumnieku atsvabināšanas likumprojektā ir panti, kas
daudzus, sevišķi Latgales zemniekus ieliek cietumā
par tā sauktajām mežu zādzībām, medībām, zveju,
makšķerēšanu, vai pat ogošanu uz «svētā" privāt-
īpašuma zemes. Tagad, kad sevišķi spiež krizes ap-
stākļi, bezdarbnieces, vecas sievietes veseliem ba-
riem spiestas kājām vilkties no Rīgas uz mežu, sala-
sīt sev malku vai ogas, kur viņas var «noķīlāt" un ie-
mest cietumā. Šādos apstākļos šie nodarījumi ir vi-
sai raksturīgi, tie jaukļūst katram saprotami, kā pa-
stāvošās kapitālistiskās iekārtas sekas.

Vēl jāvēršas pie sociāldemokrātiem un jākon-
statē, ka sociāldemokrāti ir ierindojušies pret strād-
nieku frontē arī šinī nozīmē un virzienā, ka sociālde-
mokrāti neviena vārda nerunā par to, ka vajadzīgs
atsvabināt politiski un sociāli vajātos strādniekus no
cietumiem. Sociāldemokrāti šaiSaeimā nav pat krei-
so manevru veidā mēģinājuši uzstāties ar šādu prasī-
jumu. Vienā sociāldemokrātu koalīcijas platformā,
kas netika atklāti publicēta, gan bija kautrīgi ielikts
punkts par amnestiju, bet publicējamā daļā tas iz-
ņemts, jo šī platforma ir andeles objekts uz lielo ko-
alīciju. Koalīcija var sastādīties, neizlaižot strādnie-
kus no cietuma. Koalīcijas dēļ sociāldemokrāti ne-
prasa strādnieku izlaišanu no cietumiem.

Te deputāts Breikšs ļoti dusmīgi runāja: «Šiem
nekad cietuma vārti netiks atvērti." Es domāju, ka
Breikšs citādi arī nevar runāt, jo — kā runās citādi
tās partijas pārstāvis, kuras darbinieki ir tie, kas cie-
tumus piepilda. Tad taču viņa partija sabruks!
(J. Breikša starpsauciens.) Tas, ko viņš te runāja
par valsts nodevējiem, Maskavas naudu, vai 262.
pantu, — ir veca dziesmiņa, par ko mums pat nav
vērts laiku tērēt atbildot, jo strādniekiem neviena
buržujiskas valsts nodevēja nav. (A. Eglīša starp-
sauciens: „Kas nu Laicens par strādnieku! Viņš
jau tikai peršiņas dzejo!") Mums ir tikai tie, kas cī-
nās par jaunu pasauli, mums ir tikai tie, kas
cīnās par jaunu pasaules iekārtu. (Starpsaucieni
centrā: Par jaunu zemi!" — «Par sociālistisko ver-
dzību!") Šai laikā, kad kapitālistiskās iekārtas
zvaigzne noriet — ko atzīst visi kaut cik sapratīgi
pašuburžuju un kapitālistu teorētiķi —, šinī laikā, kad
pastāvošā iekārta noriet, pildās cietumi visās zemēs,
jo,kapitālistiskai iekārtai grimstot, ejot bojā, taču va-
jaga atrast vainīgos. Bet strādniecība gremdē un
gremdēs kapitālistisko iekārtu, kamēr to nogremdēs.
Strādniecība cīnīsies, kamēr nogremdēs kapitālistisko
iekārtu un tiks nodibināta jauna iekārta. Ko nozīmē
tas, ka cietumi pārpildās? Tas rāda, ka iekārta
grimst, un vienmēr ātrāk tuvojas sociālistiskās iekār-
tas uzvara. Šie polītiskie cietumnieki nes jaunu sa- ?
biedrisko iekārtu; viņiem ir tiesība prasīt viņu vajā-
šanas izbeigšanu un atsvabināšanu. Tie nav nekā-
das valsts nodevēji, kā te mēģina iztēlot — tie ir
jaunas sabiedriskās iekārtas nesēji, tie ir tie, kuriem
arī vienīgiem ir tiesība (A. Eglītis no vietas: «Dzī-
vot pasaulē!") būt-cilvēciskās dzīves (A. Eglītis no
vietas: «Lāpītājiem!") turpinātaijem!
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

_F. Menderis (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Sociāldemokrātu frakcija balsos par
šī likumprojekta nodošanu kommisijai. Negribu ta-
gad ielaisties konkrētās runās par šo likumu, jo do-
māju, ka tas pašlaik nav dienas kārtībā. Saeimai
šodien tikai formāli jāizšķir jautājums par šī likum-
projekta nodošanu kommisijai. Ir veca Latvijas so-
ciāldemokrātijas prasība, ka visiem strādnieku ku-
stības virzieniem demokrātiskās satversmes robe-
žās jādod vienādas tiesības, un tamdēļ mēs arī at-

. balstām to Latvijas pilsoņu amnestēšanu, kas ieslo-
dzīti par polītiskiem nodarījumiem. Es gribētu teikt:
pilnīgi veltīgi šai katedrā šodien kāpj strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāti un neatrod nekā labāku
kā šinī sapulcē ar pilsonisko vairākumu uzbrukt so-
ciāldemokrātijai, pie tam, tā sakot, vērst stipri bra-
manīgas runas — kā darīja deputāts Konstantīns Me-
žulis — pret mūsu frakciju. Gribu tikai apgalvot, ka
tas, ko deputāts Mežula kungs runāja par sociālde-
mokrātiem, ir klaja nepatiesība. Tas, acīmredzot,
deputātam Mežulim vajadzīgs, lai skaldītu strādnieku
kustību, lai to dezorganizētu, lai to vājinātu, un lai pa-
tiešām tādā kārtā Latvijā stiprinātu reakciju.

Ja deputāts Mežula kungs nāk ar _tādiem brama-
nīgiem vārdiem: «mēs nekā neprasām, nekā nelū-
dzamies, mēs esam stingri cīnītāji", tad gan jājautā
šim deputātam Konstantīnam Mežulim, vai viņam nav
pazīstams kāds Latvijas pilsonis Konstantīns Mežu-
lis, kas dažus gadus atpakaļ griezās pie iekšlietu mi-
nistra ar vienu ļoti pazemīgu lūgumu, ar lūgumu at-
svabināt viņu no cietuma; un pēc tam šis pats Lat-
vijaspilsonis Konstantīns Mežulis deva savu parakstu,
lai laiž viņu vaļā uz brīvām kājām, jo ar polītiku ne-
maz vairs nenodarbošoties. (Smiekli pa kreisi.) Es
tagad pajautāšu strādnieku un zemnieku frakcijas
kungiem, kuri šeit uzstājas ar pilnu vīra krūti, ka viņi
stingri stāvot par savu pārliecību, par s_avu revo-
lucionāro pārliecību, vai tā ir revolucionāra pārlie-
cība! (Ķ. Mežula starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, lūdzu apmierināties!

F. Menderis (turpina): Man šķiet, būs_ jāatzīst,
ka tādi vīri, kas ar šādiem pazemīgiem lūgumiem
griežaspie ministra, patiesībā nav revolucionāri. Mēs,
sociāldemokrāti, aizstāvēsim pilnīgu brīvību ikvie-
nai polītiskai pārliecībai un gribētu, kaut arī kommū-
nisti stāvētu par šo polītiskās pārliecības brīvību arī
Padomju Krievijā, lai tur nebūtu tā, kā tagad ir, kad
sociāldemokrātus mērdē, vajā un nošauj pat bez tie-
sas. Ar divkāršu morāli strādnieku kustību nevar
vadīt. Kas orasa Latvijā amnestiju, tiem tas pats
jānrasa arī Padomju KrieviJjā. Kas attaisno visas
cilvēces un strādnieku kustības priekšā to zvērisko
izrēķināšanos, ar kādu kommūnisti strādā Padomju
Krievijā pret otru strādnieku kustības virzienu, tiem
nav ne mazākās morāliskās tiesības te, runājot par
amnestiju un vajāšanu, uzbrukt galvenam kārtām so-
ciāldemokrātiem. Morāliskas tiesības cīnīties par
amnestiju ir tikai sociāldemokrātiem. (Sauciens pa
kreisi: ..Un vai viņi to dara?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšli-
kums:

„Liekam priekšā runātāju laiku ierobežot uz 5 minūtēm
pie šī likumprojekta."

Parakstījuši deputāti A. Jukšmskis, G. Mīlbergs
u. c. Viens deputāts var dabūt vārdu par šo priekš-
likumu, viens — pret to. Pret priekšlikumu vēlas iz-
teikties deputāts Mežulis. Vārds deputātam Me-
žulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Saucieni no vietām: «Ak tad sitas ir tas, kas reiz
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lūdzies, ceļos mezdamies! Nabadziņš!") Jūs uzpra-
sait Menderim, kas ir lūdzies, bet netraucējiet moti-
vēt! — Šeit, tāpat kā bezdarba jautājumā, mūsu
strādnieku un zemnieku frakcijai šinī svarīgā lietā
grib aizbāzt muti. Latvijas strādniecības vārdā mēs
izsakām protestu pret to, ka taisni šinī jautājumā,
tāpat kā bezdarba jautājumā, šinī politiski svarīgā
jautājumā mums atkal grib aizbāzt muti. Mēs re-
dzam, ka šeit kā saimnieciskos, tā politiskos jautā-
jumos mums aizbāž muti, un katru priekšlikumu, kas
nāk par labu strādniecībai vai ir svarīgs darba ļaudīm
saimnieciskā vai politiskā ziņā, vispirms jau neļauj
motivēt, neļauj izteikt strādnieku domu un, otrkārt,
pašu priekšlikumu vai likumprojektu noraida. Mēs
darām zināmu Latvijas strādniecībai šo apvienoto
buržuju koalīcijas terroru pret mūsu frakciju, šo bur-
žuju koalīcijas apvienoto gājienu pret strādnieku un
darba zemniecības politiskām un saimnieciskām tie-
sībām, pret viņu politisko un saimniecisko stāvokli.
(Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties! — Lieku uz balsošanu deputāta A. Juk-
šinska u. c. iesniegto priekšlikumu —

noteikt runas laiku 5 minūtes.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Priekšlikums pieņemts. Vārds
deputātam Jeršovam. (Sauciens no vietas: «Vai tas
vēl nav lūdzies!?")

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski.)*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Jūsu
runas laiks ir pagājis!

L. Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Vārds

deputātam Mežulim uz 5 minūtēm.
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):

Es gribu principiāli atbildēt Menderim. Viņš saka, lai
dodot amnestiju Krievijā, tad mums būšot tiesība pra-
sīt amnestiju arī šeit. Mendera kungs, kas Krievijā
sēž cietumos? Tur taču sēž tie, kas cīnās pret sociā-
lismu, kontrrevolūcionāri, turpretim šeit cietumos
smok strādnieki, sociālisma cīnītāji. Kā Jūs varat no-
stādīt uz viena līmeņa kontrrevolūcionārus, kas cī-
nās pret jaunu cilvēces laikmetu, pret sociālismu, ar
cīnītājiem, kas šeit cīnās par sociālismu? Kā Jūs va-
rat tā nostāties, Jūs, kas šeit vienmēr vietā un ne-
vietā uzstājaties kā sociāldemokrātu kreiso frāžu va-
ronis? Tur cietumos sēžkontrrevolūcionāri, bet šeit
— revolucionāri. Tur cietumos sēž tie, kas vienas
nelielas saujiņas labad cīnās pret cilvēces vairākumu,
pret visiem darba ļaudīm, pret jaunu pasaules iekārtu.
Bet šeit cietumos sēž taisni tie, kas cīnās par cilvēces
vairākuma atsvabināšanu. Kur te ir morāle?

Faktus ņemot jāsaka, ka tur, Padomju savienībā,
amnestija tiek dota vairāk nekā šeit. Cietuma ap-
stākļi Padomju savienībā ar saviem laikrakstiem, ar
saviem žurnāliem, ar savu audzinošo darbu (smiekli,
saucieni: „Oho!") ir daudz labāki nekā pie mums.
Te jūs, buržuji, kopā ar sociāldemokrātiem visvisā-
diem niekiem mēģināt novirzīt strādnieku uzmanību
no likumprojekta prom.

Mendera kungs aizrādīja, es esot. devis kaut kādu
parakstu. (Saucieni.) To prasīja revolucionārā liet-
derība. (Saucieni; smiekli.) Es izgāju laukā no cie-
tuma un stājos atkal cīnītāju rindā. Šī paraksta do-
šana man nekā nelaupīja. Bet, dodot parakstu, es
daudz ieguvu revolucionārai cīņai. Stāvoklis šķiru
cīņā ar vai bez paraksta man ir vienāds un paliek
tāds pats aizvien. Jūs to saucat par vārda laušanu.
Tas, varbūt, ir jauks nosaukums jums; bet strādnie-
kiem jāzina, ka es gāju atkal atpakaļ vecajā cīņā, kas

*) Runas atreferējums nav iesniegts
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mani atkal no jauna noveda atpakaļ cietumā. Tas
tikai pierada, kāds mans paraksts ir bijis. Mans pa-
raksts ir bijis dots,_ lai piešmauktu jūsu iekšlietu mi-
nistri un tiktu lauka. (Starpsaucieni; troksnis.) Tāds
ir īstais stāvoklis! Jus, bez šaubām, tagad varat
kliegt un smieties. Jūs mani varat pārkliegt. (Starp-

I

saucieni: „Kauns!")_ Jūs ar visādiem niekiem, ar vi-
sādiem blakus apstākļiem mēģināt mūsu likumpro-
jektu padarīt smieklīgu, vai, kā Breikšs teica, par tā-
du, kas mēģinot atsvabināt cilvēkus par 162. panta
nodarījumiem. (Saucieni: ,,262.!") Strādniekiem
arvienu vairāk iznāk cīnīties ar policiju, ar aizsar-
giem, un, lukšinīs sadursmēs ar policiju jūs mēģi-
nāt lietu nostādīt ta, ka tas ir huligānisms. Tamdēļ,
lūk, mēs gribam atsvabināt tos, kas notiesāti zem
šī 262. panta maskas.

Man, jāsaka, ka buržuji un sociāldemokrāti ar
savam jēlam, izplūstošām, smieklīgām frāzēm mē-
ģina jautājumu novirzīt uz sīkumiem, ar personī-
giem uzbrukumiem mēģina aizplīvurot jautājuma
svarīgumu, mēģina padarīt to smieklīgu buržuāzijas
acīs. Bet tas viņiem neizdosies. Latvijas strādnie-
cība neieies uz sociāldemokrātu un buržuāzijas
smieklīgi glumās provokācijas paņēmieniem. La-
tvijas strādniecība zina, ka ar provokācijām mēģina
segt šī jautājuma ārkārtīgo nopietnību. Menderis
atkal ir pierakstījies pie vārda, lai nāktu atkal ar
savām jēlībām (troksnis sociāldemokrātu solos;
priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks zvanī), lai maskētu
jautājuma nopietnību, Latvijas strādniecība zina, ar
ko viņai darīšana.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Me-
žul, saucu Jūs pie kārtības! — Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godā-
jamie deputātu kunfi! Lai gan mums te nav Pa-
domju Krievijas likumdošanas iestāde, bet reiz
strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti ir sā-
kuši te runāt par Padomju Krieviju, atļaujiet arī
man šinī sakarībā minēt pāris vārdu.

Konstantīns Mežula kungs te teica, ka Padomju
Krievijā vajājot tikai kapitālistus. Es viņam jau-
tāšu: vai tad Trockis, kas no Padomju Krievijas ir
izdzīts, ir kapitālists? Es jautāju, vai Krievijas so-
ciāldemokrāti ir kapitālisti! Mīļais Mežula kungs!
Tai zemē, ko Jūs slavējat, sēdina cietumos un bez
tiesas soda ne tikai buržujus, bet arī strādnieku
pārstāvjus, kas tikai šobrīd nerunā vai politiski ne-
ģērbjas, vai nav politiski noķemmējušies kā Krievi-
jas tagadējais diktators Staļins. Tie visi tiek vajāti!
Sociālismu varēs patiesībā uzcelt tikai tāda sabiedrī-
ba, kas neaizliegs citu domas, kas nekaros pret garī-
giem ieročiem ar cietumu un policiju un nesēdinās
cietumos — nerunāsim par buržujiem, es_ gribētu
teikt, ka to tur maz palicis — galvenā kārtā citu
strādnieku kustības virziena piekritējus un pat kom-
mūnistus, kas neiet tā sauktajā ģenerāllīnijā. Ta
jūs, cienījamie kungi, te nemaz nevarat nākt, sist
pie krūtīm un teikt: lūk, mēs esam tie īstie revolu-
cionāri, tikai mums ir tiesības prasīt amnestiju, bet
jums tās tiesības nav! Tai partijai un grupai, kurai

-ir dubulta morāle, kurai no šīs Saeimas katedras ir
viena valoda, bet darbi ir citādi, tai nav tiesības
uzstāties par morāliskās amnestijas cīnītājiem. _ Ja
Latvijā ir kāds spēks, kam ir tiesība uzstāties
(starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas so-
los) un kas par amnestiju uzstājas, tad tā ir sociāl-
demokrātu partija. Vispār, Mežula kungs, tādiem
revolucionāriem zaķa pēdiņas, ko varētu nosaukt
drīzāk par zaķa pastalām, nav vērts nākt un runāt
no šīs katedras revolucionāras runas. (Starpsau-
cieni.) Mūsu frakcijā ir veci revolucionāri cīnītāji,
kas Krievijas laikos atradās ilgāk katorga neka jus

šeit Latvijā atrodaties. (Starpsaucieni strādnieku
un zemnieku frakcijas solos.) Ja šie cīnītāji cariskā
Krievijā būtu gājuši oie cara ar lūgumiem, teikdami:
«Mīļo car, laid mūs laukā, mēs dodam savus pa-
rakstus, ka turpmāk ar polītiku nenodarbosimies"
— vai jūs zināt, ko ar šādiem «revolucionāriem"
mēs būtu darījuši? Mēs viņus būtu izsvieduši no
savām rindām! Jūs, turpretim, Mežula kungs, esat
atsvabināti no cietuma tāpēc, ka devāt parakstu,
ka nenodarbosities ar revolucionāru darbību, un pēc
tam pats kā mazs puisītis bijāt nobijušies, ka ne
ausu nedrīkstējāt pakustināt. (Starpsaucieni strād-
nieku un zemnieku frakcijas solos.)

_Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Sudmalim. (Sauciens no vietas: «Nu,
zaķa pastala, laid nu vaļā!")

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija): ....
Te Menderis runāja par morāli, par tikumību un tad
vēlreiz un desmitreiz par morāli. Ir savādi, ka var
runāt par tādām lietām, ka var runāt par politiskām
lietām, par cietumiem un par amnestiju Menderis,
par kura partiju, par kura arodbiedrībām es minēšu
dažus faktus.

Šogad kultūras svētkos sociāldemokrāti savā
izstādē propagandēja statistiku, proti — ka pieviņu
patijas un arodbiedrību juridiskā biroja advokātiem
pēc padoma griezušies šādās lietās: kriminālās lie-
tās apmēram 430 gadījumos, alimentu lietās — 113
gadījumos un, beidzot, politiskās lietās — 22 gadī-
jumos. Tā tad vismazākais skaits — tikai 22 bijis
politisko lietu, kamēr kriminālās lietās prasīts pa-
doms ap 430 reižu; pārējie gadījumi bijuši algu kon-
flikti u. c. Ja partija, kura saucas par revolucio-
nāru partiju, kura saucas par sociālistisku partiju,
par strādnieku partiju, var uzrādīt, ka tikai 20 gadī-
jumos viņas biedri nonākuši politiskā konfliktā pret
430 krimināliem, tad šķiet, ka tas pietiekoši pierāda,
kāda ir tā morāle, par kuru te runāja Menderis.

Vēl vairāk! Ja Menderis te uzstājas kā strād-
. nieku aizstāvis un saka, ka tikai sociāldemokrātiem
esot tiesība prasīt amnestiju ieslodzītiem, tad dī-
vaini, ja to saka Menderis, kura valdība ir ievedusi
progresīvo sodu režīmu, kura partija ir ievedusi
kara tiesas un taču tikai strādniekiem; ir dīvaini, ja
Menderis vēl saka, ka tikai viņiem esot vienīgā tie-
sība runāt kā strādnieku aizstāvjiem. Ir kauns tā
runāt; tā var runāt tikai jezuīts!

Ja runā par cietumiem, jānoklusē slavofils un
daudz kas jāmazina, lai ticētu, salīdzinot ar to stā-
vokli, kāds patiesi ir cietumos. Ja salīdzina taga-
dējo cietumu ar senāko cara laika cietumu, tad tas
ir bijis ideāls, salīdzinot ar tagadējo. Ja tās brīvī-
bas, kādas bija cara laika cietumā, būtu mūsu cie-
tumos, tad mums te būtu jārunā daudz mazāk.
(Saucieni no vietām: «Tā tad — lai dzīvo cara
laika cietums!") Nevis lai dzīvo cara laika cietums,
bet — nost ar katru inkvizīcijas cietumu! (Troks-
nis.) Breikšs, šis cietumu partijas Breikšs, šis
pipku centra Breikšs ar lielu bravūru minēja fak-
tus un teica, ka, lūk, Krievijā esot nebrīvība, ka no
turienes cilvēki bēgot laukā. Es nezinu, vai viņš to
no baltgvardu romāniem izzīdis vai izsapņojis. Mēs
Breikša avīzē, «Jaunākās Ziņās", pagājušā un aiz-
pagājušā nedēļā lasījām, ka vairāk vietās no Somi-
jas uz Krieviju pārbēguši vairāk desmit cilvēku.
Tanīs pat «Jaunākās Ziņās" lasījām, ka no Polijas
masām pat veselas sādžas aizbēgušas uz Krieviju;
arī no Latvijas sādžas bēg uz Krieviju. Šos faktus
mēs atgādinām no jūsu pašu avotiem, jūsu preses.

Kāds stāvoklis ir cietumos, to es 5 minūtēs ne-
varu pateikt un apgaismot, bet šī stāvokļa rezultāti
ir tādi, ka mūsu biedri-strādnieki, kuri tur sadzīti,
drīz kļūst par diloņa slimniekiem, ir reumatisma

^H
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pilni, slimi ar vēdera katariem, kas drīz vien noved
šos cietumniekus tā sauktajā nāves korpusā.

Ja Breikša kungs šeit uzstājas un bravūrīgi de-
klarē pret amnestiju, tad jāsaka, ka tur tiešām va-
jadzīga liela nekaunība. Kas ir tie, kas sēž cietu-
mos? Vai tie nav labākie strādniecības cīnītāji?
Tie ir tie, kas, tikko izgājuši no cietuma, atkal uz-
stājas par to, par ko viņi ir uzstājušies un cīnījušies
pirms cietumā ieiešanas, par ko viņiem bijis jāiz-
cieš sods. Viņi nerēķinās ne ar ko, aizstāvot savu
ideju. Vai tā nav vadonība? (Priekšsēdētāja biedrs
K. Pauluks zvanī.) Vai tikai tie ir varoņi, kas to
dara revolūcijas un citu uzplūdu laikā?

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Jūsu
runas laiks ir pagājis!

E. Sudmalis (turpina): Vai tā nav varonība, ja,
neskatoties uz visu to, viņi tomēr iet, un darbojas,
un uzstājas, un realizē lielāko ideju, kāda jebkad pa-
saulē ir pastāvējusi. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu
frakcija): (Starpsaucieni.) Nāksim jums palīgā!
Baznīcu atstāsim jums, tur malā. — Kungi, divi
stundas mēs esam norunājuši par bezdarbu. Kom-
mūnisti ir runājuši veselas divi stundas. Un vai
bezdarbnieki pa to laiku ir paēduši? Turpinait,
kungi, savu darbu arī turpmāk, tad bezdarbniekiem
būs maize, būs darbs! Bet kauns, ja jūs šeit nākat
un maldināt tautu, jo jūs esat tie, kas esat bijuši
Padomju Krievijā un kas zināt, ka tur tūkstošiem
un simtiem tūkstošiem cilvēku cieš badu. Tāpat
jūs zināt, ka tur simtiem un simtiem tūkstoši sēž
cietumos, bet jūs gribat nārliecināt, ka tas tā nav.

Es jums pastāstīšu kaut ko par jūsu pašu frak-
cijas biedri Jeršovu, kuru Maskavā gribēja apcieti-
nāt aizdomās par zagšanu. (Troksnis.) 1929.(30.
gadā Jeršovs kā Saeimas deputāts aizbrauca uz
Krieviju un apmetās Maskavā. Bet tā kā Maskavas
biedri nerēķinājās ar to, ka Jeršovs ir Saeimas de-
putāts, viņam bija jācieš bads. Lai izbēgtu no tā,
Jeršovs brauca uz Dienvidkrieviju. Mēs zinām, ka
Maskava un visa Krievija ir uz katra sola zagļu
pārņemta. Jeršovs braucis no Dienvidkrievijas
kopā ar vienu arābu, kas ceļā apzagts. Pēc ie-
braukšanas Maskavā notikusi kratīšana, arī pie
Jeršova

^
jo viņš turēts aizdomās. Jeršova glābiņš

bijis tas, ka "viņš varējis parādīt, ka ari viņam bik-

P
sēm kabata izgriezta, un ari viņš apzagts. (Troks-
nis.) Jūs, kungi, iesniedzat šo likumprojektu tāpēc,
ka pie jums, kommūnistiem, ir daudz zagļu. Mēs,
pilsoņi, nebalsosim par jūsu priekšlikumu, tāpēc ka
mēs neaizstāvam zagļus. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*) (Starpsaucieni.) — Melo, nelieti!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu pie kārtības deputātu Jeršovu!

EL.

Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-

putāt Jeršov, Jūsu runas laiks ir pagājis! Lūdzu
beidziet!

L. Jeršovs (turpina).*)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (nepārtraukti

zvani): Debates izbeigtas. — Vārdu personīgā
lietā vēlas deputāts Bruno Kalniņš. Vārds deputā-
tam Kalniņam.

B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Šodien kommū-
nistu frakcijas karstajās runās viens no šīs frakci-

I

jas runātājiem atļāvās no šīs katedras apgalvot, ka

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

es savā laikā esot nodarbojies ar kommūnistu parti-
jas darbinieka Šilfa un Kuldīgas kommūnistu gru-
pas nodošanu polītiskās_ pārvaldes rokās. Man no
šīs vietas kategoriski jāpaskaidro, ka šis deputāta
Mežula apgalvojums nekādā gadījumā nesaietas ar
patiesību; un man jābrīnās, ka Saeimā ir depu-
tāti ... (K. Mežula starpsauciens.) — Ar brēkšanu
Jūs nekā nepierādīsit! Ka Jums ir liela rīkle, par
to mēs šinīs 2 nedēļās jau esam pārliecinājušies, bet
ka jums būtu arī drusku prāta galvā, to mēs neesam
redzējuši! — Ir taču pierādīts jau 1923. gadā,, ka
vainīgais šai lietā ir Jūsu partijas biedrs vārdā
Šķensbergs, kas tagad sēž Maskavā. Vai Jūs to
nezinājāt, jeb, varbūt, toreiz bijāt vēl bērna autiņos
un tāpēc nekā šai lietā nezināt? Toreiz to pierā-
dīja jūsu pašu partijas ļaudis, un ja jūs tam nepie-
griezāt vērību,-tad tas tikai pierāda, ka patiesība
jums nespēlē nekādu lomu un ka sociāldemokrātu
nomelnošanā jūs esat gatavi uz visniknākiem
meliem.

Kas attiecas uz otru gadījumu, kuru šeit mi-
nēja, 1925. gada gadījumu ar kādu Kuldīgas kom-
mūnistu grupu, tad arī šis jautājums tika noskai-
drots. Presē tika doti plaši paskaidrojumi. Tos
sniedza mūsu partijas vadošās iestādes un noteikti
pierādīja, ka nav nekāda pamata kādiem apvaino-
jumiem pret mani. Šo jautājumu var pacelt tikai
tāds, kas tai lietā nekā nezina. (F. Landovska
starpsauciens.) Jūs, jaunais cilvēks, vēl pamācai-
ties muti atplēst un runāt par to, ko es esmu darījis
1919. gadā! (Starpsaucieni.) Ne Landovskis ir tas,
kas var spriest par 1919. gada strādnieku, kustību.
(Starpsaucieni.)

Tā tad šie divi gadījumi, ko minēja deputāts Me-
žulis, lai atrastu kaut kādus motīvus uzbrukumiem
mūsu sociāldemokrātu strādnieku partijai, ir klaja, ap-
zinīga nepatiesība. Man vajadzētu no šīs vietas_ prote-
stēt pret šādu negodīgu rīcību; bet protestēt pret
kommūnistiem ir veltīgi. Protestēt var tikai pret go-
dīgiem cilvēkiem, bet ne pret cilvēkiem, kas noteikti
apzinās, ka viņi no šīs mūsu visaugstākās vietas Lat-
vijā runā apzinātu nepatiesību lietā, kas jau gadiem
ilgi noskaidrota! Pret tādiem cilvēkiem mums patie-
sībā nav, ko protestēt, jo viņiem nav godprātības —
nav viselementārākās godprātības. Tālab es konsta-
tēju, ka šīs godprātības nav kommūnistu runātājiem,
it īpaši tādam cilvēkam, kāds ir deputāts Mežulis,
kurš jau divi reizes ir atteicies no savas pārliecības,
ne vienu reizi vien, kā teica mans frakcijas biedrs
Menderis. Vienreiz viņš atteicies 1924. gadā ar lū-
gumu prezidentam apžēlot, bet otrreiz 1927. gadā,
kād viņš bijis iesēdināts uz Kerenska likuma pamata
un kad viņš lūdzis iekšlietu ministri atsvabināt viņu
no soda un vajāšanas. Šis cilvēks divi reizes ir kri-
tis uz ceļiem un savu pārliecību nožēlojis, no savas
pārliecības atteicies. Ja nu šāds cilvēks ir tas, kas
mūs tiesā, tad jāsaka: jakāds grib ticēt šim nelgām,
lai tic! (Starpcaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Tik asus uzbrukumus, kādus izteica Jeršova
kungs, Saeimā laikam dzirdēju pirmo reizi. Viņš
Augstajā namā sacīja: morāliski zemi grimis cilvēks.
Kungi, kas pats tāds, tas tā var izteikties. Deputāt
Jeršov, Jūs pats varbūt, esat grimis morāliskā ziņā
simts un tūkstoškārt zemāk par kuru katru deputātu,
ja Jūs varat no Saeimas katedras pateikt, ka tas, ko
es teicu, neesot taisnība. Vai Jūs atceraties, es pra-
sīju Jums, kā iet Krievijā, un Jūs atbildējāt, ka Krie-
vijā ejot labi, varbūt pēc pieciem gadiem, kad būšot
realizēta «pjatiļetka", būšot vēl labāk, un tālāk pa-
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stāstījāt par saviem pārdzīvojumiem. Te jauBruno
Kalniņa kungs teica, ka Jums prātiņš mazs, tāpēc
laikam esataizmirsuši, ko esat teikuši 1930. gadā.
Vai nebija Jusu_ vārdi, ko Jūs toreiz sacījāt, ka arābu
apzaguši, un Jūsu dzīvoklī bijusi kratīšana? Tagad
Jūs sakāt, ka es melojot. Jūs pats esat augstākā
mērā melu paudējs. (L. Jeršovsno vietas: «Meli!
meli!")

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Saucu depu-

I

tātu Jeršovupie kartības!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā

deputāta K. Mežula u. c. iesniegto likumprojektu no-
dot juridiskai kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu. {Ķ. Mežulis no vie-
tas: «Strādnieku slepkavotāji!") Tagad lūdzu pa-
celties

^
tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Bei-

dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
prezidija priekšlikumu — nodot likumprojektu kom-
misijai — nodotas 38 balsis, pret — 49 balsis. Tas
noraidīts.

Deputāti J. Višņa, F. Menderis, P. Ulpe, A. Ru-
devics u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu se-
kretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai šādu mūsu papildinājumu lī-
kumā par telpu īri.

Likuma par telpu īri 32. pantu papildināt ar šādu jaunu
piezīmi:

Piezīme 3. Darba apgādē reģistrētu bezdarbnieku nevar
izlikt no dzīvokļa īres naudas nesamaksas dēļ.

1931. g. 10. novembrī.
J. Višna, F. Fenderis, A. Rudevics, P. Ulpe, Bruno
Kalniņš, P. Zeibolts."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Loti daudz gadījumos namu īpašnieki izliek
bez darba palikušos strādniekus no dzīvokļa īres ne-
samaksāšanas dēļ. Pašvaldībās reģistrēts daudz ga-
dījumu, kad pabalsta prasītāji griežas pie pašvaldī-
bām ar lūgumu viņiem palīdzēt. Rīgas pašvaldībā
vien pieteikušās 3000 ģimenes, kurām vajadzīgs dzī-
vokļa īres pabalsts. Liepājas pašvaldībā pieteikušās
800 ģimenes. Šī reģistrācija pašvaldībās rāda, ka tā-
du mazturīgu ģimeņu, kas lūdz pabalstu, un kam
draud izlikšana no dzīvokļa, ir vairāk tūkstošu. Paš-
valdības nav spējīgas visus lūgumus ievērot un ap-
mierināt. Vienīgi Rīgas pašvaldība pāris tūkstots ga-
dījumos ir sniegusi palīdzību trūcīgajām ģimenēm,bet
arī tikai tādām, kas uz īres valdes lēmuma pamata
spiestas iziet no viņu līdzšinējiem dzīvokļiem. Tur-
pretī pārējām ģimenēm, kam arī draud izlikšana, Rī-
gas pašvaldība nav spējusi nākt palīgā. Kas attie-
cas uz Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Jelgavas un
citām pašvaldībām, tās nevar nekā darīt. Valdība
šādos gadījumos nav devusi ne santima. Ja pašval-
dības griežas pie Finanču vai Tautas labklājības mi-
nistrijas, tad vienkārši aizbildinās ar līdzekļu trūku-
mu. Ja Saeima nespers steidzīgus soļus, tad jau nā-
košās nedēļās vairāk simtu ģimeņu izliks no dzīvokļa.
Tāpēc mūsu frakcija liek priekšā grozīt steidzamības
kārtībā likumu par telpu īri tādi, lai nevienu nevarētu
izlikt no dzīvokļa, ja viņš ir bez darba. Saprotams,
ka jautājums par īres parādu segšanu jānokārto paš-
valdībām un valstij, bet, lai varētu apturēt bezdarb-
nieku izlikšanu no dzīvokļa līdz īres samaksai, jā-
pieņem šis mūsu ierosinājums. Ja tagad kādu no
dzīvokļa izliek, nekur nav iespējams telpas atrast, jo
tādiem mazturīgiem citur dzīvokļus neizdod. Mums
ir ziņas no dažām pašvaldībām, ka izliktie īrnieki mi-
tinās šķūņos, korridoros, trepju rūmēs, jo viņiem nav
līdzekļu telpu īrei, bet pašvaldības un arī valsts ne-
kāda pabalsta neizsniedz. Šinīs apstākļos pagaidām

vienīgā praktiskā izeja ir — papildināt īres likumu
tādi, ka namsaimniekiem nebūtu atļauts izlikt īrnie-
kus pa to laiku, kamēr viņiem nav darba.

Gadījumam, ja mūsu priekšlikumu pieņemtu un
likumprojektu nodotu kommisijai, mūsu frakcija liek
priekšā apspriest šos pārgrozījumus nedējas laikā.
Jāgroza tikai 2 panti; tas nav liels darbs — tikai jāiz-
šķiras, vai Saeima grib šo jautājumu izšķirt pozitīvi,
vai nē. Tāpēc es liekupriekšā noteikt kommisijai ari
termiņu, kādā šis likumprojekts jāizstrādā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim;

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Cienījamie deputātu kungi! Nav pateicīgs
uzdevums uzstāties pret tādu projektu, kas šobrīd
iziet uz bezdarbnieku pabalstīšanu. Ja šis projekts
neskartu citus principus, tad pret to arī nebūtu, ko
iebilst. Bezdarbnieku pabalstīšanai, bez šaubām,
nepieciešami zināmi soļi, un mēs nešaubāmies, ka
Saeima šos soļus arī spers un atradīs vajadzīgos
līdzekļus un vajadzīgās metodes, kā bezdarbu liet-
derīgi _ apkarot; bet šis iesniegtais likumprojekts
skar tādas tiesības, kam mēs nevaram tik vienal-
dzīgi paiet garām. Grozot īres likumu tādā veidā,
mēs panāksim jo lielāku to principu nostiprināšanu,
ko man gribētos nosaukt par netiesiskiem — par
netiesiskiem tāpēc, ka īres likums savā būtībā ir
izņēmuma likums, kas skar privātīpašuma tiesības,
uz kurām taču būvēta visa mūsu valsts iekārta.
Šādā pretrunā nonākot, mēs nevaram būt droši, ja
šodien tiesības apdraudētas vienā virzienā, ka rīt-
dien tās nebūs apdraudētas atkal un atkal no jauna.

Man liekas, ka to bezdarbnieku pasargāšanai,
kups liek laukā no dzīvokļiem, var atrast citus
veidus, citas metodes. Es negribu apstrīdēt, ka
daļa iedzīvotāju ir nonākuši tiešām grūtā un neap-
skaužamā stāvoklī. Es negribu apstrīdēt arī to
faktu, ka ir tādi namsaimnieki, kas vai nu nevar,
vai arī nespēj šos bezdarbniekus vēl ilgāk mitināt.
Un beidzot — atradīsies arī viens otrs tāds atse-
višķs gadījums, kad šinī virzienā lieto, varbūt, arī
asus līdzekļus. Bet tas vēl nekā negroza. Es pa-
zīstu arī tādus namsaimniekus, kuri nāk pretim sa-
viem iedzīvotājiem un zināmu laiku pacieš bez-
darbniekus savos namos arī bez kārtējās īres nau-
das maksājumiem.

Bet arī tad, ja tiešām būtu pareizi tie skaitļi, ko
šeit minēja likumprojekta aizstāvis— diemžēl, man
nav bijis iespējas šos skaitļus pārbaudīt —, arī tad
nevaru piekrist šim likumprojektam, aiz tiem pa-
šiem motīviem, ko šeit jau minēju.

Bez tam man gribētos aizrādīt uz vēl vienu
savādu parādību, ko bieži gadās dzirdēt no Saeimas
katedras jau kopš ļoti ilga laika. Varbūt viens otrs
namsaimnieks šo likumprojektu varētu viegli pār-
ciest; bet es vēlreiz gribu vērst Augstā nama uz-
manību uz tiem dažiem faktiem, kas no šīs katedras
nav atskanējuši, proti — ka namsaimnieku masa
arī saimnieciski nevar šāda veida likumu.nest, ne-
var tādēļ, ka 63% no visiem Latvijas namīpašnie-
kiem neieņem mēnesī vairāk par 20 latu brutto.
Man liekas, ka likumprojekta iesniedzējiem vaja-
dzēja pakavēties arī pie šiem datiem un vajadzēja
painteresēties, kas tas namsaimnieks ir par cilvēku,
kādi ir viņa ienākumi, kāds ir viņa saimnieciskais
stāvoklis. Protams, ir jau viegli pēc nedaudz lie-
liem namsaimniekiem spriest par visiem. Bet šis
likumprojekts, šis grozījums īres likumā taču attiek-
sies uz visu Latviju, uz visām Latvijas pilsētām.
Tas attieksies arī uz tiem 63% nekustamas mantas
īpašnieku pilsētās, kuri ieņem mēnesī 20 latu brutto.
(Starpsauciens pa kreisi.) Jā, Petrevica kungs,
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tāduir 63%; tālāk to procents, kuri ieņem drusku
vairāk, sniedzas apmēram līdz 85% ; un tikai kādi
15% būs tādu, ko mēdz dēvēt par lieliem namsaim-
niekiem un kuri teorētiski, varbūt, varētu pieciest
šo grozījumu, lai gan juridiski nav nekāda pamata
to uzlikt arī šiem 15%. Bet katrā ziņā man gribē-
tos jautāt, vai šiem 63%, kuri ieņem 20 latu mē-
nesī, kas taču ir zem katra eksistences minimuma
— par 20 latu mēnesī pie mums, laikam, neviens
neizdzīvotu —, kuriem par šiem pašiem 20 latiem
mēnesī vēl jāuztur nams kārtībā, jāremontē un jā-
sedz ekspluatācijas izdevumi, vai tādos apstākļos,
kungi, nav smieklīgi runāt par kaut kādu saimnie-
ciski labu stāvokli. Es zinu, pēc manis nāks uz šīs
katedras un teiks: jā, jums ir fundēti ienākumi, jums
ir vispār labs un privileģēts stāvoklis. Bet tad,
kungi, neaizmirstiet šos skaitļus un neaizmirstiet,
ka jūs šo grozījumu gribat attiecināt uz visiem.
Jūs to gribat attiecināt arī uz tiem, kas savu maizi
spiesti pelnīt kā strādnieki ārpus sava nama un no-
pelnīto naudu vēl pielikt klāt savam namam.

Vēl man gribētos vaicāt, vai patiešām virsroku
ņems tas uzskats, ka mums nevajaga nekādas vēr-
tības glabāt, ka mums nevajaga saimniecisko lab-
klājību vairot. Vai patiešām pārmetumus un spai-
dus ir pelnījis tas mazais darba cilvēks, kas, savu
darbu strādādams tāpat kā pārējie darba ļaudis, ir
ietaupījis savu .grasi un uzcēlis savu namiņu? Vai
mums nevajadzētu drīzāk šo tieksmi atbalstīt un
vairot, nevis putināt jau pašā sākumā? Otrkārt,
man gribas aizrādīt uz sekojošo: bezdarbs netieši
ir skāris arī namniecību tādā ziņā, ka īres tagad
neienāk pilnos apmēros, vienkārši tāpēc, ka bez
darba palikusē iedzīvotāju daļa nespēj šīs īres sa-
maksāt, arī tagadējās zemās īres nē. (Starpsau-
ciens.) Vai būs līdzēts? Savāds jautājums! Vai
jums būs līdzēts, ja jums kāds īpašumu atņems un
jūs to nevarēsit dabūt atpakaļ? Kā var tā jautāt?
Galu galā mums taču jāturas pie zināmiem pamat-
principiem.. Mēs taču nevaram atsaukties ik uz
katru vēju. Mums jāzina, uz kā mēs dibinām savu
valsti, un viens no pamatakmeņiem ir — privāt-
īpašums. Mazākais, mēs par to stāvam un stāvē-
sim vienmēr. Es domāju, debatēt šeit par privāt-
īpašuma vajadzības būtību būtu lieks un nepateicīgs
darbs.

Atgriežoties pie temata, man jāaizrāda, ka es
neredzu nekādas saimnieciskas iespējas šādu likum-
projektu realizēt, neredzu arī šim likumprojektam
nekāda morāliska pamata. Saimnieciskas iespējas
realizēt šo likumprojektu nav tāpēc, ka ar šo likum-
projektu jūs novedīsit bezizejas stāvoklī bez tiem,
kas tur jau atrodas, arī vēl tos 63%' mazo, nabadzī-
go namsaimnieku, kuriem nespēs atraut tos 20 la-
tu, kas viņiem tagad ir. Ja neizliek tagad laukā
tos, kas nespēj īres naudu nomaksāt, un atrauj vēl
šos 20 latu, tad desmitīm tūkstošu mazo namsaim-
nieku tiks pamazām sagrauti. Namiem tiks atrauti
remonti un tā kārtīgā piemaksa, ko darba cilvēks
viņiem ir devis. Te man gribētos vaicāt kreisajam
spārnam, kas aizstāv darba ļaudis, vai tie darba
ļaudis, kam ir savs īpašumiņš, atrodas kādā izņē-
muma stāvoklī. Jums būs grūti atbildēt, jo man
šķiet, ka katrs darbs ir cienījams un apsveicams,
un ja ar šo darbu ir radies kāds īpašums, tad Latvi-
jas valstij, kas ir pilsoniska valsts, tas jo vairāk
apsveicams.

Lūk, aiz šiem motīviem tāds likumprojekts nav
pieņemams. Tas nestu postu plašākām iedzīvotāju
masām, jo mazo namnieku ir ļoti daudz. To zina
arī attiecīgā likumprojekta autori. Nevar visus
namsaimniekus tā noslaucīt no zemes virsus, kā
kādreiz pagājušā Saeimā no šīs katedras teicai

Opvncana kungs. Šos simtus tūkstošus nevar iz-
nīcināt, un neviens arī neiznīcinās. Neviena pilso-
niska partija arī neļaus to darīt. Pilsētu nekustamā
manta pieder pie mūsu tautsaimnieciskām bagātībām
pašos savos pamatos, un tā sastāda šinīs bagātībās
vienu trešo daļu. Vai to varētu ar vieglu sirdsap-
ziņu iznīcināt? Man liekas, šis jautājums ir tik
skaidrs, ka neviens valstiski domājošs pilsonis ne-
varēs šādai lietai piekrist.

Jūs teiksit, ka es pārspīlēju, ka namsaimnieki
netiks iznicināti. Varbūt vienu daļu stiprāko, aiz
kuriem jūs patiesībā gribat slēpties, jūs neiznīci-
nāsit — tie pārcietīs, bet tie 63%, kādu ir vairā-
kums, tie neizcietīs. Pieņemot šo likumprojektu,
jūs iznīcināsit viņu saimniecības. No tā es Augsto
namu gribētu brīdināt. Iznīcināt ir viegli. Bet

? šinīs grūtajos laikos, man liekas, mūsu pienākums
ir nevis iznīcināt to, kas pastāv, bet gan saturēt
kopā un mēģināt ja ne vairot, tad noturēt līdzšinējā
kārtībā un vērtībā. Nav liela māksla iesniegt iznī-
cināšanas un ārdīšanas projektus. Katrā ziņā mūsu
valsts saimniecībai tie nekā pozitīva nedos.

Otrkārt, tiesisko principu dēļ, kuru pārkāpums
ir jau īres likums, es apellēju pie Augstā nama un
lūdzu šo likumprojektu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Iepriekšējais ru-
nātājs uzstājās pret šo likuma ierosinājumu, izejot
no tiesiskiem principiem. Izejot no tiesiskiem prin-
cipiem, viņš centās pierādīt, ka nekādā gadījumā
bezdarbnieki nevar gaidīt atbalstu no namsaimnie-
kiem.

Savādi, ka Zaķa kungs domā tā: reiz Latvijā
iestājies bezdarbs, tad tas arī mūžīgi turpināsies.
Valdības un Saeimas pirmais pienākums taču ir no-
vērst bezdarbu. īrnieks taču nebūs vienmēr bez
darba, tikai īsu laika sprīdi: nedēļu, divas nedēļas,
varbūt mēnesi, jo darbs jādod, mēs nevaram pieļaut
stāvokli, kā nedod darbu un cilvēku izmet uz ielas.
Tāpēc sacīt, ka, pieņemot šo likumprojektu, izputi-
nāšot visus namsaimniekus, ir pārspīlēti.

Man jāatgriežas pie tiesikiem principiem. Zaķa
kungs sacīja, ka īres likums esot izņēmuma likums,
kas neatzīstot privātīpašuma. Zaķa kungs, vai Jūs
nezināt vēl vienu likumu, kas vēl lielākā mērā ir
izņēmuma likums? Tas ir 18. marta likums, ar ko
liela daļa namsaimnieku tika pie nepelnītas bagā-
tības. Jūs tagad sakāt, ka īres likums esot izņēmu-
ma likums, privātīpašuma iznīcināšanas likums, bet
neatceraties, ka namsaimnieki netaisni piesavinājās
nelaimīgu cilvēku vairāk desmitu tūkstošu — agrā-
ko noguldītāju vērtības, kam tagad nav maizes
kumosa. Bez šaubām, vērtības vajaga krāt, vajaga
sakrāt savu grasīti, censties nopirkt savu namiņu
u. t. t. Bet, Zaķa kungs, kā bija ar bankās ieliktiem
ietaupījumiem, kupis jūs nebūt nekautrējaties pa-
ņemt uz 18. marta likuma pamata? Vai tie nebija
privāts īpašums? Cik lielas bagātības šādā veidā
jūs esat ieguvuši? Tagad, turpretim, jūs sakāt, ka
namsaimnieki pat uz pāris nedēļām nevar atbalstīt
bez darba palikušos strādniekus, jo tad visiem nam-
saimniekiem jāizputot.

Gribu aizrādīt uz vienu lietu, t. i., ka tagad, pa-
teicoties mūsu saimnieciskai krizei un valdības ne-
lietderīgai rīcībai, mūsu saimnieciskais stāvoklis ir
tā sarežģījies, ka tagad bankas arī vairs neizmaksā
savus noguldījumus. Ja, piemēram, kādam strād-
niekam, kas tagad nonācis bezdarba stāvokli, bijuši
noguldīti kādā bankā 200—300 vai 400 latu, un ja ta-
gad viņš tos grib izņemt, tad viņš to nevar, neskato-
ties uz to, ka tai pašā laikā saimnieks viņu izliek no
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dzīvokļa. Kungi, ja mes kārtojam vienu jautājumu,tad,
man šķiet, mums jākārto arī otrs jautājums. Mēs ne-
varam šādam lietam vienaldzīgi paiet garām, mums
te jāskatās nevis no personīgā maka viedokļa, bet
gan no cilvēcības viedokļa. Ja cilvēks nevar brīvi
rīkoties ar savu prīvātīpašumu, tad mums jāgādā
par to, lai viņu tai pašā laikā nevarētu izlikt no
dzīvokļa.

P

Kas attiecas uz pašreizējo stāvokli, tad, man
šķiet, ir dziļi nepareizi apgalvot, ka šī likuma pie-
ņemšana varētu izputināt Latvijas namsaimniekus.
Mums taču jārēķinās ar to, ka šis. likums pastāvēs
tikai īsu laiku, tāpēc mums tas jāvirza uz kommisiju.
Kommisijā tad varēs izdarīt dažus grozījumus, ar
kuriem vienā otrā gadījumā varēs nākt pretim ma-
ziem namsaimniekiem. Bet likums galvenā kārtā
attieksies uz lielajiem namsaimniekiem, uz Rīgas
namsaimniekiem.

»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

.ī. Višņa (sociāldemokrāts): Namīpašnieku oār-
stāvja Zaķa kunga uzstāšanās, acīmredzot, bija dibi-
nāta uz apzināta vai neapzināta pārpratuma, vai arī
viņš nebija mūsu ierosinājumu izlasījis. Neviens vārds
mūsu ierosinājumā nav teikts par to, lai namsaimnie-
kiem vispār īri nemaksātu. Mēs liekam priekša, ie-
vērojot smagos saimnieciskos apstākļus un bezdarbu,
apturēt to bezdarbnieku izlikšanu no dzīvokļiem, kuri
oatlaban nespēj īri samaksāt. Es jau savā paskaidro-
jumā teicu, ka tas ir pagaidu līdzeklis, tāpēc ka paš-
valdības nespēj izlikšanu apturēt; pašvaldībām nav
līdzekļu, ko izsniegt pat viskritiskākos gadījumos,
un valsts aizbildinās ar to, ka budžetā arī nav lī-
dzekļu. Kāda tad nu izeja? Vai tāda, ka te Zaķa
kungs nodeklarē kādus svētus privātīpašuma prin-

Ē

cipus? Es gribētu jautāt tam pašam Zaķa kungam,
kāpēc viņš neprotestēja tad, kad Ministru kabinets
publicēja rīkojumu, kas atļāva bankām neizmaksāt
noguldījumus! Tad privātīpašums nebija svēta lieta,
kad bankas bija jāglābj; bet tagad, kad jāglābj mazais
īrnieks — bezdarbnieks, privātīpašumsir svēts! _ Nav
ko runāt par to, ka lielajiem namīpašniekiem bus kri-
ze. ja tiem īre būs jāpagaida 2 vai 3 mēnešus, kamēr
valsts, vai pašvaldība, vai arī pats īrnieks samaksas.
Kas attiecas uz mazajiem nomaļu namu īpašniekiem,
tad mūsu frakcija grib rast izeju taisni viņiem, jo ar to,
ka šis mazais namīpašnieks vienu bezdarbnieku no
dzīvokļa izsviedīs, viņš nebūs pasargāts no tā, ka iz-
sviestā īrnieka vietā nenāks otrs tāds patsbezdarb-
nieks. Turīgie, kas var dzīvot labos apstākļos, no-
malēs nedzīvo, bet ja mazais namīpašnieks vienu īr-
nieku izliks, viņš tā vietā var dabūt otru tādu pašu
bēdu brāli. Vienīgais līdzeklis_ ir — pagaidām aptu-
rēt izlikšanu, apturēt prāvošanās un liekos izdevumus
un oa to laiku nokārtot šo jautājumu, sagādājot lī-
dzekļus. To varētu darīt gan pašvaldības, gan ari
valdība, tā nākot palīgā bezdarbniekiem un arī mazo
namu īpašniekiem.

Ja runā par to, ka mēs gribam izputināt mazo na-
mu īpašniekus, tad jāsaka, ka tas ir tukšs šāviens gai-
sā, kas nesasniedz mērķa. Ja liek priekša noraidīt
mūsu likumprojektu, tad tas nozīmē — nepalīdzēt ne
bezdarbniekiem, ne arī mazajiem namsaimniekiem.
Ja mūsu likumprojektu nepieņems, tad tūkstošiem
bezdarbnieku un mazo namu īpašnieku, kas cieš bez-
darba krizes dēļ, būs atstāti savam liktenim. Tāpēc
visi tie deputāti un tās frakcijas, kas tiešām grib pie-
rādīt, ka Saeima praktiski grib palīdzēt darba cilvē-
kam grūtajā krizes laikā, bez lielām un garām runām
nobalsos par mūsu ierosinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Mūsu frakcija domās ir tālu no tā, lai bezdarb-
nieku uzturēšanas smagumu pārceltu uz namsaimnie-
kiem, bet bezdarba jautājumsacumirklī ir tik ass, ka
ir nepieciešami apskatīt un apspriest šo iesniegto jau-
tājumu un rast līdzekļus krizes mīkstināšanai, krizes
atrisināšanai. Ir pilnīgi pareizi, ka jatikai īri nesamak-
sājušos atļaus izlikt un negādās līdzekļus, cietīs ari
mazo namu īpašnieki, jo mēs zinām, ka bezdarbnieki
nedzīvo Rīgas centrā, tāpat arī Ventspils vai Liepā-
jas centrā, bet pa lielākai daļai mitinās nomaļu būdās.
Ja nu īres parādniekus tikai izliks, tad tomēr mazie
būdnieki, mazo namu īpašnieki cietīs līdz ar bezdarb-
niekiem. Tā tad cietīs kā viens, tā otrs.

Likumprojekts tādā veidā, kādā tas šeit likts
priekšā, aiziet par daudz tālu. Piemēram, vajaga ti-
kai reģistrēties darba biržā, dabūt kartiņu, un ar to
tā lieta ir nobruņota. Tā šo lietu nedrīkst nostādīt.
Bet šis ir jautājums, ko var pārrunāt, par ko var
lemt, to citādi modificējot. Tāpēc mana frakcija prin-
cipā atzīst, ka šis jautājums ir apspriežams Saeimā
kā likumdošanas iestādē, un balsos par šī likumpro-
jekta nodošanu kommisijām, lai tur to varētu pār-
veidot un lai līdz ar to varētu mīkstināt tosmago bez-
darba krizi, kas ziemā gaidāma vēl smagāka.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba): Cienījamie deputātu kungi! Es tomēr jūtos
spiests aizrādīt vēl uz dažiem jautājumiem.

Vispirms Vintera kungs minēja savu iemīļoto 18.
marta likumu. Man šķiet būtu veltīgi par to deba-
tēt un visos sīkumos to atstāstīt, jo jautājums par to
visiem ļoti skaidrs. Man tikai gribētos teikt Vintera
kungam, lai viņš notaksē pēc izvēles jebkuru namu te
centrā, vai tas būtu viņa nams, vai kāda cita nams,
un salīdzina dabūto vērtību ar to vērtību, kāda šim
namam bija zeltā pirms kara. Tad Vintera kungam
būs skaidrs, cik namsaimnieks no sava nama vērtības
ir zaudējis un cik ieguvis. Laikam gan katram saim-
nieciski domājošam cilvēkam, kas par šiem jautāju-
miem daudzmaz interesējies, nav noslēpums, ka Rīgā
tagad namu vērtība sasniedz ne vairāk par vienu
trešo dalu līdz pusei no pirmskara vērtības zeltā.
Par kādu peļņu te vēl var runāt? Un ne jau nam-
saimnieki ir vainīgi, ja kāds kara vai revolūcijas dēļ
ir zaudējis savus noguldījumus! Par to vainojami ne-
pārvarami apstākļi, kā saka — force majeure. Ir
cietuši arī namsaimnieki — starp visiem tiem, kam bi-
juši noguldījumi. Par to debatēt tiešām būtu lieki.
Tas uz šī likumprojekta būtību nemaz neattiecas.

Vintera kungs piegāja šim jautājumam ļoti viegli
un pateica: «Nu, kas tad jums? Uz pāris nedējām
jums to likumu ievedīs, un kad bezdarbu likvidēs —
un mēs taču visi gribam, lai to likvidētu —, tad jau '
to likumu atcels!" — Jā, tas jau skan loti skaisti, bet
vai Jums, Vintera kungs, nav prātā, ka tikmēr, kamēr
vien Latvija pastāv, vienmēr kāds reģistrēts bezdarb-
nieks mums ir bijis un būs vēl arvienu uz priekšu,
jovalsts rīcībā nav līdzekļi, lai 2 nedēļāsbezdarbu no-
vērstu. Uz tādiem brīnumiem mēs neceram, ne-
gaidām,un tie ari nav iespējami. Paies vēl daži gadi,
pirms krizi pārvarēs, un to pārvarēs tik tad, ja mēs
saimnieciskos spēkus koposim, nevis ārdīsim. Ne
par pāris nedēļām, bet par pāris gadiem te ir runa.
Un šis likumprojekts, kas tiek izdots it kā pāris ne-
dēļām, var palikt par smagu slogu ilgam laikam. Pār-
liecināt mūs par tām pāris nedēļām Jums būs ārkārtī-
gi grūti.

Vel man te jautajā,kāpēc namsaimnieki esot ban-
kās ierobežojuši strādnieku noguldījumus. Var jau
būt, ka Latvijas strādnieki ir tik bagāti, ka bankās
viņiem ir daudz noguldījumu — par to es neņemos
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spriest, — bet katrā ziņā namsaimniekiem arī ir bi-
juši kādi noguldījumi, un viens otrs noguldījums ir
bijis ari tirgotajiem. Ta tad nevar teikt, ka no no-
guldījumu izmaksas aprobežojuma būtu cietusi tikai
viena iedzīvotāju šķira; cieš, man liekas, visiLatvijas
iedzīvotāji. Višņas kungs loti labi zina visus ap-
stākļus, kas izsauca banku izmaksu aprobežojumu.
Par to namsaimnieki gan nav vainojami.

Man te gribas atgādināt vienu citu parādību, kam
ir sakars ar šo lietu un kas runā, laimīgā kārtā, par
labu manam viedoklim. Apstākli ir tādi, ka, pateico-
ties banku izmaksu ierobežojumiem, tiek uzteiktas
obligācijas tiem daudziem namsaimniekiem, kas sa-
vus namus remontējuši privāti, uz parāda. Viņi ir bi-
juši spiesti savas obligācijas ieķīlāt bankās. Tagad vi-
ņiem tās uzteiktas un nāk izūtrupēšanā par smieklīgi
zemām_ cenām. Man liekas,kungi, jūs ļoti labi zināt,
ka rokās pāriet šienami. Šķiet arī, ka no tā ciešLat-
vijas nacionālās un saimnieciskās intereses un cieš
ārkārtīgi bargi. Arī šim jautājumam mēs nedrīk-
stam paiet garām klusu ciešot.

Breikša kungs teica, ka gribot novelt bezdarb-
nieku pabalstīšanas smagumu. (Starpsaucieni.) Ne-
gribat? Tad es, laikam, būšu Jūs pārpratis! Es tikai
gribēju uzsvērt, ka namsaimnieki, tāpat kā visi citi
Latvijas_ iedzīvotāji, grib nākt šinī saimnieciskā kri-
zes laikā bezdarbniekiem palīgā un grib nest savus
upurus bezdarba apkarošanā. Bet man kategoriski
jāprotestē pret to, ka visu smagumu grib uzvelt vie-
nīgi uz vienas iedzīvotāju grupas un šķiras pleciem.
Man liekas, ka nastas jāsadala vienlīdzīgi uz visiem.
Tanī ziņā arī no mūsu grupas būs allaž vislielākā
pretimnākšana. Mūsu organizācijas tāpat vāc zie-
dojumus bezdarbniekiem, kā to dara visas sociā-
listiskās un pilsoniskās organizācijas. Viņas tāpat
pieliek roku šim svētīgajam darbam. Nekādā ziņā
mēs nevaram piekrist Višņas kunga izteiktam vie-
doklim, it kā te iegūšot arī mazais namsaimnieks.
Šādu viedokli es nesaprotu. Ko Jūs, Višņas kungs
ar to gribat teikt. Ja šie 20 latu mēnesī neienāks,
ja namsaimniekam īri nesamaksās, un Ja viņš ne-
varēs spert pret nesamaksātāju nekādus likumīgus
soļus, tad jūs viegli varat izrēķināt, kāds namsaim-
niekam tur labums celsies. Man tas nav saprotams.
(./. Višņas starpsauciens.) Man liekas, ir skaidrs,
ja bezdarbniekiem atvēl līdzekļus, tad no šiem lī-
dzekļiem var maksāt īres naudu. Vai tā nav ne-
pieciešama vajadzība, tāpat kā maize, malka, u.
t. t.? Lūk, kur ņemami līdzekli bezdarbnieku īres
maksai — no līdzekļiem, ko valdība atvēl bezdarb-
nieku pabalstiem, nevis uzliekot palīdzības darbu
tikai vieniem, tos līdz ar to saimnieciski gremdējot.
Tāpēc man vēlreiz jāapellē to daudzo tūkstošu
mazo namsaimnieku vārdā, kurus šis grozījums
draud izputināt, un jālūdz Augstais nams šo likuma
grozījumu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā deputāta J. Višņas u. c. iesniegto papildinājuma
projektu likumā par telpu īri nodot sociālās likum-
došanas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu no-
dotas 49 balsis, pret — 32 balsis. Prezidija priekš-
likums pieņemts; papildinājuma projekts likumā par
telpu īri nodots sociālās likumdošanas kommisijai.
— Deputāti J. Višņa, B. Kalniņš, P. Lejiņš, u. c. ie-
snieguši priekšlikumu:

„Lieku priekšā uzdot sociālās likumdošanas kommisijai
skatīt cauri papildinājumus īres likumā vienas nedēļas laikā."

Viens deputāts var dabūt vārdu par šo priekš-

Llikumu
, viens — pret to. Vārdu neviens nevēlas?

Lieku Deputāta Višņas u. c. iesniegto priekšlikumu

uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu, pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Višņas u. c. iesniegto priekšlikumu
nodotas 28 balsis, pret — 42 balsis, atturējušies 9.
Šis priekšlikums noraidīts.

Deputāti B. Kalniņš, F. Menderis, P. Lejiņš u. c.
iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrim, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.
Lūdzu celt priekšā iekšlietu ministrim sekojošu jautājumu.

_Rīgas prefektūras I policijas iecirknī nesen pieņemts die-
nestā kāds Nikolajs Lapsiņš. Minētais Lapsinš ir „nacionā!o
aktīvistu kluba" vadonis. Tiklab šī biedrība, kā pats Lapsinš
kopš gadiem pazīstami kā fašistisku uzskatu piekritēji, kas
tiecas pēc Latvijas demokrātiskās valsts iekārtas iznīcināšanas
ar varas līdzekļu palīdzību. Bez Lapsiņa policijas dienesta
pieņemti arī vairāki viņa domu biedri.

Sacīto ievērojot, jautājam iekšlietu ministrim,
1) vai viņam šis fakts ir zināms, un
2) ko tas domājis darīt, lai novērstu to, ka valsts kār-

tības sargos atrodas fašisti."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma

motivēšanai deputātam Bruno Kalniņam.
B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Pēdējā laikā mūsu policijas dienestā
uzņemts vairāk Latvijas pilsoņu, par kuriem ir pār-
baudītas ziņas, ka šie ļaudis nāk no Latvijas demo-
krātijai naidīgi noskaņotām aprindām. Spilgtākais
piemērs no šīm daudzajām pieņemtām personām ir
N i k o l_a j s Lapsiņš. Šis kungs tagad ir pastā-
vošā nacionālo aktīvistu kluba vadītājs, agrāk bijis
šī paša kluba dibinātājs un arī priekšnieks. Tagad
viņš saucas par virsvadoni un virsaiti. Man te ir
kāda grāmatiņa,kur šis kungs nobildēts ar krustiem
un šķēpiem. Šī pati persona un arī citas personas,
kas minētā klubā darbojas, turas pie fašistiskiem
uzskatiem. Viņas savās runās un rakstos vairāk-
kārtīgi ir paskaidrojušas, ka gribot ar varu grozīt
Latvijas demokrātisko iekārtu un nodibināt dikta-
tūru, pie_kam ir paskaidrojušas, ka šai diktatūrai
jābutot pec fašistiskās Itālijas vai Lietuvas parauga.

Šis pats Lapsiņš izdevis vēl kādu citu rakstu,
kas tuvākā laikā iznākšot atsevišķā grāmatā ar no-
saukumu «Latvijas fašistu frontē". Šai grāmatiņā,
kuras izvilkumi jau vairākkārtīgi parādījušies, iz-
teikti fašistiski, noteikti fašistiski uzskati. Starp
citu, šis kungs ir noniecinājis parlamentus vispār,
bet sevišķi _Latvijas_ Saeimu. Arī šai grāmatiņā,
kas ir mana priekšā, ir daži noniecinoši izteicieni
par_Saeimu ka tādu, par visām Saeimas partijām un
cīņām starp atsevišķām partijām. Te teikts, ka
«cīņas starp atsevišķām partijām ir nekrietna tau-
tas muļķošana." Tālāk teikts, ka «politiskie preti-
nieki sastopas Saeimas bufetē un pie konjaka glāzes
liekulīgi saprotas kā labi draugi." Tā tad ar šādiem
neglītiem paņēmieniem šis kungs savā grāmatiņā ir
noniecinājis mūsu Saeimu. Tagad šis kungs ir pie-
ņemts ne tikai policijas dienestā, bet taisni tanī ie-
cirknī, kur atrpdas Saeimas telpas! Vai vēl lielāku
nicināšanu mūsu policijas vadība ir varējusi parā-
dīt Augstajam namam?

Tas pats Lapsiņš savā pagātnē ir ļoti tumša
persona. Viņš ir vairākkārt piedalījies dažādos
tračos un skandālos, ir vairākkārt bijis par tiem
tiesas priekšā; tagad viņa domu biedri to apvaino
dažādās lietās ar savtīgiem nolūkiem, lietās, kas
saistītas ar līdzekļu izšķiešanu. Tas ir tas pats cil-
vēks, kurš piedalījies tanīs tračos un skandālos, kas
notika pie bijušā Pētera pieminekļa, un šīs sa-
dursmes, kas tur notikušas, viņš attēlo arī savā
grāmatiņā Viņš saka, ka naktī pie viņa nacionālo
aktīvistu klubā ieradušies 16. numura piekritēji un
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aicinājuši palīga aplīmēt 3. numura plakātus. Viņš
raksta, ka «atskanējuši saucieni uzbrukt strādnieku
sportistiem, atskan komanda, tie tiek no aktīvistu
zvēlieniem nosisti gar zemi" u. t. t. Tā šis aktī-
vists raksta šinī grāmatiņā. Lūk, tādu personu
mušu policija nozīmē par kārtības sargu! Es nezi-
nu, vai Ja ir tā nacionālā atmoda, ko dažas partijas
pec velēšanām ir sākušas sludināt; bet ir pilnīgi ne-
pielaižams stāvoklis, ka tāds cilvēks, kurš pēc sa-
vas politiskās pārliecības ir fašists, kurš pēc sava
morāliskā līmeņa ir iejaukts dažādos tračos vēl
šogad, tiek pieņemts policijas dienestā, pie tam
taisni tanī rajona, kurā atrodas mūsu parlaments.

Šinī ziņā es esmu spiests konstatēt, ka iekšlietu
ministris Petrevica kungs savā laikā, atbildot uz
mūsu jautājumu par sadursmēm pie bijušā Pētera
pieminekļa, loti bramanīgi uzbruka sociāldemokrā-
tiem un teica, ka tur bijuši vainīgi mūsu sportisti,
Redziet, kungi, kas tagad šeit atklājas! Paši vainī-
gie pieteicas pie vārda un attēlo, kā viņi rīkojuši
savus tračus pie Pētera pieminekļa. Otrām kārtām
— lieta tiesā ir jau iztiesāta, un «Sociāldemokrāta"
redakcijas loceklis Richters ir attaisnots. Es tad
nu izlietoju tagad šo gadījumu un gribu atgādināt,
ko toreiz ministra kungs no šis vietas teica, .ka so-
ciāldemokrātu strādnieki paši toreiz esot izsaukuši
minēto sadursmi. Tagad izrādās, ka tas ir pilnīgi
nepareizi, ka tas tā nav bijis, ko pat tiesu iestādes
ir bijušas spiestas konstatēt.

Jāsaka, ka bez paša Lapsiņa Rīgas prefektūras
dienestā pieņemtas vēl citas personas no tām pa-
šām nacionālo aktīvistu aprindām. Tā, piemēram,
3. policijas iecirknī neilgi atpakaļ pieņemts dienestā
kāds Avotiņš, kurš ir nacionālo aktīvistu kluba
priekšnieks. Kriminālpolicijai Tautas labklājības
ministrija piekomandējusi bijušo agrākā nacionālā
kluba vadītāju Priedi. Tas jau ilgāku laiku ir kri-
minālpolicijas dienestā. Bez tam citos policijas ie-
cirkņos ir personas, par kurām ir norādījumi, ka
viņas nāk no tām pašām «nacklubistu" aprindām,
piemēram 1. iecirknī — Kleše, Baltgalvs, Bērziņš,
4. iecirknī — Anševics, 5. policijas iecirkni —
Kazaks, 7. iecirknī — Zutiņš, Veilands, 9. iecirknī
— Švechts, pašā prefektūrā kāds Taupers, jātnie-

kos Miķelsons un vesela rinda citu personu no na-
cionālo aktīvistu aprindām, kas pieņemtas mūsu po-
licijas dienestā. Tāpēc mūsu frakcijai jāsaka, ka
nav ciešams tāds stāvoklis, kur valsts dienestā at-
rodas personas, kuras ar varu grib gāzt tagadējo
demokrātisko iekārtu, kuras iejauktas sadursmēs,
skandālos un pat savtīgas dabas noziegumos. No
šīs vietas mums šeit noteikti jānorāda un jāprotestē
pret to, ka Iekšlietu ministrijā un Rīgas prefektūrā
var norisināties tādas lietas. Mēs prasām valdības
paskaidrojumus šinī ziņā, ko valdība īsti domājusi
darīt, lai novērstu šo neiespējamo un necienīgo stā-
vokli, kad ļaudis, kas atklāti saka, ka tagadējo
valsts demokrātisko iekārtu vajaga ar varas līdze-
kļiem gāzt, var tomēr iestāties mūsu policijas die-
nestā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli.

Mums vēl jāievēl viens loceklis budžeta kom-
misijā. Prezidijs liek priekšā to izdarīt šovakar.
Deputāti P. Leikarts un J. Vinters iesnieguši priekš-
likumu:

„Liekam priekšā budžeta kommisijā ievēlēt A. Frišmani."

Vairāk kandidātu nav? Lieku deputāta Friš-
maņa kandidatūru uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Frišmaņa kandidatūru.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Friš-
maņa kandidatūru nodotas 48 balsis, pret 7 balsis,
atturējušies 19. Deputāts Frišmanis ievēlēts bu-
džeta kommisijā.

Iesniegts priekšlikums — sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Tas pieņemts.

Iekams sēdi slēdzu, man Augstajam namam jā-
ziņo, ka 17. novembrī, apspriežot Doma baznīcas
likumprojektu, deputāts V. Pusuls raidījis starp-
saucienu mācītājam Tēriņam: «Mācītāja kungs,
Jūs melojiet!" Par šo starpsaucienu saucu depu-
tātu Pusulu pie kārtības.

Nākošā sēde būs piektdien, 27. novembrī,
pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.40.)

I- ?
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija ziņojumi; pec tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība,
papildināta ar iekšlietu ministra atbildi uz deputāta
Bruno Kalniņa u. c. iesniegto jautājumu. — Iebil-
dumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pie-
ņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu un
papildinājumu projektu civilprocesa likumos. Pre-
zidijs liek priekšā nodot to juridiskai kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots juridiskai kommisijai.
— Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu pro-
jektu muitas tarifos. Prezidijs liek priekšā nodot
to finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai.
Iebildumu nav? Šis projekts nodots minētai kom-
misijai.

Tagad apspriedīsim jau agrāk iesniegtos priekš-
likumus. Lūdzu nolasīt pirmo — 13. novembrī de-
putātu A. Dzeņa, J. Trasuna u. c. iesniegto priekš-
likumu.

Sekretārs J. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai nekavējoties atjaunot linu

pieņemšanu no ražotājiem par līdzšinējām cenām."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Dzenim.
A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība): Augstais nams! Vispārējā lauksaimnie-
cības krize sevišķi smagi ir skārusi vienu lauku
daļu, un man jāsaka, ka šinī gadījumā vissmagāk no
vispārējās saimnieciskās krizes un arī lauksaimnie-
cības krizes cieš tā Latvijas daļa, kuras lauksaim-
niecības kultūra visvājāk attīstīta, t. i. Latgale. Lat-
gales zemkopji nodarbojas plašos apmēros ar linu
sēšanu, ar linu kultūru, un tagad, kad linu tirgus
galīgi sabrūk, vissmagāk to sajūt taisni šī lauksaim-
nieku daļa. Latgalē zemnieku pirkšanas spējas ir
ļoti sašaurinājušās, tāpēc mums jāatrod tāds lauk-
saimniecības ražojumu tirgus nokārtošanas veids,
kas varētu skart visplašākās Latgales lauku iedzī-
votāju masas. Šinī gadījumā, runājot par Latgali,
man jāsaka, ka vienīgā lauksaimniecības kultūra
būtu lini. Tāpēc valdībai no savas puses būtu jā-
dara viss iespējamais, lai nodrošinātu liniem pienā-
cīgas cenas. Ja mēs savā iesniegumā prasām ne-
kavējoties atjaunot linu pieņemšanu par līdzšinējām
cenām, tad mums tam ir dziļi motīvi, kas gul mūsu
prasības pamatā. Viens tāds motīvs būtu — grūtais
Latgales saimnieciskais stāvoklis. Otrs moments
būtu tas, ka liniem valsts saimnieciskā dzīvē ir liela
loma. Vispirms gribu uzsvērt: ja mēs visu laiku
esam runājuši par lauksaimniecības ražojumu aiz-
sardzību un garantētām cenām, tad attiecībā uz Lat-
gali šo lauksaimniecības aizsardzības veidu mēs
varam piemērot tikai liniem. Citu svarīgāku lauk-
saimniecības kultūru Latgalē nav; Latgalē plašos
apgabalos iedzīvotāji nodarbojas ar linu kultūru. Ja
jūs gribat piemērot cietu cenu principu, tad Latgalē
šis princips jāpiemēro linu kultūrai.
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Ja līdz šim esam šo ceļu gājuši un atzinuši cietu
cenu garantēšanu liniem, tad esam to darījuši, va-
doties ne tikai no Latgales, bet arī no valsts saim-
nieciska viedokļa. Ja Latvijā valsts saimnieciskā
dzīve pārdzīvo smagu krizi, tad šis cieto cenu
princips nav vis pazudināms, bet gan pastiprināms.

Ja runājam par liniem kā valsts saimniecisko
faktoru, tad jāuzsver sekojošais. Lini, pirmkārt, ir
arējas tirdzniecības svarīgs artiķelis, eksporta po-
stenis. No otras puses liniem ir svarīga loma kā
ārzemes valūtas avotam. Trešais motīvs ir sociā-
las dabas: lini dod plašām darba spēka ma-
sām nodarbošanos un maizi. Tā tad šeit valstiskais
moments un valsts saimniecības faktori ir tik sva-
rīgi, ka tie katra ziņā neatliekami diktē tās pašas
politikas turpināšanu, kāda ir bijusi līdz šim, t. i.
cietu linu cenu paturēšanu.Varētu iebilst, kāpēc gri-
bam paturēt vienai nozarei tādus apstākļus, kas, var-
būt valsts kasei tagad nebūtu pa spēkam. Te jāaiz-
rāda sekojošais. Ja mēs prasītu, līdzšinējo linu cenu
paturēšanu arī šī gada linu ražai ar aprēķinu ga-
rantēt sevišķi lielu peļņu lauksaimniekiem, kas no-
darbojas ar linu ražošanu, tad iebildumus varētu
atbalstīt. Līdzšinējās linu cenas ir pilnīgi pieskaņo-
tas pašizmaksas cenai. Līdzšinējās linu cenas ir
devušas mazu peļņu tikai 3 augstākajām linu šķi-
ram, bet zemākajām nav devušas absolūti nekādas
peļņas — tikai zaudējumus. Ja mēs tagad linu ce-
nas

^
gribētu piemērot pasaules tirgus konjunktūras

cenām, tad linu ražotāju budžetā mēs sistu jūtamu
robu, jo tas nozīmētu, ka mēs negribētu ar valsts
kases palīdzību garantēt viņiem, mazākais, pašiz-
maksas cenu. Līdz ar to atkristu valsts iejaukšanās
nozīme linu tirgus kārtošanas jautājumā. Tad va-
jadzētu vispār atsacīties no valsts monopola šinī
lauksaimniecības nozarē. Bet man šķiet, katram* ir
skaidrs, ka šinī grūtajā brīdī, kad linu tirgus, līdzīgi
citiem lauksaimniecības ražojumu tirgiem, ir galīgi
sabrucis, valsts iejaukšanās ir nepieciešama. Ja
valsts ir ķērusies pie linu tirgus kārtošanas, ievedot
monopolu, tad šim solim jābūt saimnieciski attais-
nojamam un piemērotam tādos apmēros, lai tas
dotu zināmu labumu linu ražotājiem un atturētu šo
nozari no galīga sabrukuma.

Varētu rasties jautājums, ka vispār šī nozare
tuvākā laikā pilnīgi iznīcināma, ka vienai daļai
lauksaimnieku pilnīgi jāatsakās no linkopības. Bez
šaubām, jautājums faktiski tāds ir, bet nevar tik
strauji pāriet no vienas lauksaimniecības kultūras
uz otru. Bez tam tas prasītu no valsts diezgan prā-
vus līdzekļus, ja šo smago lauksaimniecības pārkār-
tošanas darbu gribētu paātrinātā gaitā sekmīgi
realizēt. Ja valsts kase patlaban ir grūtā stāvoklī,
ja valsts kase šīs pastāvošās lauksaimniecības no-
zares aizsardzībai nevar sagādāt vajadzīgos līdze-
kļus, kas gadā prasa apmēram 2.500.000—3.000.000
latu, tad, pēc manam domam, arī lauksaimniecības
kultūras pārveidošana vai arī saimnieciskās sistē-
mas nostādīšana uz citiem pamatiem nekā nepa-
līdzēs, jo arī to nevarēs realizēt līdzekļu trūkuma
dēļ. Ja gribam aizsargāt šo lauksaimniecības no-
zari, t. i. linkopību, ja gribam pavairot mūsu zem-
nieku sabrukušās maksāšanas spējas, tad vienīga
izeja ir — atstāt pagājušā gada linu cenas un atjau-
not, ja nemaldos, jau augusta mēnesī pārtraukto
linu pieņemšanu.

Ja šo lietu novilcināsim, tas sagādās zaudēju-
mus ne tikai zemniekiem-linkopjiem, bet arī visai
valstij, mūsu pašvaldībām un, var teikt, visai pri-
vātai saimniecībai. Ja viena daļa maksātāju ir no-
nākusi grūtībās, ja tie nekārto savas saistības ar
privātiem uzņēmējiem, ja vienas trešās daļas mūsu
valsts iedzīvotāju maksāšanas spējas ir sabrukušas,

ja viņi nevar kārtot ne valsts, ne pašvaldības parā-
dus, tad taču mums te kas jādara. Ja runājam par
mūsu budžeta pārvēršanu reālā budžetā, tad, man
šķiet, ar šī jautājuma kārtošanu mēs dosim iespēju
vienai lauksaimnieku daļai kārtot savas saistības kā
ar valsti, tā ar pašvaldībām un beidzot arī ar pri-
vātiem saimnieciskiem uzņēmumiem.

Tie ir tie motīvi, kāpēc mūsu frakcija katego-
riski prasa atjaunot linu cenas pagājušā gada apmē-
ros. Ja Augstajam namam rastos doma linu cenas

. pazemināt, tad ar to mēs sistu dziļu robu mūsu
zemnieku budžetā; bet no .otras puses līdz ar to
būtu jācieš tautsaimniecisks zaudējums arī valstij,
un, treškārt, mēs iznīcinātu vienu lauksaimniecības
nozari, kuras vietā jaunu tik drīz mēs neizveidotu.
Aiz šiem motīviem mēs ceram, ka Augstais nams
atradīs par veļamāku nest tos upurus, ko valsts ir
nesusi jau līdz šim, jo pēc mūsu domām šis upuris,
kas veicina valsts saimniecisku uzplaukšanu, nav
par lielu.

Daži ir mēģinājuši aizrādīt, ka līdzšinējo linu
cenu paturēšana valsts kasei nav pa spēkam, un ir
mēģināts izrēķināt, ka tas varētu prasīt no valsts
kases pāri par 6.000.000 latu. Man_ jāaizrāda, ka
šis aprēķins ir pārspīlēts. Ja paskatāmies, kā sada-
lās viss ievāktais linu daudzums pa sortimentiem,
tad redzam, ka I šķiras linu ir 8%, II šķiras linu —
29% un III šķiras linu — 31%. Ja rēķinām to no-
minālo cenu, kāda ir pastāvējusi līdz šim — 56 mār-
ciņas par tonnu augstākās šķiras linu, un ja ņemam
šo šķiru procentuālo salīdzinājumu kvantuma ziņā,
tad iznāk, ka galvenā linu masa sastādās no II un
III_ šķiras liniem; un ja mēs šo cenu rēķinām caur-
mērā 56 mārciņas par tonnu un salīdzinām ar pa-
saules tirgū pastāvošām linu cenām — 34 mārci-
ņām, tad cenu starpība, t. i. pārmaksā iznāk 12 latu
par tonnu. Ja rēķinām, ka šī gada raža var dot la-
bākā gadījumā 10.000 tonnu, tad galu galā valsts
kases pārmākšu kopsumma būtu, paturot līdzšinējas
cenas, ne lielāka par 3.000.000 latu. Man liekas, ka
šīs lielās nozares pasargāšanai, neskatoties uz pat-
laban piedzīvojamām lielām saimnieciskām grūtī-
bām nekāds upuris no valsts puses nav par lielu un
smagu, un es ceru, ka Augstais nams, apsverot vi-
sus motīvus, dāvās mūsu priekšlikumam balsu vai-
rākumu, līdz ar to pasargājot šo saimniecības no-
zari no sabrukuma un pasargājot no maksāšanas
grūtību sekām, t. i. ūtrupes āmura vienu lielu iedzī-
votāju grupu Latgalē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nākošo priekšliku-
mu iesnieguši deputāti St. Ivbuls, J. Rancans u. c.
Šī priekšlikuma pirmā daļa skan tā:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai nekavējoši uzsākt linu
pieņemšanu pēc 1931. gada cenām."

Prezidijs liek priekšā šo daļu apspriest kopā ar
deputāta Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu. Vai
Augstajam namam ir iebildumi pret to? (Saucieni
no vietām: «Nav!") Iebildumu nav. Deputāta St.
Ivbuia u. c. iesniegtā .priekšlikuma pirmo daļu ap-
spriedīs kopā ar deputāta A. Dzeņa u. c. iesniegto
priekšlikumu. — Vārds deputātam Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu, frak-
cija) : Augstais nams! Pašlaik mūsu valsts pārdzī-
vo tiešām ļoti dziļu un smagu saimniecisku krizi.
Šī saimnieciskā krize ir skārusi visas valsts saim-
neciskās nozares — gan rūpniecību, gan arī tirdz-
niecību ; bet it sevišķi šī krize ir skārusi lauku iedzī-
votājus. Es teikšu vēl vairāk: vissmagāk krizi sa-
jūt Latgales sīkā zemniecība, Latgales lauku iedzī-
votāji. Ja apskatām pašreizējo stāvokli Uz laukiem,
pašreizējo stāvokli Latgalē, ja paskatāmies, kādos ap-
stākļos dzīvo Latgales trūcīgais zemnieks, tad patiesi
jāatzīst, ka viņš atrodas pilnīgi bezizejas stāvoklī,
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tādā stāvoklī, ka patiesi šinī virzienā tālāk Latgales
zemnieks vairs nevar iet. Citādi viņam būs jāizput,
būs jāpārdod viss, kas viņam vēl pieder, būs jāpār-
dod sava saimniecība, savs inventārs.

Ja apskatāmies, kas tagad notiek Latgales tir-
gos, gan pilsētās, gan mazākos miestiņos, tad re-
dzam, ka lauksaimniecības ražojumu cenas ir ār-
kārtīgi kritušās. Piemēram, labu zirgu tagad pār-
dod par 50—60 latu. Govi var pirkt par 30 latu
gabalā. Par labu aitu maksā tikai 3—4 latus. Si-
vēnu Latgales tirgos var pirkt par 1—i1 /» lata ga-
balā. Tas pats jāsaka par citiem ražojumiem. Pie-
mēram tās pašas linsēklas, kas agrāk zemniekam
deva prāvus ieņēmumus, tagad ir galīgi_ nokritušās
cenā. Pašlaik puds linsēklu maksā apmēram 2 lati.

Mūsu lauksaimniekiem ir radušās \oti_ lielas
grūtības, jo ienākumi ir neticami samazinājušies.
Sakarā ar to, ka lauku iedzīvotājiem, bet it sevišķi
Latgales trūcīgiem zemniekiem ieņēmumi ir sama-
zinājušies, tiem ir radušās ļoti lielas maksāšanas
grūtības. Šogad pie vislabākās gribas nebūs iespē-
jams iekasēt pat vienu trešo daļu nodokļu. Ja, pie-
mēram, pagājušā budžeta gadā Daugavpils apriņķa
pašvaldība iekasēja no visiem iedzīvotājiem apmē-
ram 75%—80% nodokļu, tad šogad pie vislabākās
gribas nebūs iespējams iekasēt vairāk par 30% —

' 40%: Tas stāv sakarā ar to, ka mūsu sīkajai zem-
niecībai nav ieņēmumu, tamdēļ viņa nav spējīga
laikā samaksāt nodokļus un citus maksājumus —dažādus parādus krājkasēm, zemes bankai un citam
kredītiestādēm un privātām personām. Ka lauku
iedzīvotāji, sevišķi Latgales trūcīgie zemnieki, ir
nonākuši grūtos apstākļos, to apliecina Latgales
sīktirgotāji. Latgales sīktirgotājiem 18. novembri
notika Daugavpilī liela un plaša konference, kurā
bija reprezentēti vairāk tūkstošu sīktirgotāju pār-
stāvji. Ko viņi runāja? Vai viņi runāja galvena
kārtā par savām tirdzniecības lietām, vai par kā-
dām citām lietjlm? Sīktirgotāji savā kongresā gal-
venā kārtā pārrunāja jautājumu, ka mūsu zemnieks
ir kļuvis trūcīgs, nabadzīgs, ka mūsu zemnieks nav
spējīgs pirkt fabriku ražojumus, fabriku preces, un
galvenā kārtā tādēļ cieš sīkie tirgotāji. Starp citu
šai tirgotāju konferencē šo sīko tirgotāju pārstāvji
runāja arī par tām pašām linu cenām, lai kaut cik
paceltu Latgalē iedzīvotāju labklājību, lai kaut cik

ļ
dotu viņiem iespēju tikt pie naudas un kaut cik segt
un kārtot maksājumus, nodokļus, procentus u. t. t.;
arī viņi pateica, ka tūliņ nekavējoties uzsākama linu
pieņemšana un paturamas līdzšinējās cenas. To ru-
nāja Latgales sīkie tirgotāji, kas katru dienu dzīvo
kopā ar šiem zemniekiem, kuriem šie Latgales trū-
cīgie zemnieki ir palikuši parādā lielākas summas.
Tas, deputātu kungi, raksturo,_ ka mūsu zemniecība
ir nonākusi grūtā, nepanesamā stāvoklī.

Arī ūtrupes, kas notiek katru mēnesi, gandrīz
vai katru dienu, raksturo stāvokli. Ja pagājuša
gadā mūsu valstī ūtrupēs pārdots kādi 2000 lauku
saimniecību, tad šogad — 1931. gadā — šis skaits
būs daudz lielāks, jo šogad apstākļi Uz laukiem ir
daudz grūtāki nekā pagājušā gadā

^
Nemaz neru-

nājot par Latgales vienkāršiem trūcīgiem zemnie-
kiem, nemaz nerunājot par tiem sīkiem zemniekiem,
kuriem nav nekādu blakus ienākumu, man šeit jāmin
vēl viens ļoti interesants piemērs: tiek pārdota saim-
niecība, kuras priekšgalā atrodas cilvēks ar labu
algu, kas ieņem, varbūt, vairāk vietu, pie tam labi
atalgotu vietu. Piemēram šodien lasām par vienu
tādu gadījumu «Brīvajā Zemē", un šis gadījums ir
ļoti raksturīgs. Runa ir par vienu mūsu kollēgu arī
Latgales lauksaimnieku Jezupu Trasunu. Tiesu
iestādes tāpat pārdod viņa saimniecību. Šī ir saim-
niecība, kuras priekšgalā atrodas deputāts, kas sa-

ņem labu deputāta algu, kas bez tam vēl saņem
Latvijas bankas padomes locekļa algu, tā tad cil-
vēks ar blakus ieņēmumiem. Tomēr mēs redzam,
ka arī šī saimniecība ir izsludināta pārdošanai. Bez
šaubām, man te gribētos piebilst, ka visi Latgales sīk-
saimnieki neatrodas tik privileģētā stāvoklī. Nav
Latgalē citu saimniecību, kas no Hipotēku bankas
būtu saņēmušas aizdevumus, kā tas ir piemēram
šinī gadījumā, kur saņemti 5000 latu par 5 ha. Citas
Latgales sīksaimniecības tik privileģētā stāvoklī ne-
maz neatrodas, bet tas ir ļoti raksturīgs gadījums,
un to es te gribēju uzsvērt. Ko tad nu runāt par
sīkām Latgales saimniecībām, kur ir lielas ģimenes
un kur galvenam pelnītājam nav blakus ieņēmumu!
Šīs saimniecības, šie sīkie saimnieki ir nonākuši pa-
tiešām ļoti grūtos un spaidīgos materiālos apstākļos.
Tamdēļ mēs, iesniedzot priekšlikumu par linu ce-
nām, griežamies pie Augstā nama ar lūgumu nākt
šinī grūtajā brīdī zemniekiem palīgā. Vienīgā,
varbūt, reālākā un pati galvenā palīdzība pēdējā
momentā būtu — iesākt linu pieņemšanu un pieņemt
tos par līdzšinējām cenām.

Augstais nams! Mēs atrodam līdzekļus dažā-
diem tautas namiem, atrodam līdzekļus teātriem,
atrodam līdzekļus operai, dažādiem sporta lauku-
miem. Ja mums ir līdzekļi ierēdņu sievām, ja
mums ir līdzekļi arī citām lietām, kas nebūt nenes
labklājību visai mūsu valstij, kas nenes labklājību
lielākai tautas daļai — zemniecībai, tad tagadējā
brīdī, krizes brīdī, bez šaubām, jāmeklē līdzekļi, kā
paturēt līdzšinējās linu cenas, uz kā dibinās visa
mūsu valsts saimniecība; mums jāmeklē līdzekļi,
lai palīdzētu bojā ejošiem zemniekiem.

Iesniedzot šo priekšlikumu, t. i. priekšlikumu
par linu cenām, griežamies pie Augstā nama, cerē-
'dami, ka tas nāks pretim, atbalstīs mūsu priekšli-
kumu, izlems to labvēlīgi, uzdodot valdībai uzsākt
linu pieņemšanu par līdzšinējām cenām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Pārrunājamais jautājums ir
loti svarīgs saimnieciskas dabas jautājums; tāpēc
tiešām nepieciešami šī jautājuma dziļākai izdebatē-
šanai laist darbā visu mūsu parlamenta aparātu, t. i.
iepriekš apskatīt šo jautājumu mūsu saimnieciskās
kommisijās.

Linu audzētāji ir devuši diezgan lielus ienāku-
mus mūsu tautsaimniecībai, diezgan redzamus ie-
nākumus mūsu maksājumu bilancē, tomēr mēs ne-
varam būt tagad vienpusīgi un atbalstīt tikai vienu
mūsu svarīgu tautsaimniecības ražojošu nozari.
Tagad ir pēdējais laiks Augstajam namam sākt
runāt par visu lauksaimniecības nozaru nodroši-
nāšanu.

Ja šodien runājam par linu cenām, tad, bez šau-
bārm jāpiekrīt, ka liniem ir svarīga nozīme mūsu
zemē. Mēs zinām, ka pagājušā gadā linu izvests
uz ārzemēm par mazliet vairāk kā 11 miljoniem
latu. Šī gada pirmajos 9 mēnešos lini izvesti uz
ārzemēm par 5,1 miljonu latu. Paskatīsimies tagad
drusku tālāk mūsu statistiskās pārvaldes ārējās
tirdzniecības biļetenā. Paraudzīsimies, kādi tur ir
citi lielākie ārzemju valūtas ieņēmumu posteņi, un
mēs redzēsim, ka ir vēl kāda cita mūsu lauksaim-
niecības nozare, kas ir devusi 8 reizes lielākus ār-
zemju valūtas ieņēmumus nekā mūsu lini, un proti
— tas ir mūsu sviesta eksports. Ja šodien te Dzeņa
un Budžes kungi runāja, ka linu audzēšanu apdrau-
dot zemās linu cenas, tad jāsaka, ka tikpat daudz
apdraudēta ir arī mūsu otra lielākā lauksaimniecī-
bas nozare —? sviesta ražošana, un šī nozare ir
tāda, kas dod visvairāk ārzemju valūtas. Kā jau
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teicu, ari sviesta ražošana ir apdraudēta zemo cenu
dēļ. Tapec mēs iesniedzam priekšlikumu deputāta
Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu nodot Saeimas
saimnieciskam kommisijām. Mēs negribam, lai
Augstais nams šo jautājumu noraidītu. Augstajam
namam vajaga iedziļināties šinī lietā, tāpēc arī šis
priekšlikums jānodod lauksaimniecības, finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijām. Saeimas
saimnieciskām kommisijām būs jānodarbojas ne ti-
kai ar Jūru un sviesta cenu jautājumiem vien; nē,
vajadzēs nodarboties arī ar citām lietām; varbūt
arī mušu gaļas tirgu vajadzēs radikāli pārveidot —
tiklab bekona, kā liellopu. Tāpēc mūsu frakcijas
pārliecība irtāda, ka par šiem jautājumiem jārunā
kopīgi, viena kompakta likumā. Reizē ar visu šo
jautājumu apspriešanu kommisijās mēs liksim
priekšā attiecīgus pārlabojumus visās ražojošās no-
zares. Tāpēc, kā jau teicu, mēs tagad iesniedzam
priekšlikumu nodot šo priekšlikumu Saeimas lauk-
saimniecības un finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Nevaru apstrīdēt Birznieka kunga apgalvojumu, ka
tikpat svarīgs vai, varbūt, vēl svarīgāks nekā linu
eksports ir mūsu sviesta eksports. Ir pilnīgi pa-
reizi, ka linu eksports pašlaik dod tikai 4% no mūsu
eksporta vērtības, kamēr agrākos gados tas ir bijis
tuvu pie 12%. Bet ko tas liecina? Tas liecina
taisni pretējo tam, ko teica Birznieka kungs. Ja
jūs tagad redzat, ka Latgale ir nabadzīga, nabadzī-
gāka par Latvijas rietumu daļu, tad linu monopola
vēsturei te ir savs zināms paskaidrojums. Ne no
sviesta Latvijas valsts ir ņēmusi savas finances pir-
majos valsts pastāvēšanas gados. Tie 50.000.000
latu, ko valsts ir ieguvusi ar linu monopola ienāku-
miem, ir ņemti no Latgales iedzīvotājiem, ir ņemti
no Latgales linu ražotājiem pirmajos valsts pastāvē-
šanas gados, tad, kad valsts kasei nekādu citu ie-
nākumu nav bijis. No kurienes šie miljoni Latvijai
ir radušies? Ražotājiem ir maksātas zemas cenas,
bet valsts ir pārdevusi linus par dārgām cenām.
Toreiz linu cenas ir bijušas daudz augstākas nekā
gados priekš kara, un toreiz valsts ir guvusi peļņu,
kamēr Latgales zemniekiem, Latgales sīkiem tirgo-
tājiem nekas nav atlicis no tās linu tirgus konjunk-
tūras, kāda toreiz bija. Valdība toreiz ir prasījusi
upurus no Latgales iedzīvotājiem, kuri būtu varē-
juši, ja nebūtu bijis linu monopola, iegūt augstākas
cenas, iekrāt sev mantu un zināmas vērtības — kas
netika darīts; tāpēc šobrīd Latgale ir nabadzīgāka
nekā citas valsts daļās. Vai tāpēc Latgales iedzī-
votājiem nav tiesība teikt, ka šinī smagajā brīdī, ko
viņi pārdzīvo, viņiem ir tiesība prasīt, lai valsts
viņiem nāktu palīgā? Gan tagad linu monopols ne-
dod peļņu, bet zaudējumus; bet ja linu monopols
ir pratis sagādāt zināmu laiku uz_ to pašu iedzīvo-
tāju rēķina peļņu, tad zināmā mērā viņam jācieš arī
zaudējumi. Tas būtu citādi, ja visa peļņa būtu pa-
likusi iedzīvotāju rokās. Tad viņi būtu spējīgi sa-
maksāt savus nodokļus, būtuspējīgi samaksāt parā-
dus un vispār būtu daudz spējīgāki saimnieciska zi-
ņā, daudz stiprāki nekā tagad.

Bet kas notiek pašreiz? Es nezinu, vai citos
Latvijas apgabalos notiek tas pats, kas pašreiz no-
tiek Latgalē. Mēs lasām «Iekšlietu Ministrijas
Vēstnesi", ka par nodokļu neiekasēšanu sodītas
visas Rēzeknes apriņķa pagastu valdes. Katram
valdes loceklim uzlikts 10—20 latu sods, un nodokļu
piedzinējiem uzlikts 5 latu liels sods. Lasot to, tas
skan diezgan smieklīgi. Tas varbūt bija vajadzīgs,
lai apmierinātu augstāko ierēdņu sirdsapziņu, un

Krāiumā Saeimas Stenoeraful
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.I

tāpēc šie mazākie ierēdņi ir aplikti ar 10—20 latu
lielu sodu unnodokļu piedzinējs ar 5 latu lielu sodu,
kaut gan zinām, ka nodokļu piedzinēji nebūt neskai-
tas par pagastu valžu amatpersonām. Motivējumā
teikts, ka, saskaņā ar to, ka nav pienācīgi gādāts
par nodokļu sekmīgāku iekasēšanu, visa Rēzeknes
apriņķa pagastu valžu locekļi sodīti. Iznāk tā, itin
ka Rēzeknes apriņķa pagastu valdes ļaunprātīgi
nav iekasējušas nodokļus. Tā patiešām varētu do-
māt, bet lietas apstākļi ir pavisam citādi. Gluži
vienkārši, tos nav iespējams iekasēt, jo zemniekiem
nav naudas. Balvu iedzīvotāji sapulcējušies un no-
lēmuši lūgt valdību piespriest viņiem moratoriju, jo
viņiem nav iespējams samaksāt parādus. Uz vi-
siem pieprasījumiem samaksāt nodokļus zemniekiem
ir viena atbilde: ja pieņems linus, maksāšu, ja ne-
pieņems — nemaksāšu. Atbilde skaidra un gaiša!
Un sakait, ko lai viņi atbild, jo faktiski viņiem nau-
das nav! Dažas pilsētas, piemēram Kārsava, ir jau
faktiski bankrotējušas. Savā laikā tā bija linu tir-
gus sirds, tagad tā ir zaudējusi visus kredītus, arī
Rīgas pilsētā. Ja Rīgas pilsētai uzrāda kādu rakstu,
kur, piemēram, teikts, ka Kārsavas pilsēta samak-
sās par trūcīgiem nespējniekiem un slimiem, tad
Rīgas pilsēta atbild: Kārsavai mēs vairs neticam, jo
viņai nav naudas. Ja Preiļi un vēl citas Latgales
pilsētas daudz maz turas uz kājām, tad jāsaka, ka
drīz vien arī tās var nonākt tādā pat stāvoklī.

Iesniegtajā priekšlikumā ir divi svarīgas daļas:
priekšlikums par linu cenām un priekšlikums par
linu pieņemšanu nekavējoties. Abi šie priekšlikumi
ir vienlīdzīgi svarīgi. Nevar kavēties ne mazāko
brīdi. Tām 7 sēdēm, ko mēs jau esam kavējušies,
acīmredzot, ir sakars ar skaitli 7 — tas sakrīt ar
kreiso arodnieku frakcijas deputātu skaitu. Vis-
maz uz katru sēdi iznāk 7 garas runas. Līdz ar to
mēs zaudējam iespēju glābt zināmā mērā saimnie-
cisko stāvokli Latgalē kā zemnieku, tā arī sīktirgo-
tāju aprindās.

Vissvarīgākā ir tā priekšlikuma daļa, kas paredz
linu pieņemšanu nekavējoties. Varbūt varētu vēl
atrast kādu citu izeju cenu ziņā, bet linu pieņemša-
na katrā ziņā uzsākama nekavējoties. Tāpēc mēs
atbalstīsim to priekšlikumu, ko iesnieguši latgaliešu
deputāti par linu pieņemšanas uzsākšanu.

Mēs gribētu vērst valdības uzmanību vēl uz
sekojošo. Mums liekas, ka linu monopola eksplua-
tācijas izdevumiem ir kāda noslēpumaina tendence
pieaugt: jo zemāk noslīd linu cenas, jo dārgāk iz-
maksā linu monopola ekspluatācija. Agrākos ga-
dos ekspluatācijas izdevumu bijis ap 7% ; tagad tos
oficiāli kalkulē ap 15%. Šobrīd tie tomēr būs vēl
lielāki — ap 20% un varbūt pat sasniegs visus 25%.
Linu monopola ekspluatācija izmaksā pēc oficiāliem
datiem 165 lati tonna, kamēr viena tonna maksā 30
angļu mārciņas. Tā tad Londonā lini izmaksājot 38
angļu mārciņas. Tas ir pilnīgi nesamērīgs skaitlis.
Tādi ekspluatācijas izdevumi ir pārāk lieli. Linu
monopolam jāsašaurina savs aparāts, jālūko reor-
ganizēt, kamēr tas pastāv, tā, lai tas neizmaksātu
mums tik dārgi, jo šīs 8 angļu mārciņas par tonnu
galu galā taču samaksā zemnieks. Sakarā ar šo
priekšlikumu un sakarā ar cenu noskaidrošanu mēs
lūgtu valdību noskaidrot arī šo jautājumu, vai linu
monopols savā darbībā ir pilnīgi racionāls un pie-
tiekoši lēts, kur mums tagadējā laikā vajadzīgs lēts
un labs aparāts.

Mēs atbalstīsim abus Latgales grupas iesnieg-
tos, priekšlikumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tau-
tas vietnieki! Ja ieskatās priekšlikumos, kas no-

7
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drukāti iepriekšējo sēžu iesniegumos un kas arī šo-
dien izdalīti deputātiem, un ja noklausās runās par
šiem priekšlikumiem, tad rodas iespaids, ka līdz šim
visādām frakcijām kaut kur bijušas «apštopētas",
visādas prasības un nu ir parauta spunde vaļā; nu
nāk no visdažādākām malām visādas prasības dot
līdzekļus, nu tos prasa simtiem miljonu apmērā, kas
jāizmaksā dažādām vajadzībām.

Paskataities runātājos, no kurām frakcijām viņi
nāk ar savām prasībām? Vai Dzeņa kungs nav vel
šodien valdības vīrs, vai Budžes kungs no Latgales
kristīgiem nav valdības vīrs vēl šodien? Cik sen
viņš ir ministru posteni atstājis? Vai Birznieka
kungs nav valdības valdošās frakcijas vīrs? Un
beidzot — vai Vitenberga kungs nav viens no koa-
līcijas vīriem, kas vēl šodien sēž valdības koalīcijā ?
Tāpēc liekas pavisam nesaprotami, ka šeit nāk no
valdības aprindām 4 runātāji, kas 3 gadus, visu pa-
gājušo Saeimu, ir sēdējuši pie valsts līdzekļiem un
šos līdzekļus dalījuši. Vai nav savādi, ka šodien
šie kungi nāk un prasa naudu, naudu un atkal nau-
du? Kungi, jūs jau esat to valsts kasi tukšu patai-
sījuši pa šiem 3 gadiem! Vai jūs domājat, ka, jau-
najai Saeimai sanākot, kaut kur no augšienes, no
debesīm naudas lāde ir nolaista zemē, ka to varēs
atkal tukšot?

Šiem kungiem, kas nāca no valdības aprindām,
taču vajadzēja runāt par to, kāpēc radies tāds stā-
voklis, ka nevar linus_ uzoirkt, ka viss jāpārtrauc.
Un kungi, ja jūs te sakāt, ka tas tā ir, un runājat par
to, kāpēc tas tā, tad jāsaka it, kā tas ir tāpēc, ka
jūs visi 3 gadus sēžat valdībā. Tas ir jūsu valdīša-
nas rezultāts, ja šodien linus nevar pirkt par cenām,
kādas bijušas agrāk, un nevar tos pirkt arī_ par
drusciņ pazeminātām cenām, jo ari tad zaudējumi
būs lieli.

Kādi tie zaudējumi būs? Tos šodien Dzeņa
kungs izrēķināja mums priekšā un teica, ja mēs
maksāšot linu ražotājiem līdzšinējās cenas, tad, sa-
līdzinot tās ar pasaules tirgus cenām, iznākšot tikai
kādas 12 mārciņas starpības par tonnu; bet starpība
uz visiem liniem iznākšot ne lielāka par 3 miljoniem
latu, un tas neesot bīstami. Vajagot nekavējoties
sākt linu pieņemšanu par vecajām cenām.

Es arī par šo lietu esmu painteresējies, bet man
jāsaka, ka lietas apstākļi ir pavisam citādi. Manā
rīcībā ir Finanču ministrijas linu monopola nodaļas
dati. Tie ir dati, par kuriem mēs šodien varam
spriest, un tikai par šīs dienas cenām mums arī jā-
runā. Linu cena, kāda pastāvēja līdz 1. septembrim,
kad linu pieņemšanu pārtrauca, nebija vis 56 mār-
ciņas par tonnu augstākās šķirnes linu, t. i. par risti-
ņiem, bet 76 mārciņas, un linu vidējā cena bija 58 mār-
ciņas par tonnu. To mēs arī maksājām zemniekiem.
Turpretim augstākā cena, ko mēs varam dabūt pa-
saules tirgū, pašreiz ir 38 mārciņas, varbūt, līdz 40
mārciņām tonnā. Tāda cena, mazākais, tiek ko-
tēta, bet pirkts nekas netiek. Vidējā cena ir tikai
30 mārciņas par tonnu. Ja nu jūs pavairojat to
starpību, kāda iznāk, ja lini jārealizē par šo cenu,
tad par šī gada 14.000 tonnu lielo ražu zaudējuma
iznāk nevis 3 miljoni, bet 10 miljoni latu, kas jāpie-
maksā valstij klāt no savas kabatas.

Nu es tagad prasīšu šiem valdības partiju

1

kungiem, kā viņi domā šo piemaksu samaksāt, uz
kā rēķina? Vēl šodien Saeimas budžeta kommisijā
mums Finanču ministrija izdalīja savus aprēķinus
par budžeta stāvokli, un tie uzrāda šī gada budžetā
ieņēmumu samazināšanos par 56 miljoniem. Tāds
ir deficīts, kas iztrūkst no ienākumiem. Pēc Finan-
ču ministrijas ziņām, ja samazinātu izdevumus mak-
simālos apmēros, varētu nostrīpot kādus 20 miljo-
nu, bet reālais deficīts paliktu 35.000.000, ko šādā

vai tādā veidā vajaga segt. Es prasu līdzšinējās
valdības kungiem, kā viņi domā šo deficitu segt.

Par lielu izbrīnu jāsaka, ka līdz šai dienai vecā
valdība nav domājusi, kā to veikt. Kas būs ar
jauno valdību — nezinām. Vai tā būs, kad būs,
kāda būs — tas viss vēl karājas gaisā. Domājams,
ka lietas vēl nāksies kārtot līdzšinējai valdībai, bet
no līdzšinējās valdības arī Saeimas saimnieciskās
kommisijās, kurās ielaužas resoru izmisuma kliedzie-
ni par iedzīvotāju postu, par strādnieku un citu darbi-
nieku postu, kurus atlaiž no darba, kas paliek bez
maizes — uz šo kommisiju prasību, kā valdība doma
segt deficitu, nav nekādas atbildes. Valdība tikai sa-
ka, ka jātaupa un ka visu, nokārtošot uz reiz; bet kad
tas būs, to nezinām. Tāpēc valdības kungiem, kas
šodien te nāca ar savām prasībām, vajadzēja nākt
arī ar priekšlikumiem,kā segt deficitu tekošajā budže-
tā, kā glābt cilvēkus, kas tagad izmesti uz ielas. (St.
Ivbuls no vietas: «Mēs jau nācām ar saviem priekš-
likumiem!") Ja Jūs, Ivbuia kungs, sakāt, ka esot jau
iesnieguši savus priekšlikumus, tad Jums vajadzēja
vispirmā kārtā likt priekšā strīpot pabalstus baznī-
cām, kas saņem gandrīz 500.000 latu, Jums vajadzē-
ja likt priekšā strīpot jūsu seminārus, fakultāti u. c.
Bet ko Jūs darījāt? (A. Pastora starpsauciens.) Pa-
stora kungs, Jūs te prasījāt jaunu fakultāti! (A. Pa-
stora starpsauciens.) Jūs sakāt ?— bez budžeta. Bet
kur Jūs ņemsit līdzekļus? Vai Jūs domājat, ka Mi-
nistru kabineta fonds nav budžeta līdzekļi? Jūsu fa-
kultātes prasīšana nozīmēja prasīt līdzekļus no valsts
kases. Profesori tai jūsu fakultātē par velti nestrā-
dātu!

Tā tad, apskatot jautājumu no šīs puses, jāsaka,
cik vēlams un būtībā apsveicams ari nebūtu priekš-
likums palīdzēt Latgales sīkzemniekiem gūt ienāku-
mus, tomēr jādomā arī, uz kā rēķina tas viss iet. Jūs
tagad liekat priekšā te zināmu programmu par mak-
sājumiem linu ražotājiem; bet jums jāsaprot, ka tas
notiks lielā mērā uz tagad postā un badā nonākušo
strādnieku rēķina. Kā jūs vienam, kas ir postā, ņem-
sit nost, lai dotu otram? Kungi, tā taču nav nekāda
izeja! Izeja mums jāmeklē citur, jāķeras pie citiem
līdzekļiem.

Attiecībā uz linu cenām es teikšu: jūs taču itin
labi zināt, ka nav itin nekādas izredzes uz linu cenu
celšanos, jo krievi patlaban gatavojas izsviest pasau-
les tirgū lielāku partiju linu; tāpēc arī pasaules tirgus
linu pircēji nesteidzas ar darījumu noslēgšanu. Viņi
gaida linus no Krievijas, kas solījusi izsviest tirgū
kādus 100.000 tonnu. Bez tam jāaizrāda, ka arī kok-
vilnas raža, kas arī iespaido linu cenas, ir bijusi tik
laba, ka kopā ar iepriekšējo gadu pārpalikumu to ne-
var patērēt pat divi gados. Tāpēc arī kokvilnas tir-
gus spiedīs linu tirgu un neļaus celties linu cenām.

Beidzot, ja pieejam šim jautājumam no praktiskās
puses un prasām, vai valdībai ir līdzekli linu uzpirk-
šanai par līdzšinējām cenām, tad, man šķiet, mums
jāatbild, ka viņai to nav. Būtu labi, ja finanču mi-
nistris te nāktu un pateiktu, vai līdzekļi ir, vai nav.
Pēc manas informācijas līdzekļu nav. Linu monopols
varot sadabūt 4.500.000 latu un arī tikai tad, ja samo-
bilizējot visus līdzekļus. Bet ar šo summu taču ne-
var nopirkt visu šī gada ražu, jato nevar pārdot! Tā-
pēc arī nevar šinī sēdē pieņemt deputāta Dzeņa u. c.
iesniegto priekšlikumu.

Ievērojot visus šosapstākļus, proti —ka tas pra-
sa kolosālus līdzekļus, jo jāuzpērk 14.000 tonnu, kā-
da ir šī gada raža, un pārdomājot jautājumu, ar kā-
diem līdzekļiem pirkt un kur tos ņemt, mūsu frakcija
nevar tūliņ šodien balsot par šo priekšlikumu, lai arī
cik vēlami būtu nākt pretim Latgales iedzīvotāju trū-
cīgai daļai — Latgales sīksaimniekiem. Man jāsaka,
mēs arī mēģināsim nākt viņiem pretim, bet ar līdzek-
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ļiem, kas pieņemami arī strādniecībai. Tāpēc mēs
liekam priekša jautājumu par linu cenām nodot budže-
ta kommisijai atsauksmei. Birznieka kungs lika
priekša nodot priekšlikumu trim kommisijām, bet tas
nav_ vajadzīgs, jotas vilktos par daudz ilgi. Kungi,
ja jus vēlaties, mes esam gatavi balsot arī par termi-
ņa noteikšanu, lai šo jautājumudrīzāk izspriestu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M.Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krieviski)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Špoļanskim.
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)**): Parjinu pieņemšanas jautājumu ir izsacī-
jusies jau vairāk dažādu partiju pārstāvji. Deputātu
kungi! Varu pilnā mērā apstiprināt to vārdus, kas tik
patiesi tēloja Latgales zemnieku grūto stāvokli. Arī
tagad, pec velēšanām, man ik nedēļas reizi un daž-
reiz ari divi reizes jābūt Latgalē. Gadās man tur būt
arī pagastu lietu revīzijas. Zemnieku stāvoklis ir
kļuvis nepanesams, neciešams. Deputāts Budže pa-
reizi aizrādīja

^
ka pat tirgotāju un rūpnieku apsprie-

des, viņu sanāksmēs un konferencēs runā par zem-
nieku maksāt nespēju, par pirkšanas spēju zaudēšanu.
Es apstiprinu, ka zemniecība veļas bezdibenī. Tā kā
linus nav kur likt, mūsu tirgi pārpludināti citiem lauk-
saimniecības ražojumiem un lopiem. Šoražojumu un
lopu piedāvājums tirgū ir tik liels, ka to cenas kritu-
šas līdz nedzirdēti zemam līmenim. Šos skaitļus, šīs
cenas šodien te jau nosauca, un es tās neatkārtošu.
Saimniecības dzīvo inventāru pašlaik pārdod it kā
kādā milzīgā ūtrupē, it kā kaut kādā vispārējā izsolē,
pārdod vārda pilnā nozīmē par neko.

Krize — šis acīm neredzamais lielais tiesu izpil-
dītājs — ir uzkritusi zemnieku mantībai. Tirgū saved
visu, ko vien var izvest no saimniecības. Tirgū atro-
dams burtiski viss, kas bijis mājā. Pēdējā govs, pē-
dējais sivēns, pēdējā pīle un vista! Zemnieku mājas
palikušas tukšas. Kāpēc nepieņem linus? Kāpēc ra-
da tādu sacensību zemnieku starpā, kāpēc tā nosit ce-
nas? Tūkstošiem zemnieku jau būtu varējuši nodot
pa pusbirkavam vai veselam birkavam linu, dabūt
dažus tūkstošus rubļu, un viņiem nevajadzētu vest tir-
gū pēdējo govi, par kuru tur nedod vairāk par 30 latu,
kā mēs to zinām.

Jūs, deputātu kungi, kā tautas pārstāvji nevarējāt
uzmanīgi nenoklausīties deputāta Vitenberga runu, ko
viņš jums tikko norunāja. Kas teica šo runu? To
runāja žīdu pārstāvis, veikalnieku un tirgotāju ap-
rindu pārstāvis. Tomēr šodien viņa vārdi aizstāvēja
zemnieku intereses. Viņš pazīst Latgales dzīves ap-
stākļus un pastāstīja jums,ka pirkšanas spēju pacel-
šanai nepieciešami uzsākt linu pieņemšanu. Es at-
saucos uz šorunu tāpēc, lai vērstu uz to jūsu uzma-
nību, jo tie bija vārdi no blakus stāvoša liecinieka, ne-
ieinteresētas personas mutes. Tā bija it kā zemnieku
deputāta runa, jo tagad, kad pienācis pilnīgs sabru-
kums, Vitenberga kungs skatās lietu būtībā, redz ne-
laimes sakni un runā pilnīgi objektīvi. Šīs trešās per-
sonas uzstāšanās mūsu strīdu lai pārliecina tos, kas
vēl šaubās.

Deputāts Eglītis no vietas kliedz, ka linu jautā-
jums jāapskata sakarā ar sviesta jautājumu. Te nu,
lūk, viss sākas! Jautājums par linu pieņemšanu un
to cenām jāizlemj jau šodien. Tas jāizlemj nekavē-
joties. Cenu nedrīkst pazemināt. Bet sviests te _ir
nevietā. Mēs zinām, ka tā būs vilcināšanās. Pēc
sviesta nāks piemaksas par rudziem un bekonu. Mēs
zinām,ka uz šiemtrijiem jautājumiem Jūs un Ulmaņa

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

kungs ar saviem draugiem būvējāt visas Latvijas
saimniecības labklājību un spēku. Tāpat kā pasaule
balstās uz trim valzivīm, tāpat — tā Jūs domājat —
mūsu saimniecība dzīvos no labības likuma, sviesta
un bekona piemaksām. Šī pasaciņa ir pārdzīvojusi
savu mūžu ātrāk nekā pasaka par trim valzivīm. Uz
šiem likumiem pie mums skatās vienkārši: trīs «val-
zivis" Kurzemei un — trīs cilpas Latgalei. Šīs val-
zivis ir aprijušas visus valsts līdzekļus, un tagad mēs
sēžamfinanču sēklī.

Pēdējā gadā ļoti daudz runā, raksta un strīdas
par ievedumiem un izvedumiem, par importu un
eksportu. Es lūdzu to deputātu uzmanību, kas rūpē-
jas par Latvijas eksportu, bet tanī pat laikā jau izsa-
cījusies pret tūlītēju linu pieņemšanu: lini taču ies uz
ārzemēm. Tā taču ir valūta, kas mums tik vajadzīga!
Kāpēc gatavu preci turēt pašu zemē? Lini taču ir jau
izstrādāti, kāpēc tos vēl pūdēt? Mākslīgi aiztur pre- .
ces nosūtīšanu uz ārzemēm, mākslīgi un apzinīgi sa-
mazina izvedumus uz ārzemēm, kādēļ mums trūkst
gaisa. Nav valūtas pieplūduma! Bet tanī pašā lai-
kā zemnieki steidzīgi pārdod lopus un pārējos dzīv-
niekus, gluži kā evakuācijas laikā. Kādus lielus zau-
dējumus viņi cieš! Atcerieties, cik miljonos novēr-
tēta viņu manta statistiskās skaitīšanās — ttn taga_d
visu to pārdod par neko, par grašiem. Pagājušā sē-
dē Ulmaņa kungs sacīja, ka 20 dienu laikā, kamēr bi-
jis spēkā likums par ģimenes piemaksu atcelšanu
ierēdņu sievām, ietaupīti 200.000 latu. Bet padomā-
jiet, tautas vietnieku kungi, kādus zaudējumus cieš
zemnieki savā postā! Cik miljonu viņi jauzaudējuši?!
Un cik vēl zaudēs, ja valsts turpinās vilcināties ar linu
iepirkšanu. Ja zemniekiem rada postu un miljoniem
lielus zaudējumus, vai tad nesabrūk visumā visa tau-
tas saimniecība? Nevilcināsim taču šo jautājumu!
Saeimai jāuzdod valdībai nekavējoties atjaunot linu
pieņemšanu par nepazeminātām cenām. Neaizmirstiet
arī tautas pacietību!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Korņiljevam.

J.Korņiļjevs (pareizticīgo un vecticībnieku vēlē-
tāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija): Aug-
stais nams! Man atliek tikai pievienoties Latgales
deputātu izteiktām domām. Bet ja palūkojamies pa-
saules tirgū, tad redzam ne visai iepriecinošu ainu,
proti — linu cenas krīt. Tikai pēdējā laikā tās ir cēlu-
šās no 38 mārciņām līdz 41 mārciņai tonnā, un tagad
pēc manā rīcībā esošām ziņām valstij, lai nepiemak-
sātu zemniekiem, jāpieņem no tiem lini, maksājotpar
pirmo šķiru Ls 98,40 par birkavu, par II šķiras li-
niem — Ls 85,28 birkavā un par pēdējo, VIII šķiru —
Ls 12,13. Tās ir tādas cenas, kas nesamaksā zem-
nieka darbu. Protams, te vēl ir svarīgi, ka Krievija,
cik paredzams, izsviedīs tirgū šogad ap 100.000 ton-
nu linu, bet mēs varampārdot tikai 10.000, vai varbūt,
drusku vairāk tonnu. Tomēr linkopība kā tāda ir
paturama, jo linkopība, sevišķi Latgalē, ir galvenais
zemnieku nodarbošanās veids un galvenais Latgales
zemnieku ienākumu avots. Jāievēro, ka Latgalē ir
sīkas saimniecības, kas tik ātri nevar pāriet uz citām
ražošanas nozarēm, un bez tam tām nav citu ienā-
kumu avotu, kā tas bija krievu laikā, kad zemnieki
varēja braukt uz Pēterpili un citur meklēt sev peļņu.
Tagad linkopība, kā_teicu, viņiem ir vienīgais ienāku-
mu avots. Ar ienākumiem no linkopības zemnieki
maksā visus nodokļus, parādus un sedz savus ikdie-
nišķos izdevumus. Linu cenu pazemināšana nozīmētu
Latgales zemnieku galīgu izputināšanu. Tādēļ arī
Latgales deputāti aizstāv linu pieņemšanu par līdz-
šinējām cenām, pie kam tas jādara visdrīzākā laikā,
jo tāds stāvoklis, kāds pašreiz valda Latgalē, nav
ilgāk vairs ciešams. Ja nu tomēr valsts neatrastu
par iespējamu maksāt līdzšinējās linu cenas, tad, man

7*
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liekas, varētu pieņemt linus arī par tām cenām, kādas
projektējusi Finanču ministrija. Bet, protams, tanī
pašā laikā uz visātrāko jāatrod avoti, no kuriem va-
rētu ņemt līdzekļus linu cenu piemaksām, lai cenas
sasniegtu līdzšinējos apmērus. Bet, kā jau teicu, ne-
pieciešami vajadzīga tūlītēja linu pieņemšana, jo zem-
nieki atrodas bezizejas stāvoklī.

Man jāaizrāda,ka ari ar līdzšinējām cenām zem-
nieku darbs nemaz neatmaksājas. Ja aprēķinām, cik
izmaksā darbs, tad iznāk, ka no birkava linu zemnieks
iegūst tikai 20—30 latu tīras peļņas, ne vairāk. Jā-
aizrāda arī, javalsts atrod līdzekļus bezdarbnieku pa-
balstīšanai u. t. t., tad jāpadomā arī par darba zem-
niecību, kas taču ir visas Latvijas pamats.

Pie linu cenu jautājuma jāķerasvisdrlzākā laika.
Linu cenu jautājums ir valdības jautājums. Protams,
ievērojot tagadējās zemās linu cenas pasaules tirgu,
valdība nevar uzņemties atbildību par cenām, tāpēc
mums, deputātiem, jāatrod līdzekļi, lai varētu maksāt
zemniekiem līdzšinējās linu cenas.. Zemniecība mums
jāatbalsta, un ja mēs to nedarīsim, tad zemnieki ga-
dās, lai mēs šeit nesēdētu.

[

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Katrā Latvijas apgabala
ir parasts nodarboties ar tādu nozari, kas vislabāk
padodas. Kurzemē un Zemgalē tāda ir labības ražo-
šana, Vidzemes jūrmalas apgabalā — zveja, zieme-
ļos, kā Kurzemē, tāVidzemē, audzina kartupeļus, bet
Latgalē un visas Ziemeļvidzemes un arī Vidzemes
austrumu lielākā daļā — audzē linus. Ta tad šis jau-
tājums neskar tikai Latgali, bet skar lielāko daļu
Valkas apriņķa, skar arī Madonas apriņķa ziemeļu
daļu, tāpat Cēsu apriņķa ziemeļaustrumu daļu; ari
vienu Zemgales daļu.

Interesanti novērot, ka tie deputāti, kuri dzimuši
jūrmalas apgabalos, vai Kurzemē, nesaprot stāvokli,
kāds vēl līdz šai dienai pastāv tanīs Latvijas apga-
balos, kur viena no galvenam lauksaimniecības no-
zarēm ir linu audzēšana. Mani šepa daļai pārsteidza
arī Bastjāņa kunga slēdzieni. Viņš teica, ka šīs pie-
maksas nepelnīti nākšot par labu zemkopjiem, bet
strādniekiem nedošotnekādas peļņas, nekāda labuma.
Es gribu aizrādīt, Bastjāņa kungs, ka Alūksnes, Gul-
benes, Apes apkārtnē, kuru es ļoti labi pazīstu, jo tur
ir mana dzimtene, turienes_ apkārtnes zemkopji —
linu ražotāji katru ziemu, tā sakot, uzsūc pie sevis
no apkārtnes tos strādniekus,kas vasarā šurtur strā-
dājuši vai nu būvju darbos, vai kā mūrnieki, vai
vienkārši kā gadījuma strādnieki. Ziema vismaz _3
vai 4 mēnešus viņi bija nodarbināti pie linu apstrādā-
šanas. Arī tagad lini vienam otram ir uzauguši un
izmērcēti, bet guļ sakrauti kaut kur šķūņu nomales
un tos neizstrādā. Kad zemkopjiem apjautajās, kapec
linus neizstrādā, viņi saka, nevarot jau zināt, kādas
būšot cenas, varbūt būšot kontrabandas ceļa jāved
vēl uz Igauniju. Pagājušo pavasari, vasaru un zie-
mu, kad linu cenas Igaunija bija noslīdējušas ļoti
zemu — ap 28 mārciņām par tonnu, Zjemeļlatvija un
Latgalē iesūtīja linus kontrabandas ceļa no Igaunijas;
tagad, turpretim, vērojama otrāda tendence. Ne-
skatoties uz to, kādas cenas ir tagad, zemkopji — lin-
kopji tik iebaidīti, ka viņi linus vairs neizstrādā.
Sakarā ar to, ka linus neizstrādā, bezzemniekiem
maz darba. Nav viņiem ziema, ar ko nodarboties,
jonav mežu darbu, trūkst arī citu peļņasdarbu. Tapec
Šinī apgabalā, lai bezzemnieki neaizplūstu uz pilsē-
tām, galvenā kārtā uz Rīgu, un nepavairotu bezdarb-
nieku armiju, jāmēģina atrast izeja, lai zemkopji va-
rētu kaut kā realizēt kaut to nelielo linu ražu,_ kas
šogad ir, un kas dažam, varbūt, palikusi pāri vel no
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pagājušā gada.

Kas attiecas uz pagājušā gada linu cenām, tad
Bastjāņa kungam taisnība, ka šogad mēs, laikam, ne-
būsim spējīgi maksāt tādas cenas, kā pagājušā gadā.
Tomēr mums jāatrod kāda izeja, lai zemkopjiem iz-
nāktu kaut cik peļņas, vismaz pašizmaksa, lai būtu
darbs strādniekiem un arī valstij pa spēkam. Šodien
Saeimas plēnumā nevaram šo jautājumuizlemt, tāpēc
mēs pievienojamies priekšlikumam, ka šis jautājums
jānodod kommisijām, starp citu, budžeta kommisijai,
kur ir_ finančujietpratēji. Tur jāatrod izeja, lai val-
stij būtu iespējams nest šo financiālo nastu, un lai
zemkopji — linu ražotāji varētu realizēt šī gada ražu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam. Deputāta Firksa nav zālē. Vārds deputā-
tam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Stā-
voklis nu ir tāds, ka visu mūsu eksporta ražojumu
cenas ir ārkārtīgi kritušās. Ja mēs turpinām ražo-
šanu, tad nevaram dabūt pašizmaksu. Pašizmaksu
varam dabūt, ja ir kādas piemaksas. Piemaksas ir
mēģināts maksāt, bet izrādījies, ka valsts kase ir
par nabagu, lai varētu tās maksāt! Piemaksas var
būt vienīgi pagaidu līdzeklis. No kā mēs piemaksā-
sim turpmāk? — Tāpēc ražošana jāpārkārto —jāpār-
kārto galvenā kārtā pašu vajadzībām. Ir izrādījies
par lielu kļūdu, ka par daudz esam aizrāvušies ar
eksportu. Pa visiem šiem gadiem mēs esam impor-
tējuši preces par vairāk kā 600 miljonu latu — tieši
lauksaimniecības ražojumus, ko paši varam ražot.
Līdz šim importu centāmies kompensēt ar eksportu.
Tas ir izrādījies par lielu kļūdu. Turpināt to mēs ne-
varam. Tagadējās cenas ir nokritušās tik tālu, ka
nav cerību līdzēt ar piemaksām eksportējamiem ra.-
žojumiem. Mums jāpārkārto ražošana pašu vajadzī-
bām. Bet pārkārtošanās neiet tik ātri. Kamēr mēs
pārkārtosim savu ražošanu, paies gads, vai divi.
Mums jāuzceļ vēl 4 cukura fabrikas, jāražo pašiem
maize, jāražoaugļi, olas. To visu līdz šim esam im-
portējuši.

Latgales linu ražotāji lai nedomā, ka linu ražo-
šanu varēs turpināt tādā pat mērā, kā līdz šim. Jā-
pāriet uz citām kultūrām. Linu ražotājiem būs jāpār-
iet uz cukurbiešu audzēšanu. Bet pagaidām, kamēr
tas nav iespējams, tomēr kāda piemaksa vajadzīga.
Piemaksa vajadzīga ne tikai linu ražotājiem, bet arī
sviesta un bekona ražotājiem. Piemaksa vajadzīga
sevišķi sviesta ražotājiem, jošinī nozarē ieguldīts mil-
zīgs kapitāls — sugas lopos, ierīkojot moderniecības,
iegādājot mašinas u. t. t. Pastāvot līdzšinējam ce-
nām, sviestaražošana neatmaksājas
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jašīs cenas tur-
pināsies, tad sviesta ražošana apstāsies, ieguldītais
kapitāls netiks izlietots, piena lopus apkaus un apēdīs
gaļā. Tā tad piemaksas vajadzīgas ne tikai linu, bet
arī sviesta ražotājiem. Prasīt, laipiemaksas linu ra-
žotājiem būtu tādas pašas kā pagājuša gada, nav ie-
spējams, jo arī sviesta ražotājiem ir kaut kas va-
jadzīgs.

Tagad ir jautājums,kur ņemt līdzekļus. Pareizi
teica deputāts Bastjāņa kungs, ka Hdzekļi visi iz-
saimniekoti, nekā vairs nav. Līdzšinējie varas vīri ir
visu iztukšojuši. Bet Bastjāņa kungs aizmirsa, ka
sociāldemokrāti arī pieder pie_ varas vīriem — iz-
saimniekotajiem. Šinī ziņā liela koalīcija bija no sie-
nas līdz sienai. Kas izsaimniekoja Latvijas banku?
Kas bija Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs?
Vai tas nebija sociāldemokrātu deputāts Celms?
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(Saucieni sociāldemokrātu solos; troksnis. — Priekš-
sēdētājs zvanī). Vai Latvijas bankas padomē nebija

?
sociāldemokrāts Menderis?_ Viņi brālīgi sēdēja kopā
ar zemnieku savienības pārstāvjiem un izsaimnie-
koja valsts kasi. Viņiem pietika naudas nevadzīgam
importam,Hofiem un Ziviem. Latvijas banka no 1924.
gada ir zaudējusi 19.500.000 latu — vainīgs nav ne-
viens! Sociāldemokrāti sēdēja Latvijas bankā kopā
ar Klīvi u. c. Izsaimniekots ir, bet vainīgā nav ne-
viena. — Vai tas nav skandāls!

Kur ņemt līdzekļus? Paskatīsimies, kur izšķiež
līdzekļus! Tos izšķiež izpriecām, greznībai. Valsts
budžetā paredzēti līdzekļi mākslas un zinātnes priekš-
metiem. Katrs resors pērk zinātnes un mākslas
priekšmetus. Tūkstošiem latu izdots satiksmēs lī-
dzekļu uzturēšanai resoriem. Lūdzu, strīpojiet tos,
tad arī iznāks kāda daļa!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ivbulam.

St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Cienījamie deputātu kungi! Zemnieku stāvoklis pat-
laban nav apskaužams pat tanīs apgabalos, kur augsti
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attīstīta lauksaimniecības kultūra, kur ir labi attīstīta
lopkopība, graudkopība vai arī piensaimniecība. Arī
tur zemnieki nevar savest budžeta galus. Bet ko mēs
teiksim par Latgales sīksaimniekiem, kuru ienākumi
ir tikai no liniem? Latgalē vēl nav pienācis laiks,
kad viņi varētu saņemt arī citus ienākumus. Lop-
kopība ir tikai attīstības stadijā, tāpat arī piensaim-
niecība. Kā jau teicu, vienīgie ienākumi ir no liniem.
Ja tagad neatjauno linu pieņemšanu, tad Latgales sīk-
saimniekiem jāpārdod pēdējā govs par 40—50 latu
gabala,_ vai arī pēdējā aita par 5—6 lati gabalā, vai
arī sivēns, kas agrāk maksāja 8—10 latu, tagad jā-
pārdod par latu vai pusotra lata gabalā. Lūk, tādā
stāvoklī ir nonākuši Latgales sīksaimnieki, kuriem
nav citu ienākumu, kā tikai no liniem!

Daži deputātu kungi domā, ka mēs šīs linu pie-
maksas prasīsim mūžīgi. Kungi, mēs, Latgales de-
putāti, varam atbildēt, ka tiklīdz attīstīsies citas kul-
tūras, piemēram cukura biešu audzēšana, piensaim-
niecība, vai dārzkopība, mēs vairs neprasīsim linu pie-
maksas. Mēs saprotam, un, es domāju, arī jūs sapro-
tat, ka zemniekam linu audzēšana neatmaksājas, jo
darbs ir liels, bet cena zema. Pārdodot linus arī par
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tagadējām augstajām cenām, linu audzēšana vairs
neatmaksājas.

Te visi zemnieku pretinieki aizrādīja, ka visu
laiku prasot tikai piemaksas, bet neviens nepieminēja,
kābija ar valūtu grūtā valsts tapšanas laikā. Es do-
māju, ka mūsu latu, mūsu valūtu ir stabilizējuši tikai
lini un vēl daži citi lauksaimnieku ražojumi. Pēc ma-
nām domām pilsētnieki un ierēdņi tanī grūtajā laikā
nav lielu lomu spēlējuši, un tomēr viņi ir daudz gu-
vuši; turpretim tagad, kad zemnieki ko prasa, jo vi-
ņiem tiešām ir pienākuši grūti laiki, šie kungi uzstā-
jas pret zemnieku prasībām.

Te uzstājās sociāldemokrāts Bastjāņa kungs un
teica, ņemt piemaksas. Es gribētu atgādināt, ka tikai
dažas dienas atpakaļ mēs noraidījām par 3^2 miljonu
latu ģimenes piemaksu atņemšanu ierēdņu sievām.
Ja mēs atņemtu piemaksas ierēdņu ģimenēm, tas dotu
mums vairāk par 12 miljonu latu; ja pieskaitām vēl
summas, kas aiziet tautas namiem un slimo kasu uz-
turēšanai, tad kopā dabūjam jau 20.000.000 latu. Sa-
kait, Bastjāņa kungs, vai zemnieki nemaksā šīs sum-
mas Par to Jūs nekā neesat minējuši. Tā tad daudz
grūtākā stāvoklī esošie pilsoņi piepalīdz, lai būtupie-
maksas ne tikai mazāko, bet arī augstāko ierēdņu
ģimenes locekļiem, slimo kasēm u. t. t. Tāpēc nevar
teikt, ka mūsu zemnieki prasa par daudz, un, man lie-

kkas
, piemaksas liniem, kas prasa 3.000.000—4.000.000

latu gadā, nav tāda summa, par ko vajadzētu daudz

runāt un pierādītāka tās dzen mūsu valsti dibenā. Ja
mes jau agrāk būtu atzinuši, ka samazināmas algas
un atņemamas ģimenes piemaksas, ja mēs nebūtu tik
augstu cēluši sociālās apgādības vajadzības, stā-
voklis nebūtu tāds, kāds tas ir tagad. Tikai pateico-
ties lielajam sociāldemokrātu iespaidam šinī gadījumā
esam nonākuši tanī grūtajā stāvoklī, no kura iziet
grūti. Mēs tomērceram, ka arī centra grupas balsos
par linu piemaksām. Gan Pīpiņas kundze saka, ja
atņemšot ģimenes piemaksas, tas smagi skaršotmūsu
18.000 ierēdņu ģimenes; bet es gribētu teikt, ka pat
vismazākais ierēdnītis un viņa ģimene dzīvo daudz
labākos apstākļos nekā Latgales zemnieks. Man lie-
kas, ka ar tām piemaksām mēs apgādāsim ne tikai
18.000.000 ģimeņu, bet simtiem tūkstošu zemnieku
ģimeņu, kas nonākušas daudz bēdīgākā stāvoklī un
grūtākos apstākļos nekā mūsu ierēdņi. Tāpēc mēs
paliekam cerībā, ka Augstais nams vienbalsīgi pie-
ņems mūsu priekšlikumu, un par liniem tiks maksā-
tas līdzšinējās cenas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Latgaliešu par-
tijas šodien lej krokodiļa asaras par to, ka Latgales
zemnieki nonākuši tik neapskaužamā stāvoklī. Man
jājautā, vai jums tikai šodien ir kļuvis zināms, ka par
govi maksā vairs tikai 40 latu, dažos gadījumos pat
vēl mazāk! Vai tas nebija zināms jau pavasarī, kad
pieņēma plašo pensiju likumu? Jau tad par govi
maksāja vairs tikai 50—60 latu. Tas jums jautoreiz
bija zināms, tomēr jūsplašopensiju likumu turējāt par
daudz svarīgāku nekā visas Latgales zemnieku va-
jadzības.

Bez tam es gribu vēl aizrādīt, ka latgaliešu par-
tijas, būdamas visu laiku valdībā un koalīcijā, itin labi
zināja, ka Saeima sanāks nevis 15. septembri, bet 3.
novembri un ka linu pieņemšanu nolemts pārtraukt
15. septembri. Ja var ticēt «Latgolas Vordam", tad
tādā gadījumā jāzina, ka Latgales progresīvo zem-
nieku partijas pārstāvji ir iesnieguši priekšlikumu
pārtraukt linu pirkšanu sākot ar 15. septembri.

Man negribas ielaisties visos sīkumos par šīm lie-
tām, bet gribu tikai aizrādīt, ka šodien pec visam
garām runām Latgales progresīvo zemnieku partijai
nebija ne mazākās tiesības teikt, ka sociāldemokrāti
ir pret linu piemaksām. Bastjāņa kungs bija daudz
labvēlīgāks nekā zemnieku savienība. Bastjāņa
kungs pasacīja, ka sociādēmokrati ir par linu pie-
maksām un tāpēc arī ir ar mieru nodot šo jautājumu
budžeta kommisijai atsauksmei; turpretim tie,kas ari
dēvējas par zemnieku aizstāvjiem, latgaliešu kungi,
jūsu sabiedrotie, zemnieku savienība, grib šo jautā-
jumu laist caur 3 filtriem viena filtra vietā, ko liek
priekšā sociāldemokrātu frakcija

^Leikarta kungs demagoģiskā kārta aizrādīja, ka
sociāldemokrāti esot iztukšojuši valsts .kasi. Man jā-
saka, ka pēc šīs dienas uzstāšanās labajam spārnam
nav nekādas tiesības teikt, ka sociāldemokrāti sīkos
Latgales zemniekus būtu atstājuši novārtā. Pats par
sevi saprotams, ka sīkzemnieki vairāk ražo linus, jo
viņi nav paspējuši pāriet uz citu saimniekošanas vei-
du. Līdz ar to sociāldemokrātu frakcija ir paziņo-
jusi, ka principā viņa ir par piemaksām. Bet ir dī-
vaini, ka pēc linu iepirkšanas apturēšanas valdība
satversmes 81. panta kārtībā safabricēja daudz da-
žādu likumprojektu, bet viņai nebija dūšas atjaunot
arī linu pieņemšanu pirms Saeimas sanākšanas. Ta-
gad, lūk, nāk ar lielu bravūru un saka: lūk, mēs aiz-
stāvam Latgales zemniekus! Man jāziņo, ka sociāl-
demokrātu frakcijai nav iebildumu, ja viņas Latgales
pārstāvji balso par priekšlikumu atjaunot linu pieņem-
šanu par līdzšinējām cenām. Tā tad mēs, Latgales
ievēlētie pārstāvji, balsosim par minēto priekšlikumu.
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Beidzot man jāsaka, kāpēc mēs tā balsosim. Arī
Bastjāņa kungs bija ar mieru noteikt termiņu, kādā
šim priekšlikumam jānāk atpakaļ no budžeta kommi-
sijās. Zemnieku savienība turpretim nesaka, ka jā-
nosaka termiņš._ Tā tad atkal redzam, kurš ir zem-
niekiem labvēlīgāk noskaņots.

Kas attiecas uz priekšlikumu par linu cenu no-
teikšanu, tad tā nepieņemšanas gadījumā pilnīgi ap-
stāsies pašvaldību dzīve — kā sociālās palīdzības, tā
arī skolu uzturēšanas ziņā. Nespēs vairs ārstēt zem-
niekus, kas saņem ārstniecības palīdzību; viņus vairs
nepieņems slimnīcās, jo nebūs samaksāti pašvaldību
parādi. Daudz citu saimniecisku jautājumu līdz ar to
paliks nenokārtoti.

Bet es gribētu vēl jo sevišķi pabrīnēties par
Kaļļistratova uzstāšanos. Ar lielu patosu viņš uz-
kliedza, ka, lūk, Rēzeknes miertiesnesis esot sodījis
vairāk zemnieku par ceļu nelabošanu. Ar to lai vi-
ņam lieku reizi būtu pierādīts, kāpēc viņš pats, Kaļļi-
strātovs attiecīgā laikā nav parūpējies, lai miertiesne-
šu vietā liktu zvērināto tiesas, kas labāk saprastu
apstākļus. Zvērinātie piesēdētāji to būtu darījuši,
varbūt, labāk.

Te mūsu Latgales krievu tautības pārstāvis Tro-
fimovs teica, ka vakar piešķīruši 25.000 latu tautas
nama celšanai, un to dabūjuši sociāldemokrāti. Vai
tas ir pareizi? Un lai ari nav pareizi — viņš gribēja
palaist tādu dēmagoģiju, ka, lūk, mēs prasām linu
cenu noteikšanu, un viņiem izsniedz tautas namu
celšanai. Bet Trofimova kungam gan vajadzēja zi-
nāt, kas vakar šos līdzekļus piešķīra. Taču Ministru
kabinets! Tas pats kabinets, ko Trofimova kungs
labprāt arī šodien atbalstītu. (Starpsauciens: «Labs
kabinets, visiem dod!")

Es domāju, ka dēmagoģija, ar ko te nodarbojas
no vienas un no otras puses, ir nevietā, jo preses pār-
stāvji, kas šeit ir sanākuši un gribēs par šo lietu rak-
stīt, taču redz, kā šis jautājums ir nostādīts. Viņi ne-
varēs teikt, ka sociāldemokrāti ir pret šopriekšliku-
mu. Tad gan jāsaka, ka trīskārt vairāk ir zemnieku
savienība pret šo priekšlikumu nekā sociāldemokrāti.
Mēs balsosim par šo priekšlikumu. (Starpsauciens:
„Ne visi!") _

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā apvie-
nība): Augstais nams! Mani šeitpārsteidza ar savu
deklarāciju zemnieku savienības pārstāvis Birznieka
kungs. Viņš te pateica: mēs būtībā piekrītam, ka linu
ražošanasnozare ir svarīga un pabalstāma. Bet tas,
acīmredzot, ir tikai vārdos. Kad lieta nonāk līdz
naudiņai, līdz reālai palīdzībai, Birznieka kungam pie-
trūkst dūšas, un viņš grib izstaigāt pa 3 kommisijām,
nokavēt laiku, bet pa to laiku simtiem un tūkstošiem
zemnieku būs nonākuši bezizejas stāvoklī. Bet par to
viņam galva nesāp! Un es teikšu ari, kāpēc. Tāpēc,
ka viņa vēlētāji un aizstāvamie ražotāji necietīs šinī
gadījumā tik stipri, kā Latgales ražotāji. Ja mēs ru-
nātu par sviesta ražošanu un graudkopību, tad Birz-
nieka kungam neaptrūktu dūšas ne tikai vārdos, bet
arī darbos pateikt, ka valsts kase ir spējīga rast lī-
dzekļus zināmu nozaru glābšanai.Bet kad lieta grozās
ap Latgales trūcīgiem zemniekiem, ap Latgales_ sīk-
zemniekiem, tad Birznieka kungs uzreiz pārvēršas
par vistaupīgāko valsts kases aizstāvi un negrib pie-
krist, ka mēs varētu būt tik izšķērdīgi . Šos ražotā-
jus viņš negrib aizsargāt. Tas prasīšot valsts kasei
lielus upurus.

Bet par Birznieka kungu nebūtu daudz, ko brī-
nīties. Gan mēs ar viņu vēlāk sapratīsimies! Viņam
taupības motīvs šoreiz radies aiz tīri skaidra aprēķina
par saviem vēlētājiem. Viņam ir radusies vēlēša-
nās aizsargāt arī savu vēlētāju vienu otru ražojošo

nozari, un es domāju, tādā kārtā mēs arī varēsim ar
Birznieka kungu ātri saprasties. Te būs iespējama
izlīgšana, un, bez šaubām, izlīgšana notiks, jo ari
Birznieka kungs savām turīgām aprindām varēs ko
piekaulēt klāt. Bet mani jo sevišķi pārsteidza Bast-
jāņa kungs. Viņš mēģina jautājuma atrisināšanu

novilcināt un ar astronomiskiem skaitļiem novelt
vainu no saviem pleciem. Viņš izrēķināja mums star-
pību

^
kāda būtu jāpārmaksā, iepērkot linus par līdz-

šinējam cenām. Pilnīgi atklāti, tāpat kā viņam, jāsaka
arī mums, ka valsts kase nespēs maksāt tik lielas
summas, par kādām te runāja Bastjāņa kungs. Viņš
teica, ka valsts kasei būšot jāpiemaksā ap 10 miljonu
latu, ja maksāšot linkopjiem līdzšinējās cenas. Man
jāsaka, ka pie labākās gribas tik lielu pārmākšu par
liniem nevar sadabūt, lai arī mēs rēķinātu visaug-
stākās cenas un visneizdevīgāko konjunktūru. Ofi-
ciāli pastāvošā iepirkšanas cena ir 56 mārciņas tonnā.
Ja pieliekam vēl _ekspluatācijas izdevumus un rēķi-
nam tos vislabākā gadījumā arī pilnas 6 mārciņas,
tad pašizmaksas cena iznāk tikai 62 mārciņas tonnā.
Ja turpretim rēķinām, ka valdība var pārdot par šīs
dienas cenu katru tonnu par 40—41 mārciņu, tad vis-
augstākā pārmaksā iznāk 21 mārciņa par tonnu. Šī
pārmaksā attiecas tikai uz pirmo resp. visaugstāko
šķiru, bet mums visiem ir pazīstama linu iepirkšanas
technika: japar visaugstāko linu šķiru maksā 56 mār-
ciņas, tad par nākošo šķirni maksā jau 6 mārciņas
mazāk. Tā tad ja par pirmās šķirnes liniem iznāk
pārmaksāt 21 mārciņu, tad par nākošajām šķirnēm —
6 mārciņas mazāk par katru. Ja sarēķināsim to šķir-
ņu caurmēra cenu, kas sastāda linu lielo daudzumu,
tad, pastāvot pat vissliktākā! konjunktūrai, nevar
pārmaksāt vairāk par 12—15 mārciņām. Pieņemot
15 mārciņu pārmākšu, par visu ražu kopsummā pār-
maksā iznāk ap 3,7 miljoni latu. Ja arī pārmaksā
būtu 4 vai 5 miljoni latu, arī tad man liekas, šī taut-
saimniecības nozare ir tik svarīga, ka tās paglābša-
nai un aizsargāšanai šis upuris nav par lielu. Varētu
būt runa par to, ka patlaban valsts kase nespēj .tik
lielu summu realizēt, nespēj to izmaksāt; bet jāsaka,
ka linu iepirkšana turpinās veselu gadu. Tāpēc jā-
sagādā līdzekli, lai valsts kase varētu segt pārmaksās,
kādas būtu, ja vienu gadu paturētu līdzšinējās linu
cenas. Šis motīvs tāpēc nevar būt galvenais un iz-
šķirošais. —

Bastjāņa kungs piekrita Birznieka kunga ieska-
tam, ka šis jautājums jāizskata kommisijās. Vai šīs
kommisijās būs tik tālredzīgas, ka varēs pateikt nā-
košo pasaules tirgus konjunktūru? Man šķiet, ka to
nevarēs pateikt ne viena, ne divas, ne trīs kommisi-
jās. To viņas varētu pateikt, ja šo jautājumu pastā-
vīgi turētu dienas kārtībā un neizlemtu, kamēr šī
gada ražai neizbeigsies realizēšanas sezona._ Tā jau-
tājumam nevar pieiet. Ja šis jautājums nāktu Sa-
eimā pirmo reizi, japar to vajadzētu lemt pirmo reizi,
tad varētu atrunāties, ka tas ir tik svarīgs, ka tas jā-
apspriež kommisijās. Šis jautājums taču nenāk
Saeimā pirmo reizi! Visi Saeimas deputāti labi pa-
zīst linu cenu noteikšanas techniku. Viņi zina, ka šo
jautājumu nevar atrisināt citādi, kā tikai, vadoties no
šīs dienas konjunktūras, aprēķināt izdevumus nākotnē
un tad slēgt, cik lielas piemaksas būs jāmaksā, kā
arī, vai tās būs pa spēkam valsts kasei, vai nē. Tikai
šādi jautājumam pieejot, to var atrisināt labvēlīgi tai
šķirai, kuras interešu aizsardzības labā mēs te ru-
nājam.

Ko mēs te redzējām? Mēs redzējām, ka daudzi
vārdos aizstāv sīksaimniekus, bet, kad pienākam pie
darbiem, tad redzam, ka bijuši tikai tukši vārdi par
zemnieku aizstāvēšanu; darbos pierādīt pietrūkst
drosmes. Tomēr visiem «bet" ir savs atrisinājums,
un šo atrisinājumu Bastjāņa kungs, pilnīgi ņemot,
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ari itin skaidri _ pateica. Viņš teica, ka piemaksas,
bez šaubām, būšot, vainu lielas, vai mazas, bet ja-
zinot, uz kad_as_ šķiras rēķina tas kritīšot. Lūk, tur ir
tas «bet", kapec Bastjāņa kungs negrib piekrist šī
jautājuma steidzīgai izšķiršanai! Viņam gribas visas
grūtības, visu saimnieciskās krizes smagumu pārvelt
uz vienas šķiras, tikai ne uz viņa aizstāvēto vēlētāju
pleciem, bet gan uz citiem. Tā ir loģiskā Bastjāņa
kunga pieeja šim jautājumam. Man liekas, ka tai
laika, kad Bastjāņa kungs grib novelt krizes grūtī-
bas no savu vēlētāju pleciem, citas šķiras grib darīt
to pašu. Rīkojoties saskaņā ar valsts saimniecisko
lietderību, bet ne šķiru interešu principu, šo jautā-
jumu varam atrisināt tepat un nekavējoties. Ja tā
gribam pieiet jautājumam, tad nav vajadzīga šīpriekš-
likuma nodošana kommisijām, jo tas tikai novilcinās
laiku.

Kungi, jūs taču zināt, kāds stāvoklis ir uz lau-
kiem. Patlaban saimnieciskā krize ir padziļinājusies
tik tāļu, ka ir novedusi katru ražojošo lauksaimniecī-
bas nozari bezizejas stāvoklī. Es gribu teikt vēl vai-
rāk: katra grūtība, ko pārdzīvo lauksaimnieki, atsau-
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cas_tieši un pie tam ļoti stiprā mērā arī uz pilsētu ra-
žotajiem. Kungi, ja jūs_ gribat mūsu lauksaimniecību
izvest dzīvu no tagadējā sastinguma, tad ir nepie-
ciešams pacelt visplašāko aprindu pirkšanas un mak-
sāšanas spējas. To var panākt tikai tad, ja mēs sva-
rīgākam nozarēm radām iespēju saņemt cenas, kādas
nepieciešamas, lai daudz maz pieklājīgā veidā segtu
pašizmaksu.

Te aizrādīja,ka mēs ar līdzšinējo cenu paturēšanu
gribot izsist linu ražotājiem tādu peļņu, kādu pašreizē-
jos apstākļos nevarot dabūt neviena cita nozare. Ja
jūs pakalkulēsit oficiālos datos, kāda ir linu pašiz-
maksa, tad jūs redzēsit, ka tagadējās cenas tikai ar
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lielām_ grūtībām sedz ražošanas pašizmaksu. Ja jūs
tagadējo saimniecisko grūtību dēļ gribat zemnieku
piespiest ciest zaudējumus, tad ar to jūs apgrozību
nepavairosit, ar to jūs iedzīvotāju stāvokli neuzlabosit
un neaizsargāsit arī šo nozari, kurai ir plašāka taut-
saimnieciska nozīme. Tāpēc nevar pielaist jautājuma
atlikšanu, jokatra diena stāvokli sarežģī arvien vai-
rāk un apgrūtina šī jautājuma labvēlīgu atrisināšanu.

Apsverot šos motīvus, man jāsaka, ka Bastjāņa
un Birznieka kungu aizrādījumi nav lietišķi, tie ir tikai
politiski motīvi — savas šķiras interešu aizstāvēšanas
motīvi, tā nav plašāka saimnieciska pieeja šī jautā-
juma atrisināšanai. Ja šī jautājuma kārtošanai pieiet
plašāk, tad vienīgā izeja ir — apstiprināt mūsu ie-
sniegto priekšlikumu.

Ja Bastjāņa kungs grib runāt par taupību, un ja
Bastjāņa kungs grib runāt par saimnieciskās krizes
novēršanu, tad, man liekas, viņš varēja paskatīties
savas frakcijas darbības tuvākā pagātnē. Viņam va-
jadzēja runāt citādu valodu, kad viņš sāka sarunas
par valdības sastādīšanu. Vismaz savā frakcijā viņš
bija pieturējies pie plašākām aprindām ļoti pazīsta-
mās sociāldemokrātu ļoti bagātīgo prasību program-
mas. Tur bija skaidri redzams, ar kādu taupības mēr-
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auklu Bastjāņa kungs bija gribējis pieiet valsts saim-
nieciskās dzīves stabilizēšanai un saimnieciskās kri-
zes novēršanai. Savu prasību uzstādīšanas ziņā
Bastjāņa kungs nav bijis taupīgs un skops. Šīs viņa
partiļas prasības bija tādas, kuru izpildīšana, bez
šaubām, prasītu ļoti lielus valsts kases izdevumus.
Tā prasītu tik plašus līdzekļus, par kādiem bez šau-
bām, pašreizējā momentā nemaz nevar būt runa. Bet,
ka jau teicu, tad, kad ir runa par viņa šķiras aizstā-
vēšanu, Bastjāņa kungs nav taupīgs; tad vajadzīgs
atrast līdzekļus, plašus līdzekļus, uzstādot valdības
darbības programmā jo sevišķi lielas prasības, un
tas tikai tādēļ, ka šīs prasības domātas viņa aizstā-

vamās šķiras interešu sargāšanai un labklājības pa-
celšanai. Tad par taupību nemaz nav domāts.

Bet man jāsaka, ka tā būtu sociāldemokrātu ār-
kārtīga tuvredzība, ja šinī saimnieciski grūtajā laikā
mēģinātu aizstāvēt tikai vienas šķiras intereses un
rūpētos tikai par vienas šķiras labklājības pacelšanu.
Ja vienu šķiru, kas no visiem valsts iedzīvotājiem sa-
stāda samērā niecīgu daļu, vai nu tā ir ražojoša dala
vai patērētāju dala, nostādītu spīdošos apstākļos, tad
tam saimnieciski grūtajā laikmetā nebūtu itin nekādas
pozitīvas nozīmes, drīzāk gan negatīva nozīme, jo
šāda niecīga valsts iedzīvotāju daļiņa, kaut arī tā
dzīvotu spīdošos saimnieciskos apstākļos, nespētu
pārējo lielāko daļu izvest no saimnieciskām grūtībām
ne par vienu jotu. Tas tikai vēl vairāk padziļinātu
saimniecisko krizi un šķiru pretešķības. Ja mēs gri-
bam patiesi panākt saimnieciskās krizes labvēlīgu
atrisināšanu, tad mums tai jāpieiet no visu šķiru vie-
dokļa. Tikai tā mēs kaut cik sasniegsim saimnieci-
skās krizes mīkstināšanu. Bet, protams, kā partijas
cilvēks Bastjāņa kungs citādi nevarēja pieiet šim jau-
tājumam. Ja nu to arī atrod par pareizu, tad tomēr
nevajaga slēpties aiz skaistiem vārdiem, nevajaga
slēpt savus nolūkus un teikt, ka viņa frakcija to spie-
sta darīt aiz lietderības, taupības un citiem motīviem,
ka tāpēc arī vajadzīga pamatīga šī jautājuma apskatī-
šana un iztirzāšana.

Ja tā uzsver taupību, tad man jāatgādina viens
fakts no šīs jaunās Saeimas darbības laika. Bija runa
par ģimenes piemaksu atņemšanu tādai iedzīvotāju
daļai un šķirai, kura katrā ziņā tagadējās saimnie-
ciskās grūtības sajūt mazāk, vai kuras saimnieciskais
stāvoklis vismaz atrodas uz diezgan ciešama līmeņa.
Izrādījās, ka jūs, sociāldemokrāti, neatradāt par Te*
spējamu valsts kases labā atteikties no tagadēļām
ģimenes piemaksām. Jūs ar visu krūti aizstāvējāt
ģimenes piemaksas, tādēļ ka jūsu_partijai šīšķira ir
tuvāka un radnieciskāka politiskā ziņa. Tādēļ jus
ļāvāt no valsts kases izsviest veselus 3!2 miljona
latu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Jautājums par
ierēdņu piemaksām ir jau izšķirts, pie ta vairs neat-
griezlsimies; patlaban ir runa par liniem.

A. Dzenis (turpina): Man liekas, ka taupības
principu tie kungi, kas te ir cēluši iebildumus šī jau-
tājuma atrisināšanā nekādā ziņā nav domājuši no-
pietni, bet gan te ir svarīga vienīgi tā šķiru cīņa, kas
Saeimā no gada uz gadu ir attīstījusies pie šī jautā-
juma izšķiršanas. Jūs gribat atvieglot visas nastas
savai šķirai. Mēs pa daļai gribam tas atvieglot savai
šķirai. Izeja te var būt tikai viena — iet sapraša-
nās un vienlīdzīgu nastu sadalīšanas ceļu. Tikai ta va-
rēsim palīdzēt kā valstij, ta zemniecībai. Un tad, ja
ari jūsu šķirai pienāks grūtāks brīdis, varēsim palī-
dzēt padarīt viņas nastas vieglākas un pārciest grū-
tības. Tāpēc es domāju, ka nevajaga slēpties aiz
skaistiem vārdiem, bet pildīt solījumu, ko esat de-
vuši vēlēšanās — aizstāvēt līdzšinējas linu cenas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcijas vārdā gribu paziņot,
ka mūsu frakcija ari balsos par šī priekšlikuma no-
došanu kommisijai. Mēs balsosim tikai ar sekojošo
motivāciju, kas radikāli izšķiras kā no labā _spārna,
tāpat arī no sociāldemokrātu motivācijas. Mūsu mo-
tivācija ir sekojošā.

Vispirms, ir pilnīgi nepareizi, ka šeit Latgales
partijas nostāda šo jautājumu tā, it kā šeit lieta gro-
zītos ap pabalstu nabadzīgai Latgales zemniecībai.
Tāds tas jautājums nav. Es uzsveru šeit vārdu —
nabadzīgajai. Katram, kas pazīst Latgales un vispār
lauku apstākļus, ir zināms, ka pati nabadzīgākā zem-
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nieku daļa linus tirgum nesēj. Tos sēj, vislabākā ga-
dījumā, tie, kam ir 6—7 ha, parasti 9—10 līdz 15—20
ha zemes.Tā tad nevar runāt par to,ka linu cenu pa-
augstināšana uzlabos.Latgales iedzīvotāju visnabadzī-
gākās daļas stāvokli. Tāds tas jautājumsnav un arī
nav domāts. Te nav runa par pašu nabadzīgāko
zemnieku pabalstīšanu, bet par, tā saucamās, vidējās
zemniecības atbalstīšanu, par tā zemnieka atbalstī-
šanu, kura zemes platība ir 7—8 ha līdz 20 ha. Tādā
kārtā šeit jautājums grozās nevis ap nabadzīgās, bet
gan vidējās zemniecības atbalstīšanu.

Noraidot Latgales partiju argumentāciju, man to-
mēr jāsaka sekojošais. Lai arī ar šo priekšlikumu ne-
tiek atbalstīts Latgales visnabadzīgākais zemnieks,
lai arī ar to tiek atbalstīta vienīgi Latgales vidējā
zemniecība, tomēr mūsu frakcija balsos par to aiz
tiem motīviem, ka Latvijas un Latgales vidējā zem-
niecība ir nonākusi tik lielas krizes stāvoklī, ka tās
oikonomiskais_ stāvoklis neko daudz neatšķiras no
visnabadzīgākās zemniecības stāvokļa. Nodokļi, gan
tiešie, gan netiešie, valsts un privātās bankas un pri-
vātie augļotāji ir noveduši vidējo zemnieku saimnie-
cības galīgā bankrotā. Liela daļa vidējo zemnieku,
tāpat kā nabadzīgiezemnieki, tuvojas pauperizācijas
stāvoklim. Tādā kārtā, lūk, lai glābtu šo grimstošo
vidējo zemnieku, kas nonācis trūkumā un pusbadā,
kas ir galīgi bez jebkādiem līdzekļiem, mēs ari bal-
sosim pair pašreizējo linu cenu paturēšanu. Latgalē
un pārējā Latvijā linus sēj galvenā kārtā vidējā zem-
niecība.

Es gribētu aizrādīt Dzeņa kungam, ka nepareizi
viņš domā, ka, balsojot par šo priekšlikumu, šoreiz
mums būtu jāupurē strādnieku intereses. Man kā
strādnieku un zemnieku pārstāvim jāsaka, ka, balsojot
par linu cenām, mēs neaizskarsim strādnieku intere-
ses, neiesim pret strādnieku interesēm, jautājumsšo-
reiz nav tā nostādīts. Tāpēc mums kategoriski jā-
noraida uzskats, lai tas nāktu no kuras puses nāk-
dams, ka te ir runa par tādām zemniecības intere-
sēm, kas stāv pretrunā ar strādnieku interesēm. Nē,
šeit ir runa par interesēm, kas ir ļoti tuvas strādnieku
interesēm. Vidējā zemniecība, faktiskie linu ražo-
tāji būtībā stāv uz vienas plāksnes ar nabadzīgajiem
zemniekiem un pat laukstrādniekiem. Strādniekiem
nevar būt nekas pretim, ka vidējā zemniecība dabū
samaksu par savu darbu, jo, kā jau teicu, vidējās
zemniecības stāvoklis tuvojas lauku proletāriešu un
pat pilsētu proletāriešu stāvoklim. Jāzina, ka aiz
zemes kultūras uzglabāšanas motīviem turīgā zem-
niecībā, tā zemniecībā, uz kuras balstās viņas pār-
stāvji — zemnieku savienība, linus tirgum gandrīz
nemaz nesēj. Te ir iemesls, kāpēc Baltijas zemnieku
savienība uzstājas pret linu cenu paturēšanu līdzši-
nējā augstumā. Mēs redzam, ka līdzšinējo linu cenu
uzturēšana interesē taisni Latgales vidējo zemnie-
cību, kas ražo % visu eksporta linu. Tādā kārtā, bal-
sojot par linu cenu uzturēšanu līdzšinējā augstumā,
mēs nebalsojam par turīgajiem zemniekiem, par lauku
budžu un pelēko baronu atbalstīšanu, bet taisni par
vidējās zemniecības atbalstīšanu. Mēs to darām
tāpēc, ka vidējās zemniecības stāvoklis tagad valdo-
šās saimnieciskās krizes laikmetā savā objektīvā bū-
tībā daudz neatšķiras no laukstrādnieku stāvokļa.
Tādā kārtā, balsojot par linu cenu paturēšanu līdz-
šinējā augstumā, mēs balsojam par mūsu kopējo, pret
strādnieku interesēm nestāvošo cīņas prasību. Šinī
gadījumā mēs balsojam par līdzšinējo linu cenu patu-
rēšanu, par šī priekšlikuma nodošanu kommisijām.
Bet mēs arī atzīmējam, ka tas ir palīdzības solis vie-
nīgi vidējai zemniecībai. Nabadzīgās zemniecības
stāvoklis ar to netiek labots. Lai labotu nabadzīgas
zemniecības stāvokli, mūsu frakcija tuvākās Glenas
iesniegs speciālu priekšlikumu.

Vēl jāatzīmē, ka vienīgi mēs līdz šim esam aiz-
stāvējuši nabadzīgās zemniecības stāvokli un esam
uzstājušies pret likumprojektiem, ko ir iesnieguši ta-
gadējie krokodiļa asaru lējēji, kas mēģina pasliktināt
nabadzīgās zemniecības stāvokli. Lai šo nabadzīgo
zemnieku interešu nodevību slēptu, Latgales pilso-
niskās frakcijas ar šo likumprojektu mēģina izsist
Latgales nabadzīgo masu acīs sev kapitālu, nostādot
lietu tā, it kā tas atvieglo nabadzīgo zemnieku stā-
vokli. Tā tas nav! Latgales nabadzīgo zemnieku
stāvoklis ar šo likumprojektu netiek atvieglots; Lat-
gales partijas to nekad nepūlas panākt. Labākais
pierādījums tam, ka Latgales pilsoniskās partijas ne-
pūlas uzlabot Latgales visnabadzīgāko slāņu stā-
vokli, ir pagājušo dienu debates un balsošanas, kad
strādnieku un zemnieku frakcijas likumprojektus no-
raidīja ar Latgales pilsonisko frakciju un visu šo
Trofimovu, Kaļļistratovu u. c. balsīm. Redziet, tāds
ir stāvoklis! Tad, kad nāk nabadzīgo Latgales zem-
nieku un vispār nabadzīgo šķiru aizsardzības likum-
projekti, šie kungi uzstājas pret tiem un pasaka, ka
balsos pret minētiem likumprojektiem. Tomēr, ne-
skatoties uz visu to, šie kungi grib sazvejot sev
balsis arī šajos nabadzīgajos slāņos, un tāpēc arī vi-
dējās zemniecības labā izstrādātos likumus mēģina
nostādīt par tādiem, kas it kā spēj palīdzēt arī naba-
dzīgajai zemniecībai. _ To viņi dara tāpēc, lai varētu
parādīt, ka viņi aizstāv arī nabadzīgo zemniecību.

Nobeidzot savu runu, man jāsaka, ka, atbalstot
šo likumprojektu, mēs mēģināsim mobilizēt ap re-
volucionāro strādniecību Latgales un Latvijas vi-
dējo zemniecību. Mobilizēdami vidējo zemniecību
revolucionārai cīņai un cenšoties ievilkt to mūsu ie-
spaida sfairā, atraujot viņu buržuāzijas iespaidam un
padarot to par proletariāta cīņas rezervi, mēs, bal-
stoties uz viņu, veidosim savu turpmāko cīņu, cīņu
par visu Latgales un visas Latvijas darba ļaužu stā-
vokļa uzlabošanu tiklab pilsētās, kā uz laukiem. Šī
cīņa jāizcīna apvienoti. Strādniecībai jāapvienojas
ar nabadzīgajiem vidējiem zemniekiem, jo vieni paši
strādnieki nevar uzvarēt. Viena pati strādniecība
nevar sagraut pastāvošo izsūkšanas un verdzinā-
šanas iekārtu. Tāpēc viņai jāatbalsta vidējā zemnie-
cība, lai to pievilktu strādniecības cīņā. Tā ir strād-
niecības polītikā, kas vēršas uz vidējo zemnieku ie-
vilkšanu šķiru cīņā, kopējā ar pilsētu un lauku strād-
niekiem cīņā pret visu lauku un pilsētu buržuāziju.
Tāds ir šis jautājums no revolucionāro strādnieku
viedokļa!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam. Deputāts Vitenbergs atsakās no vār-
da. — Vārds deputātam Firksam.

V. Firkss (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
Deputātu kungi! Vācu frakcija pilnīgi saprot to grūto
stāvokli, kāda nonākušas Latgales lauku saimniecības
sakarā ar linu cenu krišanos, bet viņa neredz ne-
kādas iespējas apgrūtināt šinī ziņā valsts izdevumus
tādā kārtā, ka valdība uzpirktu linus no lauksaimnie-
kiem par augstām cietām cenām. Jau šogad mēs
esam piemaksājuši linu audzētājiem pāri par saviem
līdzekļiem. Maksāt piemaksas arī turpmāk — un ar
tādām mums jārēķinās, ja noteiks pagājušā gada
cenas — mēs neesam spējīgi. Tāpēc mēs nevaram
balsot par priekšā esošo pārējas formulu, sevišķi ja
nav norādīts, kur ņems vajadzīgos līdzekļus. Bet
mēs varam pievienoties priekšlikumam nodot cenu
jautājuma noskaidrošanas lietu saimnieciskām kom-
misijām. Varbūt tās varēs norādīt uz vajadzīgiem
līdzekļiem, varbūt tās nāks pie pavisam citiem slē-
dzieniem un atradīs atrisinājumu linu monopola

*) Runātāja atreferējums.
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atcelšana. Šodien mes šinī zālē neesam spējīgi šo
jautājumu ar celi pārlauzt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lapinskim.

V. Lapinskis (Latvijas poļu savienība; runā
krieviski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es tikai dažos
vārdos gribu atbildēt tiem norādījumiem, ko te iz-
teica daži Latgales deputāti. Vispārējais Latgales
deputātu tonis ir tāds, ka par visām likstām, kas
Latgalei guļ virsū, nav vainojams neviens cits kā
sociāldemokrāti. Tie esot vainīgi, tie bijuši pretim,
tie nav atļāvuši u. t. t. Špolanska kungs, no Jūsu
runas palika tāds iespaids, ii kā pie valdības grožiem
visus šos gadus būtu sēdējuši sociāldemokrāti un ne-
būtu devuši jums nekā. Bet, Latgales deputātu kun-
gi, tie,_kas no jauna esat šeitienākuši, un tie, kas šeit
esat sēdējuši daudz gadu, vai jūs paši neesat bijuši
tie, kas kopā ar Latvijas turīgo zemniecību, ar to vis-
turīgāko, kāda vien Latvijā ir, lēmāt par valsts ka-
ses piemaksām un maksājāt šīs piemaksas turīgai
zemniecībai? Mēs, turpretim, vienmēr gan kommi-
sijās, gan arī šeit plenārā sēdē esam uzsvēruši, ka
tā mēs nevaram rīkoties, ka Latvijas apstākļi to ne-
atļauj, ka mums vispirms jādomāpar mazo, sīko zem-
nieku, kas ir Latgalē un arī citur Latvijā. Bet kad
tiem kaut kas bijis_ jādod, tad jūsu balsis nekad nav
bijušas par to. Jūs gan esat palīdzējuši izdalīt lī-
dzekļus turīgai zemniecībai, un tagad, kad nu kase
iztukšota, jūs nākat un sakāt, ka vainīgie, lūk, sociāl-
demokrāti. Sakait, kungi, kā lai šādas runas sa-
prot!

Es minēšu labības monopola jautājumu. Kad šis
jautājums bija dienas kārtībā, mēs, sociāldemokrāti,
aizstāvējām šo projektu un sacījām, ka Latgales sīk-
zemniekiem līdz ziemassvētkiem maizes nepietiek,
bet pēc ziemassvētkiem viņi maizi pērk, un tā tad
viņu stāvoklis šinī ziņā ir tāds pats kā pilsētas strād-
nieku stāvoklis. Sakarā ar to tad ari mēs uzsvērām,
ka vajaga gādāt, lai neceltos maizes cenas. Bet ko
darīja Latgales deputātu kungi? Latgales deputātu
balsis nebija par šo priekšlikumu. Arī valdībā jūs
nebijāt par to. Vēl līdz šai dienai jūs sēžat valdībā
un izdalāt milzīgas piemaksas turīgai zemniecībai par
kviešiem un rudziem, jo kviešus un rudzus audzē
tikai turīgos Latvijas apgabalos, ne citur. Tagad jūs
nākat un vainojat sociāldemokrātus, ka viņi esot par
visu vainīgi. Jūs pašikopā ar lielajiem un turīgajiem
zemniekiem esat izsaimniekojuši valsts kasi un tagad
mēģināt vainu pārvelt uz citiem. Mēs sakām tikai
vienu — mēs gribam atbalstīt arī Latgales trūcīgo
zemnieku. Bet tikai, kungi, ne uz postā nonākušā
strādnieka rēķina. Mēs sakām, ka jūs no tā nedrīk-
stat ņemt un tam visu kraut virsū. Meklējiet citu
veidu! Ņemiet no turīgākās daļas, lai ari tā nāk pa-
līgā! Bet tad bez jūsu balsīm mēs nevaram iztikt.
Un man rodas vēl jautājums: vai tad, kad stāsimies
pie saimnieciskās programmas apskatīšanas un sāk-
sim šos jautājumus kārtot, kur lieta ies uz turīgāko
šķiru rēķina, vai tad Latgales deputātu balsis būs par
mūsu priekšlikumiem.

Deputāts Ivbuls sacīja, ka visa nelaime esot slimo
kasēs. Ko tad Jūs, Ivbuia kungs, gribat — lai ļau]
mirt nost slimiem cilvēkiem? Tā būs tād_a kaprača
loģika, kurš saka: slikti laiki, nemirst — būtu miruši,
tad būtu labāki! To taču Jūs nevarat prasīt!

Nāca arī Trofimova kungs un kritizēja dzelzceļu
būves. Trofimova kungs, vai Latgales sīkzemniecība
nav strādājusi pie dzelzceļu būvēm. Varbūt ari viņa

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

jūtamas summas savās saimniecībās ir dabūjusi taisni
no dzelzceļubūvēm. Tāpēc nevajaga nākt un pār-
mest šinī ziņā.

Mīlberga kungam man jāsaka, ka viņš manus
vārdus tulkoja nepareizi. Es nekad neesmu teicis,
ka mēs esam pret palīdzēšanuLatgalei.

Vēl pāris vājdus divi deputātu kungiem. Se-
višķi man jābrīnās par Leikarta kungu. Viņš stā-
stīja, ka Latvijas bankas un valsts izsaimniekošanu
veikuši sociāldemokrāti, un pieminēja Celma un Men-
dera vārdus, ka tie bijuši Latvijas bankas padomē,
viens bijis pat priekšsēdētājs, un Latvijas banka iz-
saimniekota. Leikarta kungs, vai Jūs nezināt tik-
daudz, ka Latvijas bankas zaudējumi — vai, ja Jūs
tā gribat, sauciet to par izsaimniekošanu — radās tanī
laikā, kad par Latvijas bankas galveno direktoru bija
Švēde un par padomes priekšsēdētāju Ringolds Kal-
nings? (P. Leikarta starpsauciens.) Tad, kad to iz-
saimniekoja, bija Ringolds Kalnings un Švēde! Vai
Jūs pat tikdaudz nezināt, ka Švēdi nodeva tiesai,_ un
ka tiesa pateica, ka viens miljons latu nav nekāds
zaudējums ?— par to nevar notiesāt. Tie bija tiesas
motīvi. Jums, Leikarta kungs, vajadzēja gan zināt,
ka Švēde un Ringolds Kalnings nav sociāldemokrāti,
tie pieder šim soārnam (rāda ar roku oa labi). (Starp-
sauciens.) Varbūt, tiek nrasīts par daudz, bet to nu
gan vajadzēja zināt, ka Švēde un Ringolds Kalnings
nepieder nie sociāldemokrātiem. Tad, kad Celms
nāca par Latvijas bankas priekšsēdētāju un kad Lat-
vijas bankā sēdēja mūsu pārstāvji, Latvijas bankas
izsaimniekošana apstājās un sākās visu izsaimnieKo-
šanaslietu likvidācija. To Jums gan vajadzēja zināt!

Vēl man jāpiezīmē Mežula kungam, ka viņš ru-
nāja par revolucionāro taktiku, kādu viņa frakcija ie-
ņemšot šai jautājumā. Lai lieta būtu skaidra, viņš
sacīja, ka neviens lielsaimnieks linus nesējot. Kam
Jūs to varat pierādīt? Paskataities taču saimnie-
ciskā departamenta datos par linu nodošanu, un tur
Jūs redzēsit, ka no visa linu kvantuma/s nodod Lat-
gale un % nodod Vidzeme. Un Vidzemē taču šielinu
nodevēji ir lielsaimnieki! Ja nu Jūs uzskatāt, ka_ šo
paaugstināto cenu maksāšana lielsaimniekiem ir kāda
sevišķi revolucionāra taktika, tad — sukājiet vaļā!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Iesniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms deputāts
V. Bastjānis liek priekšā —

deputātu Dzeņa, Ivbuia u. c. iesniegto priekšlikumu nodot
budžeta kommisijai atsauksmei.

Deputāti J. Birznieks un V. Gulbis liek priekšā—
šo priekšlikumu nobalsot dalīti, proti — vispirms nobalsot

priekšlikuma pirmo dalu — uzdot valdībai nekavējoties atjau-
not linu pieņemšanu no ražotājiem — un pēc tam — priekš-
likuma otro dalu — jautājumu par linu iepirkšanas cenām no-
dot apspriest budžeta kommisijai.

Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Bastjāņa
priekšlikums. Ja to pieņems, deputātu Birznieka un
Gulbja priekšlikums atkritīs; ja deputāta Bastjāņa
priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā deputātu
Birznieka un Gulbja priekšlikums par dalītu balso-
šanu un pēc tam — deputātu Dzeņa, Ivbuia u. c. ie-
sniegtais priekšlikums. Sāksim balsot! Nobalsošanā
nāk deputāta Bastjāņa priekšlikums —

deputātu Dzeņa, Ivbuia u. c. iesniegto priekšlikumu nodot
budžeta kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjāņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par de-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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putāta Bastjāņa priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret
:— 43 balsis, atturējies 1. Deputāta_ Bastjāņa priekš-
likums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Birz-
nieka un Gulbja priekšlikums —

deputātu A. Dzeņa, St. Ivbuia u. c. iesniegto priekšlikumu

C

nobalsot dalīti.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nobalsošanā

nāk deputātu Dzeņa, Ivbuia u. c. iesniegtā priekš-
likuma pirmā dala —

uzdot valdībai nekavējoties atjaunot linu pieņemšanu no
ražotājiem.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs dalās pieņem-
šanu. Acīmredzot vairākums. Priekšlikuma pirmā
dala pieņemta. — Nobalsošanā nāk deputātu Birz-
nieka un Gulbja priekšlikums —

deputātu Dzeņa un Ivbuia priekšlikuma otro dalu — at-
jaunot Jinu pieņemšanu no ražotājiem par 1931. gada cenām
— nodot budžeta kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Deputāti
P. Leikarts un A. Frišmanis iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā priekšlikumu par linu pieņemšanas at-
jaunošanu par līdzšinējām cenām kommisijai skatīt cauri 10
dienu laikā."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputātu Leikarta un Frišmaņa priekšlikumu.
Tikai 2 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputātu
Leikarta un Frišmaņa priekšlikums atkrīt.

Deputātu St. Ivbuia un J. Rancana priekšlikuma
otrā daļa:

„Uzdot valdībai tuvākā nākotnē dibināt Latgalē cukura
fabriku, kas dotu iespēju pāriet no linu kultivēšanas uz cu-
kura biešu audzēšanu."

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija): Priekšlikumu par līdzšinējo linu cenu paturē-
šanu nodeva budžeta kommisijai. Labi, ja budžeta
kommisijā to izskatīs ātrā laikā, bet tas nav domā-
jams, jo kā labais, tā kreisais spārns šo priekšlikumu
bremzēs.

Ja paskatāmies, kādi ir Latgales sīkzemnieku ie-
nākumi, tad redzam, ka līdzšinējie valdības pabalsti
neviens nenāk par labu Latgales sīkzemniekiem. Be-
kona, labības lombardēšanas un sviesta piemaksas ir
loti niecīgs atbalsts latgaliešiem. Pagājušā gadā
valdība samaksāja zemniekiem par nodotiem kvie-
šiem 21 miljonu latu. No šīs summas Latgales sīk-
zemnieki saņēma nepilnus 2 miljonus latu. Tā tad
19 miljoni latu aizgāja uz Kurzemes, Vidzemes un se-
višķi Zemgales labības bagātiem apvidiem. Kas at-
tiecas uz bekonu, tad Latgales sīkzemnieki nav saņē-
muši kaut 5% no summas, ko valdība ir piemaksājusi
lauksaimniekiem par nodoto bekonu. Arī šeLatgales
zemnieks nekā nav saņēmis. Kad nu mēs tagad šeit
Saeimas sēdē paceļam jautājumu, lai valdība turpmāk
maksātu par nodotiem liniem pagājušā gada cenas,
tad mūsu priekšlikums neatrod pārējo deputātu va-
jadzīgās siltās piekrišanas, un vienā dienā to nevar
izlemt.

Pēdējā laikā ļoti daudz runāts par taupību, aiz-
rādīts, ka nav naudas u. t. t, u. t. t. Bet, kungi,
1923. gadā, kad nodibinājās linu monopols, vai kādam
jums tad bija iebildumi pret to, ka valdība katru gadu
saņēma no Latgales nabadzīgajiem sīksaimniekiem
5—10 miljonu latu? To jūsnedarījāt! Piecu vai sešu
gadu laikā Latgales sīksaimnieki ar saviem liniem ir
devuši valdībai apmēram 50.000.000 latu ienākuma,
bet pret to ne labā, ne kreisā spārna kungi nav pro-
testējuši, nav uzstājušies pret to, ka ar Latgales sīk-
saimnieku naudu tiek stabilizēts mūsu lata kurss, sta-
bilizēta mūsu valūta, pirkti dzelzceļu materiāli, dibi-
nātas slimo kases, paaugstinātas ierēdņu algas, nodi-

bināts pensiju fonds u. t. t., u. t. t. Turpretim tagad,
kad linu monopols vairs nedod peļņas, mēs pat no
oikonomi'stu aprindām dzirdam baumas, ka linu mo-
nopols likvidējams. Valstij tas esot neizdevīgs, 'pel-
ņas nekādas nedodot, prasot tikai izdevumus. Kungi,
visu laiku Latgales zemnieks deva savus grašus val-
dībai — tagad ir pienācis laiks, kad viņš vairs ne-
var dot un prasa, lai valdība atdotu viņam tos grašus,
ko viņš kādreiz devis valdībai; bet te nu jūs sakāt,
ka linu monopols likvidējams. Mēs neprasām maksāt
augstāku cenu, nekā privātā tirgū, mēs neprasām
maksāt simts latu par birkavu, bet 60—80 latu. Un
tomēr jūs prasāt linu monopola likvidēšanu! Droši
vien vienā jaukā dienā kreisais spārns kopā ar labo
spārnu linu monopolu arī likvidēs. Tāpēc mums, Lat-
gales deputātiem,arī jārūpējas, lai nabadzīgie Latga-
les iedzīvotāji rastu citu ienākumu avotu.

Viens šāds ienākumu avots būtu — cukura ražo-
šana. Par cukura fabrikas vietu es vēl nerunāju; to
varētu būvēt vai nu Rēzeknē, vai Daugavpilī, vai arī
citur — par to lai spriež budžeta kommisijā. Bet
viens Saeimai jānolemj — ka tāda fabrika valdībai
Latgalē steidzoši jādibina. Ja redzam, ka mūsu līdz-
šinējā saimnieciskā politika nav bijusi pareiza — mēs

- zinām, ka Jelgavas apriņķis ir bagāts kviešu laukiem,
un viens pats apriņķis dabūjis 4.000.000 latu, kamēr
visa Latgale nav dabūjusi ne 2.000.000 latu — mums
jāpadomā, kā stāvokli labot. Jelgavā nodibināta cu-
kura fabrika. Latgalei, atskaitot linus, citu ienākumu
nav. Tāpēc, man liekas, neviena frakcija nedrīkstētu
iedrošināties balsot pret cukura fabrikas celšanu Lat-
galē visdrīzākā laikā. Man liekas, ka mūsu priekšli-
kumam par cukura fabrikas dibināšanu Latgalē nekā-
das opozīcijas nebūs, un es ceru, ka Augstais nams
mūsu priekšlikumu pieņems.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godājamie deputātu kungi! Varbūt, no vie-
nas puses izliekas tā savādi, ka taisni tanī brīdī. kad
ir vispārējs līdzekļu trūkums, un kad visās malas jr
runa par to, ka tur jāsamazinaun tur jāsamazina,mēs
runājam par cukura fabrikas būvi; bet stāvoklis ir
tāds, ka saimnieciskie aprēķini mūs spiež to darīt.
Jelgavas cukura fabrika ar savu darbu netiek galā.
Šogad Jelgavas cukura fabrika pārstrādāja 4350 hek-
tāru cukurbiešu. Ja sējumu platība paplašināsies, tad
Jelgavas cukura fabrika ar darbu vairs galā netiks.
Tāpēc laikus un noteikti jāpadomāpar to. Jūs zināt,
ka tagad par vairāk kā_ desmit miljonu latu cukuru
ieved no ārzemēm. Mūsu Jelgavas cukura fabrika
var ražot apmēram 10.000—11.000 tonnu, bet Latvija
patērē 45.000—48.000 tonnu._ Tā tad dabīgs pamats
Latvijā ir 4—5 cukura fabrikām. Ta būtu liela mērā
nākts pretim mūsu lauksaimniekiem, strādniekiem
būtu darbs, un, bez šaubām, tas lielā mērā aizkavētu
arī valūtas aizplūšanu uz ārzemēm.

Ja iebildumi būtu tikai tāpēc, ka trūkst līdzekļu,
tad man jāsaka, ka tomēr līdzekļi šai vajadzībai jā-
gādā un šīs fabrikas jāceļ.

Jautājums varētu būt vēl par vietu. Visiem zi-
nāms, ka par to ir bijuši jau dažādi strīdi, notikušas
vairāk sapulces gan Pļaviņās, gan Lejaskurzemē, gan
Līvānos, gan Krustpilī, gan citur, un visi_ grib, lai
fabrika atrastos iespējami tuvāk katra mājām. Te
nu, bez šaubām jāievēro tikai lietderība, un bez pa-
matīgas šī jautājuma apsvēršanas nevar pateikt, kur
šim fabrikām jābūt.

Es esmu uzmetis mazu kalkulāciju par to, cik
varētu izmaksāt cukura biešu pārvadāšana, ja tās
būtu jāved 30—40 kilometru. Izrādās, ka, ņemot 150
vagonus dienā, kāds ir caurmērā vagonu skaits Jel-
gavas cukura fabrikā, un rēķinot 20 santīmu par
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kilomentru, iznāktu 1800 latu dienā. Trīs vilcieni iz-
maksātu 360_ latus, un, pieskaitot klāt kultūras fonda
nodokli, kopa būtu 64 lati dienā; ,— ar vagonu lieto-
šanu, kas diena izmaksā 135 latus, 100 dienās lieku
izdevumu būtu 200.000 latu. Pieskaitot klāt vēl da-
žus strādniekus, jo mazākās stacijās kalpotāju štats
nav piemērots cukurfabrikas apkalpošanai — pie-
mēram, vajadzētu vienu technisko kantoristu, svē-
rāju, vagonu sakabinātāju,' lokomotīves vadītāju un
palīgu u. t. t., tas prasītu 40.000 latu. Visu šo aprē-
ķinu kopsummatad nu būtu 240.000 latu sezonā. Ar
to nu, kungi, jārēķinās, un tāpēc nekādā ziņā ne-
drīkst but tādas aplamas domas, ka cukura fabrikas
var atrasties visur tur, kur vien iedomājas. Tas Ir
nepareizi. Mums jārēķinās ar šiem aprēķiniem un
liekiem izdevumiem. Bez šaubām, to nevar izlemt
Saeimas plenārsēdē. Šis jautājums jānodod kommi-
sijām apspriešanai, un tāpēc jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcija balsos par šī ierosinājuma nodo-
šanu lauksaimniecības, budžeta, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības kommisijām. Pie šī jautājuma atrisi-
nāšanas jāķeras bez kavēšanās. Ja gribam, lai
rudenī mums būtu cukura fabrika, tad jau februāra
mēnesī būve jāizdod izsolē. Acīmredzot, fabriku ne-
būvēs Latvijas firmas, jo tādu Latvijā nav. To bū-
vēs kāda ārzemju firma, varbūt, Čechoslovakijas vai
cita. Tā tad februāra mēnesī visvēlākais šī fabrika
jāizdod izsolē, lai rudenī tā būtu jau gatava. Citādi
pienāks pavasaris, un lauksaimnieki nevarēs papla-
šināt cukura biešu sējumu platību. Cukurbiešu pār-
strādāšanas sezona ir 100 dienu. Ja bietes stāv ilgāk
par 100 dienām, tad tās bojājas, cukura saturs bietēs
iet zudumā. Tāpēc šim jautājumam jāpieiet nopietni
un tas jāsteidzina. Mūsu partija balsos nar priekš-
likuma nodošanu kommisijai, neatklājot debates par
šo lietu plenārā sēdē, jo tad ar to netiksim galā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā apvie-
nība) : Godātie deputātu_kungi! Par to, ka cukur-
fabrika jābūvē — un jabūve ne viena vien —, man
liekas, šeit Saeimā nav strīdu. Šis jautājums ir vai-
rāk reižu apskatīts vairāk kommisijās, un pagājušas
Saeimas budžeta kommisijā bija_ devusi pozitīvu at-
zinumu, ko akcentēja arī plenārsēde, pieņemot budže-
tu . Tā tad politiski Šis jautājums ir jau izšķirts. Tā-
dēļ man jābrīnās, kādēļ kristīgo frakcija nak ar pa-
skubinājumu atkal tanī pat vietā, t. i. Saeima, no
kuras neatkarājas jautājuma praktiska atrisināšana.
Par šo jautājumu jārunā tikai Ministru kabinetam
resp. valdībai, kurai jārealizē pagājušā pavasarī Sa-
eimas pieņemtais lēmums. Man liekas, Augs_ta nama
atkārtota lemšana nekā jauna lietas praktiska nokār-
tošanā neienesīs.

Kas attiecas uz jautājuma būtību, man liekas, var
būt diezgan daudz dažādu domu, vai šo izlemto jau-
tājumu praktiski realizēt tūlīt,_ vaiatlikt uz kādu lai-
ciņu. Bet šīs diskusijas tomēr būtu pilnīgi nevieta.
Šeit jau Erniņa kungs diezgan pamatoti aizradjja, ka
mūsu Jelgavas cukura_ fabrika jau tagad nespēj pār-
strādāt visas piedāvātās cukurbietes. Acīmredzot, ja
negribam apturēt cukurbiešu ražošanu, jāķeras pie
jaunas cukura fabrikas būves^ , un šādas fabrikas bus
jābūvē ne tikai vienā vietā Vien, bet vairākas. Ja
runājam par Latgali, tad jāsaka, ka tur cukura fabri-
kas nepieciešamība visvairāk sajūtama. Un kadeļ?
Tādēļ, ka mēs te visu laiku Augstajā namā esam ne
vienu reizi vien aizrādījuši, ka Latgales zemnieki jā-
atsvabina no ekstensīvas saimniekošanas un ka Lat-
galē lauksaimniecības kultūra jāpaceļ. Viens no
šādiem līdzekļiem ir — cukurbiešu ražošana. Tā
lieta praktiski ir jau pārbaudīta, un ir izrādījies, ka ir

vērts cukurbietes audzēt. Latgalē tās aug labi, un
arī cukura procents bietēs ir augsts. Tā tad šinī ziņā
nekādu šķēršļunebūtu. Kas attiecas uz kvantumu,
vai Latgalē tuvākā laikā varētu saražot tik daudz cu-
kurbiešu, ka varētu nodarbināt cukura fabriku, par
to panākta skaidrība jau ir: nākošā gadā varēs ap-
sēt jau kādus 600 ha. Tā tad, ja rēķinām cukura fa-
brikas būves laiku, apmēram,' vienu gadu, kas ir
minimums, tad jau nākošā gadā diezgan liels cukur-
biešu kvantums no Latgales būs jāpārstrādā Jelgavas
cukura fabrikā. Bet Jelgavas cukura fabrika atsakās
noslēgt līgumus par Latgales cukurbiešu noņemšanu.
Tā tad steidzamība še neapšaubāma. No šī viedokļa
jāpabalsta lēmums,ar ko Saeima atkārtoti uzdod val-
dībai iespējam: ātrāk ķerties pie šī jautājuma prak-
tiskas atrisināšanas vēl šinī budžeta gadā. Varbūt
valdībai ar saviem budžeta līdzekļiem neizdosies to
izdarīt? Varbūt būs jāizmanto ārzemju krēdits? Bet
valdībai par to jāgādā. Ja arī būtu jāizmanto ārzemju
krēdits, tad — joātrāk ķersies pie šīs lietas, jo labāki
varēs šo jautājumu atrisināt. Tādā veidā mēs bū-
sim gājuši pretim tiem lauksaimniekiem, kas domā
pāriet no linu ražošanas un citu neienesīgu lauksaim-
niecības kultūru paturēšanas uz ienesīgāko cukur-
biešu ražošanu. No šī viedokļa un šiem motīviem
Vadoties, es savas frakcijas uzdevumā varu paziņot,
ka mēs atbalstīsim iesniegto priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šo priekšlikumu, līdzīgu pir-
majam arī iesnieguši Latgales deputāti. Še ir noteikta
prasība būvēt Latgalē cukura fabriku. Es domāju,
tagadējos apstākļos, neiztirzājot priekšlikumu tuvāk,
ir diezgan riskanti jau šodien sacīt, ka tai fabrikai
noteikti jābūt Latgalē. Mēs zinām, ka cukura
fabrikas būve nav tik vienkārša lieta. Tā prasīs no
valsts dažus miljonus latu. Šielīdzekļi būs vajadzīgi
jau samērā īsā laikā. Te mēs dzirdējām Erniņa
kunga aizrādījumus — un es gribētu ticēt, ka viņš_ ir
nareizi kalkulējis; viņš izrēķinājis, cik izmaksātu
biešu pārvadāšana no attālākiem apgabaliem un_ cik
liela starpība būtu, ņemot cukurbietes no Juvākas
apkārtnes. Tādēļ cukura fabrikas būtu jābūvē vis-
pirms tādos centros, kur pēc apstākļu izpētīšanas
visātrākā laikā būtu iespējami lieli_ cukurbiešu dau-
dzumi, kur varētu fabrikām sagādāt vajadzīgo dar-
bu. Nav noslēpums, ka cukura fabriku atmaksāša-
nos varam cerēt tikai tad, ja valsts likumdošana šai
ražošanas nozarei būs labvēlīga. Mes zinām, ka
vienai fabrikai valsts ir spējīga dot zināmu atbalstu,
bet vai arī četrām un piecām šī iespēja bus — tas ir
pavisam cits jautājums. Tādēļ mums jāpieiet šai
lietai loti uzmanīgi un apdomāti. Mēs negribam ka-
vēt šī jautājuma pētīšanu; mēs gribam_to_iz_šķirt ie-
spējami ātri, bet šis jautājums, tāpat kā pārējie sva-
rīgie likumdošanas akti, nododams kommisijām.
Cukura rūpniecība lielā mērā atkarīga no mūsu valsts
likumdevējas iestādes labvēlības. Kommisijās, kam
priekšlikums nododams, būtu: lauksaimniecības kom-
misijā, kas apskatītu priekšlikuma dziļāko būtību, at-
rodot piemērotāko vietu, tad — budžeta kommisijā,
kas gādātu līdzekļus, un finanču kommisijai būtu gal-
venais pienākums — gādāt cukurbiešu audzētājiem
aizsardzību pret citu zemju konkurrenci. Ja šādas
aizsardzības nebūs, tad cukurbiešu ražošana, cik par
to arī nejūsmotu, nekādus ienākumus*nedos, jo mēs
zinām, ka cukura cena pasaules tirgū nav tāda, ka
cukurbiešu ražošana patlaban atmaksātos. Tāpēc
lieku priekšā nodot šo jautājumu lauksaimniecības,
finanču, tirdzniecības un rūpniecības un budžeta kom-
misijām.
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Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Šovakar Augstā nama uzmanību visvairāk
saista Latgale. No visām partijām nāk Latgales de-
putāti un aizrāda, ka Latgale ir pastarīte, bārenīte,
kas cieš no pārējās Latvijas lielu pārestību; tāpēc
pienācis beidzamais laiks pielikt visus spēkus, lai
to novērstu. Aizrāda, ka Latgale esot bijusi tā, kas
ar saviem liniem palīdzējusi uzcelt Latviju: viņa bi-
jusi tā, kas ar saviem liniem devusi līdzekļus strād-
nieku likumdošanai; vārdu sakot — ja nebūtu bijis
Latgales,_ pārējā Latvija būtu sabrukusi.

1

Godātie kungi! Vai_ jūs nešaujat mazliet pār
strīpu? Ta jus varat runāt Latgalē, tautas sapulcēs,
bet ne šinī Augstajā namā, kur deputātiem ir zināmi
skaitļi, ko Latgale saņem, un ko viņa dod. Ja skatā-
mies no ienākumu un izdevumu viedokļa, tad tiešām
Latvija būtu laimīga, ja viņai Latgales nebūtu. Pie-
merarm valsts algo Latgalē visus, skolotājus, uzcel
skolu ēkas u. t. t.; bet es domāju, ka jūs paši, Lat-
gales deputātu kungi, to itin labi zināt. Tāpēc šo-
reiz tiešāmir ļoti netaktiski, ja jūs tagad gribat pār-
liecināt Augsto namu, ka Latgalei dara pāri. Es ne-
esmu Latgales naidnieks; Latgale ir mūsu māsa, un
mums jāpalīdz Latgalei tikt uz tā paša kultūras lī-
meņa, uz tā paša labklājības līmeņa, kāds ir pārējā
Latvijā; tāpēc mēs ari esam darījuši visu, lai postu
jau pašā saknē iznīcinātu. Bet te nu ir divi ļaunumi:
no vienas puses Latgales zemais kulturālais līmenis,
zemais izglītības stāvoklis un, otrkārt, Latgales
sādžas. (A. Pastora starpsauciens.) Ir pareizi,
Pastora kungs, ko Jūs sakāt, ka sādžas tagad iz-
nīcinātas, ka sādžu tagad maz palicis. Vēl paies pā-
ris gadu, līdz sādžas būs iznīcinātas. Tikai tad Lat-
gale sāks atmosties. Latgales deputātu kungi! Man
tomēr šķiet, ka jums vajadzētu būt tik daudz drosmei
— pasacīt, ka pārējā Latvija ir nākusi Latgalei pre-
tim un nekad nav no tā atteikusies; bet ja jūs gribat
šeit un tautas sapulcēs nodarboties ar dēmagoģiju,
tad tas ir vairāk kā nekaunīgi. (A. Jukšinska starp-
sauciens.) Jukšinska kungs! Jūs sakāt, Latgale ir
vienīgā vieta, kur cukura fabrika vajadzīga. Bet
kāpēc gan ne Liepājā? Es kā zemkopis, kam biešu
audzēšana labi pazīstama, teikšu, ka labāku vietu
cukura fabrikai par Liepāju nevar atrast. Liepājai
pieiet 5 dzelzceļi, pie tam gar dzelzceļiem ir tieši
cukurbiešu audzēšanai derīga zeme. Bez tam Lie-
pājas apkārtnes sīkzemnieki ir daudz reiz sliktākā
stāvoklī, nekā Latgales sīksaimnieki. ( A. Jukšinska
starpsauciens.) Jukšinska kungs, Jūs, diemžēl, esat
jau otrās Saeimas deputāts, bet Latviju vēl nepa-
zīstat, es Latgali pazīstu. Aizbrauciet uz Liepājas
apkārtni, Nīcu, Rucavu; tad Jūs redzēsit, ka tur ir
veseli ciemi, kur zemniekiem ir tikai 3pūrvietas ze-
mes. Un šie cilvēki uz šīm 3 pūrvietām dzīvo, bet
viņi dzīvo citādu dzīvi nekā Latgalē. Kāpēc jūs do-
mājat, ka vajaga tikai Latgalei, bet pārējiem neva-
jaga nekā?

Es gribētu sacīt, deputātu kungi, ka šis jautā-
jums nav jauns; tas ir vecs jautājums. Jau II Sa-
eimas laikā, kad uzbūvēja Jelgavas cukura fabriku,
deputāti aizbrauca šo fabriku apskatīt un atzina, ka
vajadzīgas tā sauktās jēlcukura fabrikas, un ka tā-
das jāceļ vairākas. Bet kāpēc tās līdz šim nav uz-
celtas? Kungi labajā spārnā, 4 gadus nepārtraukti
jūs esat valdījuši; ja jūs katru gadu būtu uzcēluši
tikai 1 fabriku, tad mums tagad būtu 4 fabrikas.
Jukšinska kungs, kāpēc Jūs pamostaties tagad, kad
valsts kase ir galīgi tukša, kad valsts nespēj vairs
pildīt savus pienākumus, kad viņa vairs nespēj sa-
maksāt uzņēmējiem un strādniekiem nopelnītas al-
gas? Kāpēc Jūs pamostaties tagad, kad mēs esam

nonākuši pie katastrofas, kad mēs esam nonākuši
pie tā, ka jāatlaiž strādnieki, jāatlaiž ierēdņi, un kad
visa šī lielā masa cieš badu? Vai Jūs domājat, ka
tagad pienācis īstais laiks fabriku būvei? Un es.
gribētu jautāt, vai jums ir iespējams uz daudzmaz
pieņemamiem noteikumiem dabūt kaut kur kapitālus
šo fabriku būvei? Ja jūs tās arī uzbūvētu, tās ar
savam piemaksām tikai vairotu mūsu postu, jo val-
stij bus jāmaksā par aizņemto kapitālu augsti pro-
centi. Es gribētu jums, Latgales kungi, teikt: ja šo-
dien Saeimas vairākums arī nobalsotu un piekristu
jums,_es ceru tomēr, ka jūs paši apdomāsities. Ta-
gad_ jus esat droši, ka šo priekšlikumu noraidīs, un
tāpēc nodarbojaties ar dēmagoģiju. Tāds paņēmiens
nav godīgs. (A. Jukšinska starpsauciens.) Juk-
šinska kungs, es gribētu teikt, ka Jūs vēl esat jauns
cilvēks un par cukura biešu jautājumu maz vēl ko
zināt; bet demagogs Jūs esat bijuši ne vienreiz vien.
Jūs runājat tikai tāpēc, lai muļķotu savus vēlētājus.
Es Jums atklāti pateikšu, ka nākošā gadā cukura
fabriku nevar būvēt; tas nav iespējams, kaut arī
visi 100 deputāti kā viens to gribētu; un kas nav
iespējams, to arī nevar prasīt. Mēs nevaram solīt
to, kas nav iespējams. Saviem vēlētājiem pūst mig-
lu acīs — tas nav deputāta cienīgs darbs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ivbulam.

St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Cienītie deputātu kungi! Cukura fabriku Lat-
galē vajadzēja būvēt jau agrāk. Latgale ir taisni tas
apgabals, kur cukura bietēm visizdevīgākā zeme.
Cukura

^
biešu audzēšana neprasa lielas zemes pla-

tības, ta prasa tikai daudz darba roku. Latgalē viss
tas ir. Latgalē ir daudz darba roku un nav lielu ze-
mes gabalu, kur varētu nodarboties ar graudkopību
vai citu kultūru. Nav taisnība, ka cukura fabrikas
dibināšana prasītu milzīgas summas. Mēs nebūt
nedomājam dibināt tādu fabriku, kāda ir Jelgavā,
kuras būve izmaksāja 31U miljonu latu. Mēs gribam
buvet fabriku jēlcukura apstrādāšanai, kas maksātu
tikai pusotra miljona latu. Ja palūkosimies aprēķi-
nos, cik lielas summas valsts izdod cukura importam '
un cik daudz valūtas, cik daudz zelts aizplūst uz ār-
zemēm, tad redzam, ka katru gadu uz ārzemēm aiz-
iet 12_miljonu latu. Bez šaubām, jau vienā gadā at-
maksātos visi tie izdevumi, kas būtu izdoti cukura
fabrikas būvei. Bez tam nevajaga aizmirst, ka mēs
Latgalē nevaram dzīvot mūžīgi tikai ar linu audzē-
šanu vien. Ja cukura fabrika būtu nodibināta jau
agrāk, tad, varbūt, šodien mums nevajadzētu tik ilgi
runāt par linu cenām un par linu uzpirkšanu. Taisni
tas, ka linu kultūra ir jau novecojusies un nemaz
vairs neatmaksājas, spiež mūs pāriet uz kaut ko
citu. Tāpēc, man liekas, bija nevietā Šterna kunga
pārmetums, it kā latgalieši tikai nākot un visu ko
prasot. Vai tad mēs prasām kaut ko sliktu? Mēs
prasām taisni valstisku lietu, taisni to, ko prasa mū-
su valsts apstākļi. Mums taču visiem zināms un
nezin cik reižu esam runājuši, ka vajadzētu darīt
galu cukura ievešanai no ārzemēm, jo tā tikai aiz-
plūst valūta. Cukura biešu audzēšana ir izdevīga,
jo, kā dzirdēju no speciālistiem, katrs hektārs do-
dot apmēram 400 latu tīra ienākuma. Neviena cita
kultūra, ne lini, ne graudkopība nedod 400 latu ienā-
kuma no hektāra. Taisni Latgalei, kā jau minēju,
šī lieta būtu ļoti piemērota, un es domāju, ka jūs ne-
viens nebalsosit pretim.

Gribu tikai vēl pieminēt Dzeņa kunga izrunāša-
nos. Dzeņa kungs saka, ka jautājums esot jau ga-
līgi nokārtots un kommisijās it kā izlemts, kādēļ
esot velti par to runāt. Daudz jautājumu kommisi-
jās ir pārrunāti un izlemti, bet līdz šobaltdien stāv
uz vietas. Tāpēc es domāju, ja Augstais nams šo
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lietu izlemtu un uzdotu kommisijai vai valdībai to
izpildīt, tad būtu panākti labāki rezultāti.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Visiem deputātu kungiem zi-
nāms* ka mes esam valdībai uzdevuši ar likumiem
un pārejas formulām tādus uzdevumus, ko mūsu
saimnieciskais stāvoklis nav spējīgs nest. Piemē-
ram man jāmin dažus gadus atpakaļ kādā pusnakts
stunda — šovakar gan iv drusku agrāks laiks — ie-
sniegtie priekšlikumi būvēt dzelzceļus. Vilka tais-
nas līnijas, un_ Saeima balsoja — un šīs dzelzceļa
līnijas saka buvet, bet tikai, diemžēl, tās nav vēl
pabeigtas. Un cik tādu likumu nav pieņemts! Šis
likums, kas tagad likts priekšā Augstajam namam,
atgādina tādus lēmumus, kur dod kādu uzdevumu,
bet kur naudas līdzekļu vieta ir tukšums. Vispirms

I

taču_ vajadzētu uzrādīt, kur ņemt naudu, nevis da-
rīt ta, ka pagājušo pavasari, kad, Ivbuia kungs, Jūsu
apkārtne esot taisīti cūku perēkļi. (Starpsauciens.)
Es nezinu, kāda tur ta perēšana bijusi, kā tur tā lie-
ta bijusi nostādīta, bet naudiņa tur aizgāja. Man
šķiet, ta nevar rīkoties! (A.Pastora starpsauciens.)
Mūsu frakcija, demokrātiskais centrs, Pastora kungs,
arī ir par to; gādāsim un būvēsim to fabriku, bet
neliksim šovakar Saeimai to nolemt. Pareizs ir
Birznieka kunga priekšlikums — nodot šo priekšli-
kumu kommisijai. Tā tad pateiks un izšķirs, kur šo
fabriku būvēt. Citādi iznāks tā: Jūs, Ivbuia kungs,
varbūt, domāsit, ka tā jābūvē Aglonā, un Gailīša
kungs, varbūt, teiks nē — tā jābūvē Krustpilī, bet
es, varbūt, teikšu, ka mums nav daudz līdzekļu, tā-
pēc būvēsim to tādā vietā, kur to var izmantot Lat-
gale un Vidzeme. Jūs visi, piemēram, braucat ga-
rām Pļaviņām. Tur sanāk kopā upes, sanāk kopā
dzelzceļi. Tur būtu kopīga vieta kā latgaliešiem, tā
vidzemniekiem. Tāpēc nevar tā fiksēt, kur tā jā-
būvē, nevar izšķirt jautājumu ar vienu rāvienu.
(Starpsaucieni.) Varbūt to var celt arī Jaunlatgalē,
vai kur citur. Tik nenoteiktus priekšlikumus gan
šeit nevar iesniegt. Tie nav nopietni domāti. Bez
tam nav jāaizmirst, ka vēlēšanas nav tik drīz, nav
jau nākošo gadu, kad varētu runāt par tādiem
priekšlikumiem. Ja tomēr tādi priekšlikumi ir, tad
vienīgais, kā tos var izskaidrot, ir ziemassvētki.
Laikam domā tā: ja šovakar nobalsos_ par cukura
fabriku Latgalē, tad tā būs ziemassvētku dāvana.
Pieiesim šai lietai nopietni, atbalstīsim deputāta
Birznieka priekšlikumu par ierosinājumu nodošanu
kommisijām, kuras labi izkalkulēs, apskatīs vietu
(sauciens no vietas: «Izskalos!") —jums, latgalie-
šiem, daudz kas jāskalo —, un kad ta lieta bus_ ap-
svērta, mēs varēsim pieņemt lēmumu, lai šo svētīgo
ideju realizētu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Es šeit
dzirdēju iebildumus pret cukura fabrikas būvi Lat-
galē. Es dzirdēju iebildumus pret vienas cukura
fabrikas būvi. Man šķiet, ka vajadzētu ne vienu
vien, bet kādas trīs fabrikas: Latgalē vajadzētu vie-
nu, un, varbūt, būtu izdevīgi to celt uz Latgales ro-
bežām, otru vajadzētu Kurzemē un trešo — Vidze-
mē. Tas ir mūsu dzīvības un nāves jautājums, ja
mēs nevaram ražot to, kas aug mūsu zemē. Līdz

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

. šim cukuru importējam un par to izdodam savu va-
lūtu. Kur mēs tā noiesim? Mums jāražo viss, ko
mēs savā zemē varam ražot, un no ārzemēm jāieved
tikai visnepieciešamākais. Ja mēs šo mācību neie-
vērosim tāpat kā līdz šim, tad iestāsies vēl lielāks
posts. Ko mēs darīsim, ja neražosim to, ko paši pa-
tērējam? Ko darīs strādnieki, ko darīs lauksaim-
nieki, ja viņiem nebūs ienākumu? Kā jau iepriekš
teicu, uz linu ražošanu un eksportēšanu nevaram
paļauties. Eksports vispār ir saimniekošana uz var-
būtību, savā ziņā spekulācija. Cukura cena jāpace]
par 5—6 santīmiem kilogramā, un cukura ražošana
atmaksāsies.

Protams, jājautā, kur ņemt līdzekļus. Tiešām tas
ir svarīgs jautājums. Es teikšu tā: lauziet, kungi,
vispirms uzticības krizi! Mūsu krize nav tikai saim-
nieciskas, bet arī psīcholoģiskas dabas. Mums ir
uzticības krize, un šo krizi lauzt ir mūsu varā. Jā-
ieņem tikai cits kurss, bet, kā redzat; mūsu valdība
to nedara. Jau trešo nedēlu mēs te sēžam uz vie-
tas. Visu laiku darbojas vecā valdība, darīdama
vienu nedarbu pec otr.a. Kāpēc mums nav jaunas
valdības? Kapec notiek tielēšanās ap nenozīmīgiem
portfeļiem, ap cilvēkiem? Dodiet cilvēkus, kam
tauta var uzticēties. Dodiet valdību, kas ir popu-
lāra, kam ir piekrišana! Samazinait, kungi, vis-
pirms paši savas algas un samazinait algas augstā-
kiem ierēdņiem. Saciet jaunu kursu, tad rāsies uz-
ticība— tad būs nauda!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jukšinskim,.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Loti interesanti bija noskatīties, ka tad, kad
runāja mans frakcijas kollēga Ivbuia kungs, Šterna
kungs ļoti sirsnīgi smējās un sauca, ka Ivbuia kungs
jau pats smejoties, kad runājot par šo likumprojek-
tu. Šterna kungs, ja Jūs par šo tik nopietno jautā-
jumu, kas izšķir Latgales turpmāko likteni, varat
smieties, tad man jāsaka, ka Jūs, būdami 10 gadu
Saeimā, vēl nebūt nepazīstat Latgales apstākļus.
Šīs Saeimas vēlēšanās Jums ar demokrātisko centru
bija viens kopīgs saraksts, bet Jūs pamatīgi izgā-
žaties. Kungi, Jūs taču, konkrēti runājot, negribat
nākt Latgalei palīgā ne ar vienu likumprojektu! Mēs
te nupat runājām par linu cenu, par pagājušā gada
linu cenas paturēšanu. Jūs pateicāt: nē, tagad ir
krize, un mums jāievēro taupība, tāpēc nevar pa-
turēt iepriekšējā gada linu cenas. Mēs aizrādījām,
ka labības lombardēšanas likums Latgalei nekā ne-
dod, tāpat Latgale nekā nesaņem no sviesta un be-
kona piemaksām. Tiklīdz mēs sakām, ka Latgalei
tas vajadzīgs, tā Jūs tūliņ esat pret to, un šī Jūsu

pretošanās iet līdz komismam. Tā te nupat Lei-
karta kungs pasacīja, ka vajadzīgas 3 cukura fabri-
kas, bet tikai ne_ Latgalē — varbūt gan uz Latgales
robežas, Pļaviņās, vai kur citur. Vai jūs, kungi,
domājat, ka Latgale pati to cukuru apēdīs un uz
Rīgu nesūtīs? Nē, Latgale tik daudz cukura nepa-
tērē! Latgalietis iztiek ar mārciņu cukura mēnesī,
bet Šterna kungam vajadzīgs 10 mārciņu. Latgalie-
tis ražo tirgum. Tā tas ir ar olām, sviestu u. t. t.
Pats viņš neēd, bet ved savus ražojumus uz tirgu.
Vienīgais, kur latgaliešiem bija izredzes gūt ienāku-
mus, bija cukura fabrika, bet arī te jūs negribat nākt
viņiem pretim. (J. Šterna starpsauciens.) Kad būs
vēlēšanas, tad runāsim par to! (/. Šterna starpsau-
ciens.) Šterna kungs, Jūs kļuvāt populārs ar savu
zaķu likumu. Jūs domājat, ka tad, kad iznīcināsit
zaķus, tiksit Saeimā. Tā tad Jūs domājāt par vēlē-
šanām. Mums vēlēšanas vēl ir tālu, un tāpēc mēs
nedomājam par demagoģiskiem likumiem. (Starp-
sauciens.) Dukura kungs, Jums kā budžeta kommi-
sijās loceklim taču ir zināms, ka Latvija 75% no pa-
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tērējamā cukura ieved no ārzemēm. Ja mēs tagad
nodibināsim, kā Leikarta kungs sacīja, ne vienu fab-
riku vien, bet trīs fabrikas, un vienu no tām ne Pļa-
viņās, bet tieši Latgales sirdī, Daugavpilī, vai citur,
mēs neradīsim nekādus šķēršļus, ja jūs gribēsit no-
dibināt tādu fabriku arī Vidzemē; mēs necelsim arī
šķēršļus, ja Šterna kungs gribēs nodibināt tādu fab-
riku netālu no savas saimniecības.

Jūs sakāt, ka Latgales deputāti nodarbojoties ar
dēmagoģiju. Bet saskaitait pa pirkstiem, cik mēs
esam dabūjuši, un cik esat dabūjuši jūs. Ja mēs
sāktu rēķināt, tad jums būtu tik daudz miljonu, cik
jums matu uz galvas. Jūs zināt, ka visu Latvijas
pastāvēšanas laiku būvē šosejas, tiltus, dzelzceļus
u. t. t. Bet kur tos būvē? Latgalē, vai pie jums?
Ja nebūtu bijis nelaimīgā 1928. gada, ja nebūtu bijis
šī plūdu un neražas, gada, Latgale līdz šim vēl būtu
Sibīrija, un Jūs, Šterna kungs, tur nevarētu pa-
braukt ne ar zirgiem, ne ar auto; bet 1928. gadā,
kad Latgale dabūja 75% izsniedzamā pabalsta, Lat-
gales stāvoklis mazliet uzlabojās. Mēs zinām, cik
ilgi būvēja Liepājas-Glūdas dzelzceļu; bet no Sitas
līdz Ludzai ir tikai mazs «bānītis" — tas ir viss.
Šoseja neviena nav būvēta; ir gan nosprausta līni-
ja, bet tā lieta stāv. Pie jums visu laiku notiek
darbi. Kā viens no deputātiem aizrādīja lauksaim-
niecības kommisijā, mūsu bezdarbniekus nodarbina
pie sporta laukumu celšanas, smilšu pārvadāšanas,
bet Latgales celi ir neizbraucami.

Kungi, iesim vēl tālāk! Runājot par likumpro-
jektu, kas tika nodots budžeta kommisijai, es jūs
brīdināju, ka reiz jūs — kreisais spārns ar labo spār-
nu sapratīsities un likvidēsit linu monopolu; bet par
cenām es varu jums droši teikt, ka tās jūs apcirpsit.
To jūs panāksit, un tad jūs, sociāldemokrāti, sapra-
tīsities ar zemnieku savienību. Es saku, šeit jūs sa-
pratīsities! Jūs negribat mums garantēt līdzšinējās
linu cenas . . .

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Jukšinski, jautājums par linu cenām ir iz-
smelts.

A. Jukšinskis (turpina): ... tad lūdzu — dibinait
mums cukura fabriku! Kā jau teicu, linu cenas jūs
mums negribat garantēt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Jukšinski, nerunājiet par linu cenām, runājiet
par cukura fabriku!

A. Jukšinskis (turpina): Ja cukura fabrika būs
tikai Jelgava, tad latgalieši nekad nevarēs pāriet no
linu kultūras uz biešu audzēšanu. Tā tad jūs gri-
bat likt viņiem šķēršļus šinī ziņā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Gailītim.

A. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Jautājums par cukura fabrikas
būvi Latvijā ir skandināts jau vairāk vietās. Mēs
esam dzirdējuši, ka par to runāts Jelgavā, Bauskā,
KrustpilI, Līvānos, Pļaviņās u. t. t. Visu šo vakaru
par šo jautājumu ir runāts tik daudz, ka liekas, šis
jautājums nav tik vienkāršs. Bet vispirms man jā-
apstājas pie tiem apstākļiem, kas visvairāk interesē
zemnieku.

Kad pienācīgi maksāja par sviestu, bekonu un
liniem, tad zemnieks neinteresējās par to, kur rast
citus ienākumu avotus. Tagad šo lauksaimniecības
ražojumu cenas ir ārkārtīgi zemas, tās vairs nekā
nedod, tā ka lauksaimnieks vairs nespēj samaksāt
strādniekiem algas, nespēj samaksāt procentes un
parādus, kā arī citus izdevumus, nerunājot nemaz
par sevis uzturēšanu. Šis jautājums ir ļoti nopietns
un nevar būt divu domu, ka mums jārunāpar to, kā
rast izeju, kur rast jaunus ieņēmumu avotus. Cu-
kura biešu kultūra Latvijā pašlaik ir loti izdevīga.

(Starpsauciens.) — Jūs, trokšņotāji, varat runāt, kur
vien jums patīk! — Kā zinām, pagājušā gadā esam
ieveduši no ārvalstīm 50.000 tonnu cukura un par
to samaksājuši pāri par 10 miljonu latu. Ja mēs šo
summu būtu laiduši apgrozībā cukurbiešu kultūras
pacelšanai, tad no šīs summas būtu bijis savs ienā-
kums gan lauksaimniekiem, gan arī laukstrādnie-
kiem. Tā tad šis jautājums ir ļoti nopietns. _

Kungi, te deputāts Šterna kungs apstājas pie
viena jautājuma, par ko galvenā kārtā arī es gribu
runāt. Viņš savā runā piezīmēja, esot labi, ka Lat-
gale mums esot, bet vēl labāki būtu, ja Latgales ne-
būtu. (Starpsauciens.) Vai Jūs, Šterna kungs, esat
aizmirsuši 1919. gadu? Ja Jums šodien ir neaizska-
ramības kartiņa kabatā, kam tad Jūs par to varat
pateikties? (/. Šterna starpsauciens.) Vai Jūs esat
aizmirsuši Latvijas tapšanas vēsturi, kad ap Krust-
pili un Ungurmuižu dibinājās spēki, kas uzstājas par
Latvijas iznīcināšanu? Vai Jūs tur toreiz bijāt?
(/. Šterna starpsauciens.) — Es biju! To varu no-
teikti pierādīt. Bet vai Jūs esat tur bijuši? Vai
Jums tāpēc nav kauns te tā runāt? Tas ir kauns —

kauns, Šterna kungs! (Starpsaucieni un troksnis.
Priekšsēdētājs zvanī.) Bet par to esarī vairāk ne-
runāšu, jo vispārīgi nav smuki, ka Jūs no katedras
tā varat runāt.

Manas frakcijas pārstāvis jau paziņoja, ka mēs
šai jautājumā par cukura fabrikas būvi balsosim par
priekšlikuma nodošanu tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai, kā arī ņemsim vārdu kommisijā, kad va-
jadzēs izmeklēt vietu, kur šo fabriku izdevīgāk un
labāk celt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Dukuram.

(Starpsaucieni. Priekšsēdētāja biedrs zvanī.)
Lūdzu, kungi, apmierināties!
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu

kungi! Nav patīkami tagadējos apstākļos, kādos
Saeima ir sākusi strādāt, kāpt uz katedras un
runāt par nopietnu' jautājumu, jo parasti lieta novir-
zās uz tādām sliedēm, kas visnopietnāko jautājumu
nostāda augstākā mērā smieklīgā stāvoklī. Pilsoņi
te vairākkārt ir pārmetuši galējam kreisajam spār-
nam, ka tas esot nokulstījis vairāk sēžu ar tukšām
runām. Ko jūs tagad darāt? Jūs visu šo sēdi esat
nokulstījuši ar liniem un cukura fabriku, pie tam —
kādos apstākļos? (St. Ivbuia starpsauciens.) Vice-
ministra kungs, drusku paciešieties un ļaujiet man
pateikt, ko es gribu teikt! Es runāšu tieši par te-
matu, par cukura fabriku.

Es brīnos — Latgales deputāti šodien iesnieguši
priekšlikumu Latgalē steidzamības kārtībā būvēt cu-
kura fabriku. Es vēl saprastu, ja šādu priekšlikumu
būtu iesniedzis Leikarta kungs, kas nezin, ka Saei-
ma līdz šim ir strādājusi un ko viņa ir lēmusi. Bet
ja latgalieši, bijušie Saeimas deputāti, šeit liek priek-
šā tādu priekšlikumu, kas jau pusgadu atpakaļ bijis
iesniegts budžeta kommisijā un jau pusgadu atpakaļ
pieņemts Saeimas plenārsēdē kā sociāldemokrātu ie-
sniegtā pārejas formula par cukura fabrikas būvi
Latgalē un arī Zemgalē, tad tas nekādi nav sapro-
tams. Jūs jau 4 gadus esat valdībā un ne pirksta
neesat kustinājuši, lai šo jautājumu virzītu uz priek-
šu. Bet nu jūs nākat šeit IV Saeimā kā jaunpiedzi-
muši bērni un iesniedzat priekšlikumu, par ko attī-
stāt debates visu šī vakara sēdi. Vai jums pēc visa
tā ir tiesība nākt un teikt, ka citi nosit laiku ar tuk-
šām runām? Jūs šovakar esat tukši kulstījuši linus
un tikpat tukši būvējat cukura fabrikas. Jums, lat-
galiešiem, šī cukura fabrika jau ir mutē iebāzta;
jums tikai vajaga padomāt, kā to kumosu noēst. To
jūs neesat spējīgi izdarīt. Jau runājot par linu cenu
jautājumu mūsu frakcija jums aizrādīja, ka visus šos
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pēdējos četrus gadus jūs esat izsaimniekojuši valsts
budžetu un neesat tanī pat laikā pratuši nodrošināt
saviem zemkopjiem vajadzīgās cenas. Tāpat jūsu
valdība nav pratusi pieiet nopietni jautājumam par
cukura fabrikas būvi. Sociāldemokrāti cukura fab-
rikas būves lieta jau pusgadu atpakaļ iesniedza
priekšlikumu, Saeima pieņēma, un tikai tagad to da-
rāt jus. Tagad atkal iesniegts priekšlikums steidza-
mības kartība būvēt cukura fabriku. Jūs visu va-
karu kavējat Saeimas plenārsēdi ar garām runām,
kur fabriku būvēt; jūs debatējat, vai Latgalē to ie-
spējams būvēt, vai kur citur. Tas ir pilnīgi velts
darbs — mēģināt šeit noskaidrot, cik praktiska tā
fabrika varētu būt un cik sekmīgi tā varētu darbo-
ties. To visu šeit nevajaga klāstīt priekšā. Neva-
jaga jums, latgaliešiem, izlikties tik gudriem, ka jūs
veselu vakaru varat pārējiem vispār pazīstamas lie-
tas celt priekšā un mēģināt noskaidrot, cik jauka tā
lieta varētu būt Latgalē. Jautājums šodien mūsu
priekšā ir daudz praktiskāks, un šodien tā lieta jā-
saprot tā, ka no jums pašiem visu laiku ir atkarājies,
vai cukura fabriku būvēt, vai nē. Mēs šo jautājumu
budžeta kommisijā esam vairākkārtīgi un sīki pār-
runājuši, un tikai jāprasa, kāpēc jūs nekā nedarāt,
kad pārejas formula_ jau pieņemta. Kāpēc jūs neno-
slēdzat līgumu ar kādu no ārzemes firmām? Cuku-
ra fabrikas iekārtu uz vietas nevar dabūt; to var ie-
gādāties tikai ārzemēs, pie tam pašreiz uz diezgan
izdevīgiem noteikumiem un uz ilgāku krēditu. Kā-
pēc jūsu zemnieku valdība, kāpēc jūsu Latgales
kristīgo valdība nekā nav darījusi? Protams, mēs,
sociāldemokrāti, balsosim par šo priekšlikumu, par
vienas cukura fabrikas būvi Latgalē, jo tā ir tik ele-
mentāra un saprotama lieta, ka vispār nav vērts vi-
su vakaru to kulstīt. Mums tikai jābrīnās, kā jūs
varat izlikties tik naivi, it kā jūs domātu, ka te sa-
nākušai publikai un presei varat iestāstīt, ka jūs esat
uzstādījuši briesmīgi svarīgu prasību, ka jūs esat
pirmie atklājuši Ameriku. Jūs par to tagad te cī-
nāties kā lauvas, bet valdībā guļat!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Par tik saldu lietu, kā cukuru te viens
pret otru izsakās pārāk rūgtiem vārdiem. Es te ne-
runāšu par cukura fabrikas vajadzību, bet sākšu ar
to, ar ko Dukura kungs beidza, t. i. ar šī jautājuma
praktisko atrisinājumu.

Ja priekšlikumu nodos kommisijām, nenosakot
termiņu, tad lieta šādu vai tādu iemeslu deļvar ie-
ilgt, un nākošā rudenī pie cukura fabrikas vel netik-
sim. Tāpēc ir svarīgi šo jautājumu_ izlemt iespējami
ātrāk. Cukurbiešu ražotājiem jābūt skaidrība, vai
viņiem atmaksājas nodarboties ar cukurbiešu kul-
tūru. Tāpēc iesniedzu priekšlikumu izskatīt šo jau-
tājumu kommisijās vēl šinī sesijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti J. Birz-
nieks, V. Gulbis, A. Lūkins u. c. iesnieguši priekš-
likumu:

„Deputāta St. Ivbuia u. c. priekšlikuma otro daļu par cu-
kurfabrikas būvi Latgalē nodot budžeta, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības un lauksaimniecības kommisijām."

Deputāts A. Lūkins iesniedzis priekšlikumu:
„Deputāta J. Birznieka u. c. priekšlikumu izskatīt kommi-

sijās vēl šinī sesijā."
Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Birznieka

u. c. priekšlikums. Ja to pieņems, nāks nobalsošanā
deputāta Lūkina priekšlikums; ja to noraidīs, de-
putāta Lūkina priekšlikums atkritīs. — Lieku uz
balsošanu deputāta Birznieka u. c. priekšlikumu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīm-
redzot vairākums. Deputāta Birznieka u. c. priekš-——-

na priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Arī tas
pieņemts.

Deputāti K. Bachmanis, J. Šterns u. c. iesnieguši
priekšlikumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 97. pantu lūdzam pre-
zidiju celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu priekšlikumu:

Saeima nolemj uzdot valdībai:
1) nekavējoties pārtraukt līdz revīzijas nobeigšanai un

turpmākam valdības rīkojumam naudas piedzīšanu no
. lauksaimniekiem

^
administratīvā kārtā, ko izdara caur

policiju uz pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes
gadījumos likvidācijas kommisijās rīkojumu minētās
sabiedrības valdes darbības laikā izcēlušos iztrūkumu
segšanai un 1931. gada prēmijām par laiku no 1. jan-
vāra līdz 1. aprīlim;

2) turpmāk vairs neatstāt kā līdz šim apvienotus vienā
personā pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes ga-
dījumos likvidācijas kommisijās priekšsēdētāja amatu
un uz Saeimas 17. aprīļa 1931. g. lēmuma pamata ie-
celtās pirmās apdrošināšanas sabiedrības darbības re-
vīzijas kommisijās priekšsēdētāja amatu; bet iecelt mi-
minētai revīzijas kommisijai atsevišķu priekšsēdētāju
no valsts kontroles darbiniekiem;

3) uzdot revīzijas kommisijai, kas iecelta uz Saeimas 17..
aprī[a 1931.'g. lēmuma pamata pirmās apdrošināšanas
sabiedrības nelaimes gadījumos darbības revīzijai, iz-
darīt šo revīziju nevien no rēķinvedības un lietderības,
bet arī no likumības viedokļa;

4) uzdot Tautas labklājības ministrijai_ lauksaimnieku sū-
dzību lietās par pirmās apdrošināšanas sabiedrības
resp. tās likvidācijas kommisijās darbību dot senātam
paskaidrojumu uz senāta pirmo pieprasījumu.

Mūsu priekšlikuma punktus lūdzam balsot dalīti."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bachmanim.
K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti

godātie tautas vietnieki! Pirmās apdrošināšanas sa-
biedrības nelaimes gadījumos darbība jau_ asi kriti-
zēta III Saeimas šī gada 17. aprīļa kopsēdē. Es šo-
dien vairs nepakavēšos pie jau minētā dienā sacītā.
Arī presē šis jautājums plaši pārrunāts. Es lūdzu
tikai man atļaut celt priekšā to, kas notiek ap šo jau-
tājumu pašā pēdējā laikā.

Man jāsaka, ka apdrošināšanas sabiedrības likvi-
dācijas kommisijā turpina noteikti izvest dzīve tās
pašas piedzīšanas, kādas ierosinājusi apdrošināšanas
sabiedrība pirms savas likvidēšanas, t. i. līdz š. g. 1.
aprīlim. Turpinot šo piedzīšanas darbu, notiek lie-
las kļūdas, tāpēc mums jāsteidz šīs kļūdas labot, arī
jānovērš nelikumības, kas notiek naudas piedzīšanā.

Uz lieliem pārpratumiem un kļūdām varu aiz-
rādīt ar sekojošo piemēru.

Lutriņu pagastā par Rūtes mājām, par 1930.
gadu, policija jau piedzinusi apdrošināšanas Iemak-
sas, bet par šo pašu laiku likvidācijas kommisijā pra-
sa iemaksas otru reizi. Tā atkal sūta zemniekiem
zilos papīrīšus, ko jau pirmā apdrošināšanas sabie-
drība bija izsūtījusi, un prasa samaksāt otru reizi.
Pirmo apdrošināšanas sabiedrību likvidēja jau I...
aprīlī, bet naudu pieprasa par 1930. un 1931. gadu.
Un vēl ar kādu neuzmanību — pat paraksta nav,
ka tā būtu likvidācijas kommisijās darbība,kas tagad
notiek! Vienkārši aizsūtīts kā «drukas darbs" tas
pats zilais papīrītis lauksaimniekam vai policijai, lai
dara ar to, ko redz, lai tiek galā. Saprotama lieta,
ka zemnieki par šādu rīcību stipri uztraucas. Bez
tam man vēl jāsaka, ka par topašu Rūtes māju saim-
niecību, par ko pagājušā gadā samaksāts 51 lats 52
santimi, šogad otrreiz pieprasa 70 latu 50 santīmu.
Tā tad, redziet, cienītie tautas vietnieki, kādas lielas
kļūdas notiek!

Tad vēl apbrīnojama ir piedzīšanas kārtība, kas
nav piemērota šim laikmetam. Pampāļos jaunsaim-
nieka Barona saimniecībā 3 reizes ūtrupe nav noti-
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kusi, tāpēc ka nav bijis neviena pircēja; ceturto reizi
policija uzdevusi aizvest aprakstīto cūku uz Saldu,
30 kilometru tālu. Pat vietējie policijas darbinieki ir
izmisuši un nesaprot, ko darīt, kad jāizūtrupē kāda
saimniecība.

Redziet, cienījamie deputātu kungi, mums vis-
drīzākā laikā jānovērš tādas lietas, kas uztrauc visus
zemniekus. Mums jāatzīst, ka tie paši agrāk uzrā-
dītie parādi, ko piedzen no zemniekiem — 900.000
latu taču ir tāda summa, kas pa lielākai daļai zem-
niekiem uzlikta nelikumīgi. Mums taču bija likums,
kas pastāvēja spēkā no 1927. gada un noteica,_ ka
lauksaimniekiem, kuriem nav algota darba speķa,
nav jāmaksā apdrošināšanas maksas; bet pirmā ap-
drošināšanas sabiedrība tomēr šīs maksas viņiem
ir uzlikusi. Daudziem šī maksa skaitās par paradu,
un to tagad piedzen bezstrīdus kartība, sakara_ar ko,
kā es šovakar aizrādīju, daudz zemnieku izūtrupē.
Tas jānovērš, jo šeit notiek nelikumība.

Vēl jāaizrāda, ka no lauksaimniekiem bezstrī-
dus kārtībā piedzen arī tās summas, kas nepareizi
uzrēķinātas, un kas bija jāmaksā valstij uz 1929. ga-
da likuma pamata. Likvidācijas kommisijā, steiga
sekojot pirmās apdrošināšanas sabiedrības norēķi-
niem, pieprasa no zemniekiem arī lielu daļu no tas
piemaksas, kas būtu jāmaksā valstij pašai. Šī sum-
ma — 596.931 lats — ir smaga summa.

Iztrūkumam tādā vai citādā veidā pieskaitīta arī
tā summa, kas bija nelikumīgi iemaksāta Uniona
bankā. Gan saka, ka no šīs bankas naudu tomēr
dabūšot._ Tomēr likvidācijas kommisijā ir aprēķinā-
jusi vispār visu iztrūkumu, un šo_ iztrūkumu taču no
zemniekiem piedzen. Kamēr, vēl nav noskaidrots,
vai dabūs atpakaļ no Uniona bankas tur noguldīto
summu, vai nē, likvidācijas kommisijā vai admini-
strācija prasa visas iztrūkstošās summas, un zem-
niekiem jācieš par visiem iztrūkumiem un neparei-
ziem rīkojumiem, kas novēroti piedzīšanas aparātā,
jācieš ari par nelikumībām, kas pielaistas vai nu ar
nolūku vai bez nolūka; nelikumības tomēr ir notiku-
šasun zemniekiem par to jācieš.

Šāds stāvoklis šinī grūtajā laikmeta izsauc zem-
niekos lielu uztraukumu; tas ir jaunsuzbrukums zem-
niekiem, un mums, likumdevējiem, tas jānovērš. Sa-
protams, vislielākā vērība jāpiegriež arī tam, ka pā-
rāk lielie pārvaldes izdevumi ir uzlikti zemniekiem
vieniem pašiem. Pirmā apdrošināšanas sabiedrība
bija rīkojusies ar tādu uzskatu, it kā šim naudas avo-
tam būtu neizsmeļams bagātību krājums. To mēs
redzam no piemēra, ka 1927./28. gada pensijām, pa-
balstiem, medicīniskai palīdzībai, slimnieku ceļa iz-
devumiem izmaksāts 181.028 lati; apzīmēsim to ar
100%; bet tanī pašā laikā pārvaldes izdevumiem iz-
dots 295.000 lati, kas līdzinātos 163%salīdzinot ar
lietderīgi izdotām summām. 1929. gada šai pašai liet-
derīgai palīdzībai izdots 515.856 latu, vai 100%, bet
pārvaldes izdevumiem — 39.924 latu jeb68% no liet-
derīgi izdotās summas. Ja nu ar to tagad radīts iz-
trūkums, tad taču zemnieki nav vainīgi par šo rīcī-

I

bu — lai atbild paši vainīgie valdes locekļi!
Mēs varētu vēl ieverot lielas sēžu maksas valdes

locekļiem pirmajā apdrošināšanas sabiedrībā. Jā-
jautā, vai viņiem bija jāņem40 latuparsedi? Ja arī
šādu sēžu nebūtu bijis daudz viena mēnesī, tad to-
mēr summa pati par sevi ir ārkārtīga, kas uztrauc
zemniekus. Saeimas kommisijās ir desmitkārt ma-
zāka atlīdzība. Mēs uzskatām par Jielu pat to, ja
ņem 4 latus par sēdi, un esam runājuši par to, ka
šo summu varētu samazināt; bet šie kungi ir ņēmuši
40 latu par vienu sēdi, kas velkas nedaudz stundiņu.
Tā taču nevar, un tādus iztrūkumus, kas cēlušies no
tik pārmērīgi lieliem izdevumiem, nedrīkst uzlikt
zemniekiem. Bez tam valdes locekļi tur saņēmuši:

300 latu mēnesī pastāvīgais dežūrējošais loceklis,
C0O latu mēnesī direktors-rīkotājs, nodaļu vadītāji
— 200 latu; ir vēl daži citi mazāki rīkotāji lielā skai-
tā, kas saņēmuši prāvas algas. (Starpsauciens.) Jā,
es zinu, ka tā ir likvidēta, bet tikai atzīmēju, ka no
zemniekiem prasa iztrūkumus, kas cēlušies no tā-
das izšķērdīgas saimniekošanas. Tādēļ mums jāno-
vērš posts, ko tagad nodara zemniekiem, un visas
piedzīšanas šinī laikā jāuzskata par nepielaižamām.

Vēl jārunāpar drukas darbiem, par ko bija runa
arī 17. aprīlī. Jāpiemin tikai garāmejot tā pati mazā
brošūriņa, kas man te pie rokas, Tā ir 14 lapaspu-
ses bieza, uz loti slikta papīra, un izmaksājusi 18.000
latu. Pēc mūsu aprēķina par to varēja izdot 8500
latus, bet rēķinot 18.000 latu, ir pārmaksāti 9500 la-
tu — kā peļņa spiestuvei. Tā tad jāievēro vēl tas,
ka šis iztrūkums radies arī ar pārmērīgi lieliem pār-
valdes izdevumiem.

Par summām, kas uzliktas zemniekiem, kam
nav algota darba spēka, arī jārunā un jāliecina, ka
tas nepareizi uzliktas. Senāts divos savos, spriedu-
mos, gan 1930. gada februārī, gan 1930. gada 20. ok-
tobrī jau ir atzinis, ka ne pēc 1927. gada likuma, ne
1929. gada likuma grozījumiem nevar uzlikt prēmi-
jas tiem lauksaimniekiem, kam nav algota darba
spēka. Tas viss jānovērš.

Mēģināja lietot naudas piedzīšanā sabiedrības
statūtu 18. paragrāfu, bet par to jāsaka sekojošais.
Statūti izdoti 1927. gada augustā. Lauksaimnieki,
kam nebija algota darba spēka, bija atsvabināti no
apdrošināšanas. Viņiem nebija jāinteresējas par sta-
tūtiem; viņi bija brīvi no apdrošināšanas. Interesē-
jās par šiem statūtiem tikai tie, kam bija algots dar-
ba spēksun kam bija jābūt par biedriem. Bet vēlāk
apdrošināšanas sabiedrība piemēroja tos pašus sta-
tūtus arī tiem, kam nebija algotu darbinieku un kas
nebija ieinteresēti laikā statūtus pārsūdzēt. 18. pa-
ragrāfā ierakstīta solidāra atbildība, un tas nesaskan
ar likumu; bet to nevarēja zināt tie zemnieki, kas
nebija bijuši biedri un nebija ieinteresēti statūtu sa-
stādīšanā. Tādēļ arī viņiem nevar uzlikt atbildību
statūtu 18. paragrāfā paredzētā kārtībā. Tas arī jā-
novērš. Mēs nevaram pielaist tādas lietas, ko tagad
izdara uz statūtu 18. paragrāfa pamata. Tāpēc arī
iekšlietu ministris ir atzinis, ka aprādītās naudas
piedzīšanas izdara nelikumīgi viņam padotie policijas
darbinieki un ir aizliedzis šādas piedzīšanas bezstrī-
dus kārtībā. Par šiem piedzīšanas gadījumiem ir ie-
sniegts daudz sūdzību gan senātam, gan Tautas lab-
klājības ministrijai. Šīs sūdzības senāts apspriedīs
tikai decembra vidū. Lai tas būtu kā būdams, mums
jācenšas novērst visas nelikumības un netaisnības,
un tāpēc mēs liekam priekšā Augstajam namam —
uzdot valdībai pārtraukt aprādītās piedzīšanas. Mēs
lūdzam šo priekšlikumu pieņemt un ceram, ka Aug-
stais nams varēs novērst visas netaisnības, neliku-
mības un nepareizības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sooiāldēmokrats)ļ Godātie deputā-
tu kungi! Jau pagājušā Saeimā mēs esam ļoti daudz
nodarbojušies ar tā saucamo nelaimes biedrību.
Daudz par to lietu ir runāts. Saeima bija spiesta
atzīt, ka šīs biedrības darbība jāpārtrauc, un ar Sa-
eimas lēmumu t,as arī ir izdarīts. Es domāju, ka lie-
ki šodien, lai nekavētu dārgo laiku, pārāk daudz no
jauna pakavēties pie tās nelaimes biedrības darbī-
bas, kura saimniekojusi slikti un neracionāli. _Šī
biedrība atnesusi daudz ļaunuma, un, es pat gribētu
teikt, ka cīņā ar to Bachmaņa kungs pat ir iekļuvis
Augstajā namā, jo nemiers jaunsaimniekos ir tik
liels, ka par to ir runājuši visos pagastos un visas
lauku sētās. Bet ja šodien, pēc tam, kad sabiedrība
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likvidēta, e_sam_spiesti atgriezties pie_ dažām nenor-
mālam parādībām kaut kādā sakarībā, kā to iesnie-
dzēji min, tad tomēr es domāju, ka nebūtu pareizi,
ja Saeima šodien pat šos četrus punktus, kas celti
priekša, vienkārši pieņemtu, nepārbaudījusi lietas
apstākļus. Jau pirmajā punktā pats _Bachmaņa kungs
sacīja, ka pa daļai lieta esot it kā nokārtota, esot
vēl ministrija saistošus rīkojumus devusi dažas ne-
būšanas novērst; un es gribētu domāt, ka arī nāka-
mos punktos šis tas būs izteikts un formulēts tā, ka
tas patiesība nesakritīs ar pašreizējo stāvokli. Bet,
protams, es arī neka negribētu apgalvot, tikai gri-
bētu izteikt domu, ka pieņemt priekšlikumu ar čet-

I

riem punktiem, kas jau līdzinātos nelielam likumam,
nepārbaudot to nemaz kommisijā, nav pareizi. Tā-
pēc es lieku priekšā šos Bachmaņa, Skujenieka un
Šterna iesniegtos priekšlikumus nodot tām divi kom-
misijām, kuras šo jautājumu jau pietiekoši plaši ap-
skatījušas, t. i. — nodot sociālās likumdošanas un
budžeta kommisijām, lai divu nedēļu laikā, uzklau-
sot resoru paskaidrojumus par iesniegtiem priekšli-
kumiem, noskaidrotu lietas apstākļus tuvāk; ja izrā-
dītos, ka priekšlikumi tādā vai citādā veidā ir pieņe-
mami še plenārā sēdē, tad pēc divi nedēļām tie va-
rētu nākt priekšā Saeimai izlemšanai. Tāpēc es
lieku priekšā, neiztirzājot jau šodien sīkāk visus lie-
tas apstākļus, nodot iesniegtos priekšlikumus kom-
misijām, pārbaudīšanai, lai tad, pie jautājuma'at-
griežoties, varētu pie tā sīkāk pakavēties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godājamie
deputātu kungi! Mēs cerējām, ka jautājums, par ko
tagad jārunā, pēc visa tā, par ko pagājušā Saeimā
jau tik daudz runāts un tik daudz rūgtuma liets, ne-
nāks vairs dienas kārtībā. Bet tas ir nācis dienas
kārtībā tāpēc, ka pavasarī, kad mūsu frakcija lika
priekšā iztrūkumu, kas radās kā šīs sabiedrības kļū-
mīgās darbības sekas, strīpot un pārņemt uz valsts
rēķina, tad, diemžēl, taisni zemniecības frakcija ko-
pā ar jaunsaimnieku frakciju balsoja pret Šo priekš-
likumu. Vienas balss pietrūka — tad lieta būtu jau
toreiz izlemta. Ar prieku jākonstatē, ka jaunsaim-
nieku frakcija tagad pati ir parakstījusi taisni tādu
priekšlikumu, pret kādu pavasarī balsoja.

Mēs domājam, ka šis priekšlikums jāpieņem, jo
ir tīrais ārprāts šinīs grūtos laikos uzlikt zemnie-
kiem samaksāt milzīgo summu pilnīgi nepelnītu no-
dokļu, ja viņiem grūti samaksāt pat likumīgos no-
dokļus. Bet rodas arī jautājums, vai ir taisnīgi, ka
šos 40 miljonus rubļu sabiedrības iztrūkuma pārņem
valsts budžetā, lai to samaksātu visa latvju tauta.

Liekas, tas nav taisnīgi. Te jārod cita izeja. Lie-
kas, būtu jāmeklē vainīgie, kas to lielo iztrūkumu

I
radījuši, jo, kā noskaidrojās, šis lielais iztrūkums ra-
dies nevis aiz lietderības, bet taisni rīkojoties ārkār-
tīgi izšķērdīgi, nelietderīgi un, varbūt pat, noziedzīgi.
Ar prieku jākonstatē, ka pati tauta, šo netaisno no-
dokļu maksātāja, ir jau morāliski tiesājusi šīs sabie-
drības vadītājus. Mēs šīs Saeimas solos vairs ne-
redzam veselu virkni šīs sabiedrības valdes locekļu.
Bet ar šo morālisko tiesu vēl nepietiek. Jānoskaidro
revīzija, vai tiešām nav pārkāpumu, par ko varētu
ierosināt, varbūt pat cīvīlatbildību. Tāpēc ir lielā
mērā dibināti tālākie iesniegtā priekšlikuma panti,
ka revīzija «nelaimes" sabiedrībā jānostāda tā, lai
tiešām atrastu, kas ir vainīgie. Tāpēc mēs arī pie-
krītam, ka būs vislietderīgāk, ja tos apspriedīs Sa-
eimas kommisijās, lai pēc tam varētu pieņemt šeit
plenārsēdē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Tā kā iekšlietu ministris
iemaksu piedzīšanu jau ir apturējis, tad mēs, šī
priekšlikuma iesniedzēji, arī piekrītam, ka to nodod
attiecīgu kommisiju apspriešanai 2 nedēļu laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.—
Deputāts R. Dukurs iesniedzis priekšlikumu:

„Deputāta K. Bachmaņa u. c. priekšlikumu nodot sociālās
likumdošanas un budžeta kommisijām atsauksmei 2 nedēlu
laika."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas irpar deputāta Dukura priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Dukura priekšli-
kums pieņemts.

Deputāti J. Breikšs, J. Trasuns, K. Kiršteins, G.
Zemgals u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot _ Saeimas publisko tiesību kommisijai pārstrādāt
Saeimas vēlēšanu likumu, noliedzot vēlētāju organizētu pārva-
dāšanu no viena vēlēšanu apgabala uz otru."

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Šēleram.
L. Šēlers (vācu baltiešu partija; runā vāci-

ski)*) : Manas dāmas un kungi! Priekšlikums grozīt
vēlēšanu likumu tā, lai būtu aizliegts pārvadāt vēlē-
tājus no viena vēlēšanu iecirkņa uz otru, ir, acīmre-
dzot, vērsts tieši pret vāciešiem. Apbrīnošanas cie-
nīgā disciplīna un vāciešu lielie sasniegumi vēlēša-
nās, par kuriem balsojuši vairāk kā 100%! balsstie-
sīgo vāciešu, dažās partijās ir pamodinājuši naidu.
Priekšlikums iesniegts ar motīvu, it kā ar vēlētāju
pārvadāšanu tiktu aizskarta proporcionalitāte un
vāciešiem iespējams ar samērā maz balsīm dabūt
viņu skaitam neatbilstoši daudz deputātu. Tā tad
liekas, it kā te būtu cīņa pret netaisnību.

Bet kāda šī lieta ir īstenībā? Es esmu pārlie-
cināts, ka likuma ierosinātāji to ļoti labi zina, un par
visām lietām zina Skujenieka kungs, kura grāmatās
jūs atradīsit lielāko daļu skaitļu, ko es nosaukšu.

Agrākās vēlēšanās, pirms mēs, vācieši, sākām
pārvadāt vēlētājus — 1925. gadā —, mēs_ ar 42.248
par vācu sarakstu nodotām balsīm dabūjām tikai 4
deputātus; tā tad caurmērā uz vienu deputātu bija
10.562 balsis. Bet kā bija ar citām partijām? Mi-
nēšu tikai dažus piemērus. Demokrātiskais centrs
bija dabūjis pavisam 31.680 balsu, tā tad par. 11.000
mazāk nekā vācieši, bet tomēr dabūja 5 deputātus,
tā tad par vienu vairāk nekā vācieši. Un vēl vairāk
dabūja jaunsaimnieki, kas ar 14.372 balsīm dabūja
3 deputātus. Tādā gadījumā, rēķinot proporcionāli,
mums, vāciešiem, pēc taisnības pienācās 9 deputāti.
Ja mēs tagad ar vēlētāju pārvadāšanu esam dabūju-
ši 6 deputātus, tad ar to mēs tikai sargājam propor-
cionalitāti un tuvojamies patiesībai. Jeb vai jūs, kas
demokrātiskos principus turat augsti, rēķinoties ti-
kai ar skaitļiem un vienīgi tos uzskatot par izšķirošo
faktoru, atrodat par demokrātisku to, ka mēs ar
42.000 vēlētāju saņemam tikai 4 deputātus, bet de-
mokrātiskais centrs ar 31.000 vēlētāju — 5 deputā-
tus? Un arī šoreizkatrs vācu deputāts ar caurmērā
7516 balsīm ir saņēmis vairāk balsu nekā daudz la-
tviešu deputātu, atskaitot sociāldemokrātus un zem-
nieku savienību.

Ja vēlēšanu likums patiešām jāgroza, tad par to
vēl varētu runāt, padarot eventuāli visu Latviju par-
vienu vēlēšanu apgabalu, bet ir taču drusku smiek-
līgi, jamaziska naida dēj mēģina izdabūt cauri vēlē-
šanu likuma grozījumu, kas vērsts gandrīz vienīgi
pret vāciešiem. Tā tas ir vēl arī aiz tā motīva, ka
galu galā ar šo likumu jūs nemaz nesasniegsit to, ko
vēlaties, jo ja to pat pieņemtu, mēs, neskatoties uz
to, ja mēs gribēsim, nākošā Saeimā dabūsim 7 de-
putātus!

*) Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Vācu frakcijas pārstāvis uz-
svēra, ka mūsu ierosinājums mērķēts pret vācu
frakciju. Tik šauri mēs to neņēmām, bet nenolie-
dzam arī to, ka tas skar arī vācu frakciju. __ Bet nav
tikai vācu frakcija vien, kas ar mākslīgu pārvadāša-
nu ir dubultojusi to deputātu skaitu, kāds tai dabīgi
pienāktos. Kā šī dubultošana notikusi? Pirmkārt
— ar kā līdzekļiem? (L. Šēlera starpsauciens.) Tie
pienāktos jums tikai tad, ja jūs tur dzīvotu. Jus
esat tos mākslīgi audzējusi. (L. Šēlera starpsau-
ciens.) Es sacīju, ka bez jums ir arī citas grupas.
(L. Šēlera starpsauciens.) Šēlera kungs, kā Jus do-
mājat? Ja mēs atzīstam demokrātiju, mums jāat-
zīst arī otrs demokrātijas princips — proporcionali-
tāte. Konstatēts, ka Vidzemē pagājušas velēšanas
ievests 12.000 vēlētāju un Rīgā ievests 6000 velētāju.
Uz kā rēķina tas notiek? Taisa izpriecas braucie-
nus uz valsts rēķina, un satiksmes ministrim par to
jāsamaksā k; pārējo samaksāja šīs grupas. (L. Še-
lers no vietas: «Pusi!") Vienalga, kaut arī pusi! Ja
lauž proporcionalitātes principu, Šēlerakungs, tas ir
pret demokrātiju, un to nedrīkst darīt. Nedrīkst
mākslīgi radīt sev tādu stāvokli ne sabiedrība, ne
Saeimā, ne kur citur, nedrīkst iekarot tādu reputā-
ciju, ka ar mākslīgiem līdzekļiem kāda grupa ir pa-
vairojusi savu deputātu skaitu. _Vajaga nostaties _ uz
tā principa: kur dzīvo, tur vēlē; nevis velētājus
mākslīgi pārvadāt. Pusula kungs, vedīsim viņus
tad arī no Zemgales uz Kurzemi, vai Vidzemi!_ Kas
tad nu galu galā iznāks ? Iznāks ta, ka tur_ bus pa-
visam cits konstatējums, cits stāvoklis, neka tas pa-
redzēts. Tas nav domāts mūsu satversme. _(L. Šē-
lera starpsauciens.) Tas ir pretlikumīgi. Tapec arī
centrālās vēlēšanu kommisijās lēmums bija pilnīgi
dibināts. Lūdzu Augsto namu nodot šo priekšliku-
mu juridiskai kommisijai apspriešanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Šēlera kungam ir tāds īpatnējs to-
nis; es nezinu, vai tas ir visas frakcijas tonis, jeb
tas ir viņa personīgais tonis. Ja jums kāds iesnie-
gums vai likumprojekts ir nepatīkams, tadjūspar
to pazobojaties vieglā stilā. Šinī gadījumā demo-
krātiskā centra iesniegumu nosauca par smieklīgu.
Es domāju, ka šis likumprojekts nekādā ziņā nav
smieklīgs. Tas ir taisni nopietns likumprojekts, ko
vajaga nopietni pārrunāt un iztirzāt.

Es domāju, ka šim likumprojektam jāpieiet di-
vējādā veidā. Vispirms šis likumprojekts vajadzīgs
tāpēc, ka vēlētāju pārvadāšana no viena apgabala
otrā uzskatāma par pilnīgi nepielaižamu, jo ar to
pārkāpj mūsu vēlēšanu likuma noteikumu, ka katrā
apgabalā paredzams deputātu skaits proporcionāli
pēdējā ļaužu skaitīšanā konstatētam balsstiesīgo ve-
lētāju skaitam. Ja, piemēram, no Vidzemes apga-
bala izved 12.000—15.000 vēlētājus, tad līdz ar to
tiek samazināta tā Vidzemes pārstāvība, kas pare-
dzēta saskaņā ar pēdējā ļaužu skaitīšana konstatēto
balsstiesīgo vēlētāju skaitu. Tāpēc šāda pārvadā-
šana runā pretim likumam un galvenā kārta runa
pretim satversmes garam.

Otrām kārtām, šāda pārvadāšana sociālā ziņā ir
pilnīgi nepielaižama; es teikšu vēl vairāk — no
valsts puses tā ir noraidāma. Jā, kas tad notiek
šādā organizētā pārvadāšanā? Mēs zinām, ka vē-
lēšanu likums paredz aizklātu balsošanu. Šāda aiz-
klāta balsošana organizētā pārvadāšanā vispār nav
iespējama. Tā .tad šī organizētā pārvadāšana ir vē-
lēšanu likuma tieša pārkāpšana attiecībā uz aizklāto
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balsošanu. Iedomājieties, deputātu kungi, tādu pie-
mēru! Es atļaušos ņemt vāciešus; tas mani nemaz
nepadarīs par šovinistu, vai kādu speciālu antivā-
cieti. Kā mēs zinām, vācieši bija organizējuši vēlē-
tāju pārvadāšanu. Mēs arī zinām, ka vāciešiem Rī-
gā pieder ļoti daudz fabriku un tirdzniecības uzņē-
mumu, kuros strādā strādnieki un kalpotāji — gan
vācieši, gan cittautieši. Vai tad ar šādu organizētu
pārvadāšanu, kur katram iedod zīmīti un pasaka, ka
viņam tādā un tādā stundā jāierodas tādā un tādā
vietā, kur pierakstīta katra adrese, vai šādos ap-
stākļos kāds vācu kalpotājs, vai strādnieks, vai pat
cittautiešu strādnieks, vai kalpotājs, kurš strādā tā-
dā uzņēmumā, varēs atteikties un nebraukt uz to
vietu, kur viņam noteikts braukt — uz Bulduriem,
Majoriem, Sloku, vai citur? Zem šī sociālā drauda
tagadējā krizes un bada stāvoklī viņš nemaz neva-
rēs atteikties ierasties noteiktā vietā un nesaņemt
to vēlēšanu zīmi, kas organizētā veidā zem kontro-
les un zem uzraudzības tiek nonesta pie vēlēšanu
urnas. Tāpēc šāda organizēta pārvadāšana ir aiz-
klāto vēlēšanu pārkāpšana.

Nav jau tikai vācu frakcija vien to organizējusi.
Jelgavas fabrikas uzņēmējs flofs arī to organizējis
tādā pat veidā ar, varbūt, tikai mazāka stīla vēlē-
tāju pārvadāšanu no Rīgas uz Jelgavu un arī no ci-
tām, vietām uz Zemgali. Arī šinī gadījumā tāda rī-
košanās ir bijusi pret mūsu vēlēšanu likuma garu.
Tāpat arī mums ir savi latviešu deputāti, kas Saei-
mā ietikuši ar vēlētāju pārvadāšanu, pie tam izlieto-
jot valsts dzelzceļus. Vācu frakcija tos izlietoja, it
kā ekskursijai par trešo daļu biļetes cenas. Bez tam
mūsu vēlēšanu likums taču paredz, ka nekādus pa-
cienājumus, ne materiālus labumus nav tiesības dot
— tas pat noliegts ar kriminālsoda piedraudējumu;
bet cienījamais Pusula kungs par brīvu aizveda uz
Majoriem ekskursiju pastaigāties jūrmalā pa svaigu
gaisu. (V. Pusula starpsauciens.) Jums tas mak-
sāja, bet braucējs nemaksāja nekā! Jūs viņu
pacienājāt ar izvešanu zaļumos ekskursijā. Un tā
arī ir vēlēšanu likuma pārkāpšana — pacienāšana
ar izbraukumu zaļumos! Un Dinberga kungs pa-
cienāja savus vēlētājus ar atvešanu uz Rīgu, pavi-
sam par brīvu; viņš izgādāja brauciena literus A,
B, C un kādi viņi visi tur ir, lai tad šie vēlētāji iz-
darītu Rīgā iepirkumus, lai pastaigātu pa Rīgas kino
teātriem. Vācu frakcijas uzraugiem bija zilas sai-
tes, kā landesvēra laikos. (Starpsauciens.) Kāds
krusts bija, to es nezinu. Dinberga kunga uzrau-
giem bija zaļas saites. Un tā ar augstāko dzelzceļu
virsvaldes un dzelzceļu ierēdņu terroru Rīgā save-
da dzelzceļniekus. Arī tas runā pretim vēlēšanu li-
kumam.

Sociāldemokrātu frakcija balsos par šī likuma
projekta nodošanu kommisijai un pieliks ari savu
roku, lai šis likumprojekts ātrāk pārvērstos par li-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Nobalsošanā nāk deputāta Breikša u. c. iesniegtais
priekšlikums —

uzdot publisko tiesību kommisijai pārstrādāt Saeimas
vēlēšanu likumu, noliedzot organizētu vēlētāju pārvadāšanu no
viena vēlēšanu apgabala uz otru."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Breikša u. c. ie-
sniegtais priekšlikums pieņemts.

Deputāti T. Pavlovskis, M. Kaļļistrātovs u. c.
iesnieguši priekšlikumu:

„Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai izstrā-
dāt un celt priekšā Saeimai likumprojektu, kurā likuma par
Saeimas vēlēšanām 35. pants būtu papildināts tādējādi, ka vē-
lētājs kandidātu sarakstu tukšos nodalījumos var ierakstīt citu
kandidātu vārdus, kuri atrodas kāda citā tā paša vēlēšanu ap-
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gabala kandidātu sarakstā ne tikai ar latiņu, bet arī ar krievu
burtiem."

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Skalbēm.
K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Godātie de-

putātu kungi! Te ir tāds mazliet savāds priekšli-
kums — ievest latviešu rakstos blakus latiņu bur-
tiem krievu burtus, ta saukto kirillicu. Šādu mēģi-
nājumu pirmos pārkrievošanas laikos lika priekšā
kāds krievu_ pareizticīgais priesteris. Toreiz izdeva
latviešu lasāmo grāmatu, kas bija drukāta krievu
burtiem. Tas bija gadus 50 vai 60 atpakaļ. Tagad,
valsts pastāvēšanas četrpadsmitā gadā, krievi atkal
liek priekša ievest Latvija ojiciālos rakstos kirillicu.
Mani kungi, 13 gadu ir pastāvējušas latviešu skolas,
valsts skolas, kur latviešu valoda obligātoriska arī
cittautiešiem._ Pa šiem 13gadiem gan būs jau radies
tikdaud_z cilvēku, kas_ bus iemācījušies valsts valodu
un varēs saviem vecākiem, saviem līdzpilsoņiem pa-
līdzēt. Ja kāds neizpilda zināmus valsts noteiku-
mus, tad viņam par to jāciešarī zināmas neērtības.
Šīs neērtības, acīmredzot, mūsu krievu līdzpilsoņi
negrib paciest. Mūsu krievu līdzpilsoņi — vispār
minoritātes — nak pie mums ar dažādām prasībām.
Mes arvien esam izturējušies iecietīgi pret šīm pra-
sībām un bieži vien ļoti labvēlīgi. Minoritātes pa-
šas ^atzīst, _ ka viņu stāvoklis Latvijā ir labāks nekā
citās zemēs. Bet, man liekas, kungi, arī mēs no sa-
vas_ puses varētu no viņām kaut ko prasīt, varētu
velēties, lai valsts pastāvēšanas četrpadsmitā gadā
minoritātes saktu lojālāk pieslieties valsts valodai
un kultūrai. Visu to ievērojot, lūdzu šo priekšliku-
mu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krievis-
ki).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Skalbes kungs pārmeta priekšliku-
ma iesniedzējiem, ka viņi esot nākuši tagad ar ki-
rillicu, tāpat kā sen atpakaļ ar to krievi nākuši pie
mums. Skalbes kungs, tā ir latviskā kirillica, ar ko
Jūs tagad nākat! Jūs teicāt, ka Latvijas pastāvēša-
nas četrpadsmitā gadā pilsoņi vēl neesot iemācīju-
šies latviski rakstīt, un Jūs tagad nākat ar latvisko
kirillicu un liekat viņiem izmācīties latviski rakstīt.
Latvija zem Krievijas bija vairāk kā četrpadsmit ga-
du. Latviešiem ļoti nepatika, kad pie viņiem nāca
ar kirillicu, lika to mācīties, lika bērniem to lasīt. Jūs
tagad atkārtojat to pašu.

Bet šis, deputātu kungi, nav nekāds principiāls,
bet praktiskas lietderības jautājums. Man liekas,
arī Skalbes kungam būtu jāpriecājas, ka_ viena daļa
Latvijas pilsoņu, kas prot rakstīt, tomēr to prot,
kaut arī tikai savā mātes valodā. Tie ir krievu na-
badzīgie zemnieki un vēl daži citi, kasneprot citas
valodas. Deputātu kungi, jūs taču zinat,_ ka ir vel
daudz iedzīvotāju, kas vēl neprot rakstīt neviena
valodā, un tāpēc mums vajadzētu priecāties, ja viņi
prastu rakstīt kaut vienā valodā. Tie ir viena daļa
Latgales nabadzīgo krievu zemnieku. Un ja nu vi-
ņi kaut cik prot rakstīt sava matēs valoda, kapec
tad lai mēs viņiem neatļautu rakstīt vēlēšanu sa-
rakstos savā mātes valodā? Saprotama lieta, ja
viņi pratīs latviešu valodu, tad viņi vēlēšanu listes
rakstīs latviešu valodā, bet tagad viņi šo valodu
vienkārši vēl neprot. (Starpsaucieni.) Kungi,Jūs
taču nevarat prasīt no 60 vai 70 gadu veca cilvēka,;
lai viņš ietu skolā un mācītos latviešu valodu! Par
jauniem, kas tagad iet skolā, te vēl nevar būt runa,

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

jo tiem vel nav vēlēšanu tiesības, un tie latviešu va-
lodu arī prot.

Šis priekšlikums nav principiālas dabas; tas ir
vienkārši praktiskas lietderības jautājums. Es do-
māju, būsim taisnīgi! Ja valsts atļauj, tad, protams,
iespējamības robežās atļausim ierakstus vēlēšanu
listes rakstīt mātes valodā. Protams, žīdu valodā
mēs to nevarēsim atļaut, jo to mēs neprotam. (G.
Zemgaļa starpsauciens.) Zemgaļa kungs, to Jums
žīdi nemaz neprasa! (Starpsaucieni.) Ja Jūs, Zem- *
gala kungs, to vēlaties, tad piešķiriet tādas pat tie-
sības arī žīdiem. Pagaidām šis priekšlikums runā
tikai par krieviem.

Sociāldemokrātu frakcija aiz tīras lietderības
balsos par šī priekšlikuma nodošanu kommisijai, lai
kommisijā to izspriež.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)*) : Deputātu kungi! Šodien jau otro reizi jā-
runā, īsti sakot, par to pašu jautājumu, par ko runā-
jām dienas desmit atpakaļ. It kā techmska rīkoju-
ma veidā par ierakstiem vēlēšanu sarakstos patiesī-
bā pastāv cīņa ar krievu valodu. Šodien minoritāšu
deputāti ir pacēluši šo jautājumu no jauna.

Pagājušo reizi daži deputāti balsoja par mandā-
tu kommisijās ziņojuma pieņemšanu, bet solījās at-
balstīt mūsu jauno priekšlikumu. Pagājušā reizē
viņi motivēja savu balsošanu ar nepieciešamību drī-
zāk apstiprināt Saeimas vēlēšanas, un tāpēc līdz ar
to viņi ar savām balsīm apstiprināja arī centrālās
vēlēšanu kommisijās rīkojumu par ierakstu neatļau-
šanu krievu valodā. Šodien, mēs ceram, šie depu-
tātu kungi turēs savu solījumu un atjaunos krievu
iedzīvotāju aizskartās tiesības. Ir aizskartas vienas
iedzīvotāju daļas pilnīgi neapstrīdamas un nepiecie-
šamas tiesības. Svarīgākās tiesības un pienākumi
nelikumīgi aprobežoti: Saeimas vēlēšanu laikā ne-
drīkst rakstīt krieviski. Vai tas būtu mazāk svarīgi
nekā mātes valodas lietošana citos gadījumos? Tie-
sās krievu iedzīvotāji lieto savu valodu. Sūdzības
un civiltiesiskas prasības iesniedz krievu valodā.
Lietas nonāk līdz senātam. Kāpēc tagad tik negai-
dīts uzbrukums?

Es jauagrāk paskaidroju šī rīkojuma cēloni. Pie
tā, ko_ teica deputāts Kaļļistrātovs, varu piebilst, ka
tas kādam pagājušās vēlēšanās bija izdevīgi. Lūk,
deputāts Pabērzs saka, ka vēlēšanu laikā bijuši kaut
kādi «kantori": šiem kantoriem, lūk, bija interese
iznīcināt ierakstus krievu valodā, ko nebūtu varēts
darīt, nepārkāpjot tiesības un praksi. Apbrīnojami,
ka taisni deputāts Pabērzs ir ierosinājis šo jautāju-
mu. Es zinu, ka viņš pats varētu daudz vairāk un
labāk nekā es pastātīt par šiem ierakstu kantoriem.
Šiem kantoriem bija ļoti izdevīgi iznīcināt ierakstus
krievu valodā, jo tas palielināja ierakstu nozīmi la-'
tviešu valodā. Latgales apgabala 4. saraksts bija
vienojies ar dažiem citu sarakstu kandidātiem par
vairāk tūkstošiem ierakstu, lai šie kandidāti, iekļu-
vuši Saeimā, pārietu progresistu frakcijā. Iznīcinot
daudz dabīgu ierakstu par labu populāriem krievu
darbiniekiem, viņi, piemēram, sagatavojuši kādam
Vasiļevskim 12.000 ierakstu. Ar citām partijām vi-
ņi bija rīkojušies līdzīgā kārtā. Šie 12.000 ierakstu
bija doti par viena miljona rubļu nodrošinājumu. Tā
tad tā bija pilnīgi atklāta spekulācija! Šai spekulā-
cijai nu pakalpoja centrālās vēlēšanu kommisijās rī-
kojums. Nevienam pat prātā nebūtu nācis sākt ap-
robežot krievu vēlētājus, ja nebūtu bijis šo speku-
īantu-izgudrotāju talanta.

*) Runātāja atreferējums,
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Lūk, Pabērza kungs, kādi bija šie «kantori"!
Attiecīgās partijas centrālās komitejas loceklis at-
zinās šai_ lietā vilcienā deputātu Pastora un Pigu-
ļevska klātbūtnē. To viņš atklāja zem momenta ie-
spaida, ka lieta vinnēta.

Mēs ceram, ka_ Saeima neatbalstīs lietu, kas
dzimusi šādos apstākļos. Mēs, krievu iedzīvotāju
pārstāvji, lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu un at-
jaunot krieviem atņemtās tiesības. Mēs atgādinām
deputātiem viņu solījumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skalbēm.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Godājamie
deputātu kungi! Petrevica kungs grib šo jautājumu

1

apskatīt no_praktiskās puses, bet man liekas, ka kul-
tūras dzīve mēs pieturamies pie zināmiem princi-
piem, turamies pie zināmām kultūras tradīcijām, un
tās noteikti jāvirza tautā. Mēs turamies pie Vakar-
eiropas tradīcijām, un tāpēc man jābrīnās, ka Petre-
vica kungs uzskata, kirillicu par kaut ko mums, La-
tvijai, svešu. Vēlētāju sarakstos jābūt vislielākā!
noteiktībai, un mēs negribam arī būt netaisni pret
citam tautībām, piemēram, pret žīdiem. Arī žīdi var
prasīt, lai ļauj viņiem rakstīt žīdu valodā. Ja krie-
vu, žīdu un citu valodu vārdus nerakstīsim latiņu
burtiem, kas gan šādus sarakstus varēs lasīt? Izcel-
sies pilnīgs juceklis. Tāpēc no šī viedokļa vien šis
priekšlikums noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.—
Lieku uz balsošanu deputāta Pavlovska u. c. priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Par deputāta Pavlovska u. c. priekšlikumu no-
dotas 36 balsis, pret to nodots 40 balsu, atturējušies
4. Deputāta Pavlovska u. c. priekšlikums noraidīts.

Deputāti P. Zeibolts, F. Menderis, B. Kalniņš u.
c. iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot valdībai nepazemināt valsts un pašvaldību sa-
biedriskos darbos nodarbināto strādnieku un strādnieču darba
algas."

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputātu

kungi! Laikā,_ kad strādniekiem visgrūtāk dabūt
darbu, kad strādniekam atrast darbu tikpat grūti kā
aklai vistai mieža graudu, valdība liek priekšā sa-
mazināt sabiedriskos darbos nodarbinātiem strād-
niekiem un strādniecēm algu. Tagadējos apstākļos
bezdarbniekam iespējams strādāt mēnesī tikai 2 ne-
dēļas. Darbu dabū galvenā kārtā tikai tie strādnie-
ki, kuriem liels ģimenes locekļu skaits. Bezdarb-
niekiem ar mazāku ģimenes locekļu skaitu pašreizē-
jos apstākļos darbu dabūt nav iespējams. Valdība
ir samazinājusi sabiedriskos darbos nodarbinātam
stradniekam-vīrietim algu uz 1 latu 10 santīmiem
diena, sievietei — uz 1 latu 20 santīmiem dienā, Lat-
gale, Daugavpili pat uz 1 latu dienā. Iznāk tā, ka
strādniece nedēļa var nopelnīt ne vairāk par 7 lati
20 santīmu; mēnesī tas būtu 14 latu 40 santīmu. Vī-
rietis mēnesī var nopelnīt ne vairāk par 18 latu. Go-
dātie deputātu kungi! Jūs varat iedomāties stāvo-
kli, kāda jādzīvo sievietei, kurai ir 3—4 bērni, ar 14

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

latu 40 santimu mēnesī! Tāpat, vai var pārtikt vī-
rietis, ģimenes galva, kuram ir ne mazāk par 4 ģi-
menes locekļiem, ar 18 latu mēnesī? Es domāju,
katrs sapratīs, ka šis atalgojums nav nekas vairāk,
kā tikai tāds_ līdzeklis, kas bezdarbniekam neļauj no-
mirt bada nāvē, bet nedod arī iespējas dzīvot. Sa-
biedriskos darbos nodarbinātos bezdarbniekus šā-
dos apstākļos lēnā tempā dzen nāvē.

Bet tas vēl nav viss ļaunums! Ļaunums ir vēl
dziļāks. Mums ir zināms, ka privātos uzņēmumos
darbi tagad samazinājās. Mēs zinām, ka ļoti plašos
apmēros tiek samazināti darbi arī valsts uzņēmu-
mos. Valsts uzņēmumos darbi tiek samazināti it kā
taupības nolūkā, it kā budžeta summu ietaupīšanas
nolūkā. Piemēram, lielākā valsts uzņēmumā — Sa-
tiksmes ministrijā, atlaisti pāri par 3000 strādnieku.
Līdz šim tur dienas alga bija vīrietim 53 santimi
stundā un sievietei 34 santimi stundā. Pēc tagadē-
jās Tautas labklājības ministrijas normas iznāk, ka
vīrietis saņem 19 santimu stundā, bet sieviete 12,5
santimi stundā. Un, lūk, šo pāri par 3000 atlaisto
strādnieku vietā acumirklī ir nodarbināti 1070 strād-
nieku, kas izpilda to pašu darbu, kas bija jāizpilda
tā saucamiem pastāvīgajiem valsts uzņēmumu
strādniekiem. Šiem pastāvīgā darba strādniekiem
tagad maksā vairāk kā par 200% zemāku algu,

Runājot par strādniekiem, kas nodarbināti sa-
biedriskos darbos, mēdz norādīt, ka viņi nedarot ne-
kādu ražīgu darbu, ka viņu darbs bezvērtīgs. Bet
mēs zinām, ka Tautas labklājības ministrija ir izstrā-
dājusi normas arī sabiedrisko darbu strādniekiem,
pat pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem. Tā
tad arī šo darbu vairs nevar uzskatīt par neražīgu.
Arī šis darbs ir tikpat nopietns kā kurš katrs darbs
privātā uzņēmumā. Tāpēc nevar tagad maksāt tā-
du algu, ar kuru strādnieki nevar pārtikt.

Šinī pašā sēdē latgalieši prasīja cukura fabrikas
celšanu strādnieku nodarbināšanai. Man jāsaka, tas
jautājums nebija nopietns jautājums, tādēļ ka jūsu
ministris ir tas, kas noteicis šīs algas sabiedrisko
darbu strādniekiem, noteicis tanī laikā, kad jūsu pa-
šu latgalieši, strādājot pie Rīgas-Rūjienas dzelzceļa
būves un vēl citiem darbiem, nav saņēmuši algu pa
to laiku, ko viņi nostrādājuši, Ir aizgājuši mājā bez
algas un tagad viņiem jāmeklē nodarbošanās sabie-
driskos darbos. Viņi ir jau vairāk mēnešu badoju-
šies, un nu jūs atkal gribat nolikt viņus zem bada
nastas. Ja jūs gribat radīt darbu, tad nedarāt tā kā
iepriekš. Ja jūs gribat radīt stāvokli, lai arī Latgales
strādnieks būtu paēdis un lai arī viņa ģimenei būtu
maize, tad jūs nedrīkstat ievest tādas normas sabie-
drisko darbu strādniekiem. Tāpēc lūdzu Augsto na-
mu manas frakcijas iesniegto priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds tautas
labklājības ministrim Rubulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Gribu tikai paskaidrot, lai balsojot šinī
jautājumā būtu zināma skaidrība.

Visus bezdarbniekus darba apgādēs speciālas
kommisijās ir sadalījušas 3 grupās — darba spējī-
gos, viegla darba spējīgos un darba nespējīgos. Fir-
mai grupai, darba spējīgiem, arī agrākos gados bija
tā pati alga, kas tagad — vīriešiem Ls 2.— un sie-
vietēm — Ls 1.50 dienā. Viegla darba spējīgiem,
t. i. tādiem, kas spējīgi strādāt ne ikkatru darbu,_kas
nav spējīgi izbraukt ārpus pilsētas, bet var strādāt
vieglāku darbu, piemēram, pārvadāt smiltis, tiem arī
iepriekšējos gados, tāpat kā šogad, bija Ls 1.50 vī-
rietim un mazāka alga sievietei.

Šogad šķirošana attiecināta tikai uz darba spē-
jīgiem. Šķirošana ir tāda, ka darba spējīgiem, kas
var izbraukt arī ārpus pilsētas un strādāt ikkatru
darbu, ja viņi strādā pilsētas administratīvās robe-
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žās, šogad alga pielīdzināta viegla darba spējīgiem;
turpretim tiem, kas izbrauc ārpus pilsētas uz dzelz-
ceļiem pie akmeņu laušanas, skaldīšanas.u. t. t., al-
gaatstata agrākā — 2 lati. Samazināta ir alga darba
spējīgiem tikai tad, ja viņi strādā pilsētas administra-
tīvās robežāsProtams, ikkatrs samazinājums, se-
višķi ja nestrādā visu darba laiku, visu mēnesi, bet
tikai divas nedēļas mēnesī vai mazāk, sāpīgi sajū-
tams; un ja tanī pat laikā daži bezdarbnieki nemaz
netiek pie darba, atalgojuma jautājums ir jūtams un
sāpīgs. Bet ja mēs ķērāmies pie šīs algas samazinā-
šanas, tad tikai ar vienu nolūku — lai varētu nodar-
bināt lielāku bezdarbnieku skaitu, jo katrs pielikums
strādniekiem šinīs darbos viņus daudz maz apmieri-
na. Daži strādnieki nemaz netika pie darba, un lai
varētu nodarbināt lielāku skaitu, pazeminājām atal-
gojumu. Otrs motīvs bija tas, ka mēs pēc iespējas
vienmēr sarīkojam vai nu sabiedriskos darbus, vai
citādi rūpējamies par bezdarbniekiem, paturot vien-
mēr acu priekšā, lai bezdarbnieku, sjāvoklis nebūtu
savā ziņā pievilcīgs, lai tas nevienu neatrautu no
privātā darba, bet gan lai veicinātu aiziešanu pie
darba ārpus pilsētām. Tāpēc arī šogad strādnie-
kiem ārpus pilsētām alga nav samazināta. Bezdarb-
nieku algām darba laikā arvienu ir maksāts klāt. Arī
šogad pie 2 latiem dienā, vīrietim jāpieskaita klāt ģi-
menes piemaksas, kas ir caurmērā pusotra lata die-
nā, rēķinot uz katru bērnu 30 santimu dienā; apdro-
šināšanai un slimo kasei jāmaksā 16 santimu; ievē-
rojot, ka klāt nāk arī dzīvokļu piemaksa, visām šim
vajadzībām kopā sanāk ap 3_ļati dienā. Protams,
tas iznāk tad, kad strādā. Tas attiecas tikai uz dar-
ba laiku, bet darba visiem nav. Nav iespējams no-
darbināt visus, lai kā arī mēs pēc tā censtos. Lai
50% nodarbinātu tikai uzreiz un tādā kārtā divās
maiņās dotu darbu visiem, vajadzīgi vismaz 4. mil-
joni latu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Pēc tautas labklājības ministra paskaidrojumiem
varēja rasties doma, it kā valdība negribētu sama-
zināt algu visiem sabiedriskos darbos nodarbinātiem
strādniekiem, bet tikai vienai daļai. Es gribu pa-
skaidrot, ka Tautas labklājības ministrijas priekš-
raksts attiecas uz visiem pilsētās nodarbinātiem
bezdarbniekiem, nešķirojot viņus kategorijās vai
grupās. Otrkārt, pie darba tagad var tikt tikai_ darba
pilnvērtīgi cilvēki; par nespējīgiem vai pusspejīgiem
nevar būt runas. Tāpēc Saeimai tagad jālemj, vai

viņa piekrīt tam, ka Tautas labklājības ministrija ar
saviem rīkojumiem samazina sabiedriskos darbos
nodarbinātiem strādniekiem algas, kas pastāvējušas
kā cietas normas 10 gadu no vietas. Par to tagad
jārunā. Es domāju, ka visi apstākļi, kādi līdz šim ir
bijuši pilsētās, liecina, ka nevar būt runas par algu
samazināšanu, kur vīrietis smagā darbā pelna 2 la-
tus, bet sieviete viņai nepiemērotā, smagā truļu dzī-
šanas darbā — pusotra lata dienā. Jaunās normas
ir: vīrietim Ls 1.50, sievietei — Ls 1.20. Šīs nor-
mas ir tādas, ar ko sabiedrisko darbu strādnieks ne-
varēs tikt pat pie ziepju gabaliņa, ar ko izmazgāt
sviedrus no savām drēbēm.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Deputāta Zeibolta u. c. priekšlikums skan

„Uzdot valdībai nepazemināt valsts un pašvadību sabie-
driskos darbos nodarbināto strādnieku un strādnieču darba
algas."

Deputāti V. Firkss un L. Šēlers liek priekšā
deputāta P. Zeibolta u. c. priekšlikumu nodot sociālās li-

kumdošanas kommisijai.
Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms nāks

nobalsošanā deputāta Firksa un Šēlera priekšlikums.
Ja to noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Zeibolta
u. c. priekšlikums. — Lieku uz balsošanu deputātu
Firksa un Šēlera iesniegto priekšlikumu —

deputāta P. Zeibolta u. c. priekšlikumu nodot sociālās li-
kumdošanas kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tikai 6 balsis. Nepietiekošs skaits. Deputātu Firksa
un Šēlera priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana
nāk deputāta Zeibolta u. c. iesniegtais priekšlikums.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta Zeibolta u. c. iesniegto priekšli-
kumu nodotas 42 balsis, pret to nodots 14 balsu, at-
turējušies 14. Deputāta P. Zeibolta u. c priekšli-
kums pieņemts.

Deputāti J. Birznieks, G. Zemgals, J. Breikšs
u. c. iesnieguši priekšlikumu sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Tas pieņemts.

Man vēl Augstajam namam jāziņo, ka deputāts
V. Firkss liek priekšā publisko tiesību kommisijā de-
putāta P. Šīmaņa vietā ievēlēt deputātu V. Pusulu.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs otrdien, 1. decembrī, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

I

(Slēgta pīkst. 22.06.)

?
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P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) 236, 244
K. Lorencs (sociāldemokrāts) 238
V. Gulbis (zemnieku savienība) 239
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 241
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 243
2. Deputāta J. Vintera u. c. iesniegtais likumprojekts —

pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (nodod kom-
misijai) un deputāta A. Erniņa u. c. priekšlikums
par 3 mēnešu algas neizmaksāšanu demisionējušiem
Ministru kabineta locekļiem (nodod kommisijai):

A. Petrevics (sociāldemokrāts) 245
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 246
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) , 248
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 249
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 249

3. Deputāta S. Trofimova u. c. iesniegtais likumpro-
jekts — papildinājumi Saeimas kārtības rullī (no-
raida) :

R. Dukurs (sociāldemokrāts) 250, 252
J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) . .. 251, 252
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 251
4. Deputāta E, Sudmaļa u. c. iesniegtais likumprojekts

par augstāko valsts darbinieku atalgojuma samazi-
nāšanu (nodod kommisijai):

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) 253
J. Šterns (progresīvā apvienība) 253
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P. Zeibolts (sociāldemokrāts) . ... 254, 259
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partija) ....' ., 255
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K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) 2'60
V. Firkss (vācu baltiešu partija) 262
F. Ankipans (sociāldemokrāts) 263
J. Bērziņš (zemnieku savienība) . . . .' . 264

6. Deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegtais priekšlikums
par darba namu ierīkošanu maksimālo vecumu sa-
sniegušiem darba invalidiem (noraida):

P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 265
7. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izskatīt
steidzamības kārtā likumprojektu par bezdarbnieku
apdrošināšanu (pieņem):

J. Višņa (sociāldemokrāts) . 266
8. Deputāta G. Mīlberga u. c. iesniegtais priekšlikums

— likumprojektu par tiesu izpildītājiem izskatīt ju-
ridiskā kommisijā 14 dienu laikā (pieņem):

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 267

J. Pabērzs, tieslietu ministris 267
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 267
J. Bērziņš (zemnieku savienība) ..... 268
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 268

9. Deputāta F. Landovska u. c. iesniegtais likumpro-
jekts par turīgās šķiras aplikšanu ar krizes nodokli
(noraida):

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frak-
cija) . . ., ..269

10. Lauksaimniecības kommisijās priekšlikums — uzdot
Ministru kabinetam visdrīzākā laikā izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu par parādu kārtoša-
nas atvieglošanu (pieņem):

K. Bachmanis, referents 270, 287
J. Celms (sociāldemokrāts) 272, 282
J. Pabērzs, tieslietu ministris 273
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 274
H. Dzelzītis (zemnieku savienība) 276
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partija) 279
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) . .. . 279
K. Ulmanis (zemnieku savienība) 280
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 283
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 284
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11. Pārmaiņa kommisijā 290
12. Nākošā sēde 290

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidijaziņojumi; pēc tam tur-

pināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papil-
dināta ar pārgrozījumiem likumā par akcīzi no naftas
produktiem un pārgrozījumiem muitas tarifos: Iebil-
dumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pie-
ņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. — Deputāti P. Leikarts, A. Frišmanis, J.
Šterns, K. Bachmanis u. c. iesnieguši priekšlikumu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai spert nekavējoši solus

gaļas tirdzniecības regulēšanai, nodrošinot ražotāju un patērē-
tāju no spekulatīvo starpnieku izmantošanas. Šī jautājuma at-
risināšanai sasaukt apspriedi no 3 valdības, 3 Saeimas lauk-
saimniecības kommisijās un 3 Rīgas pilsētas pašvaldības
priekšstāvjiem, kā arī pa vienam_ priekšstāvim no visām cen-
trālām lauksaimniecības organizācijām un kooperatīvu sa-
vienībām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī priekšlikuma
vārds deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Jau
labi sen novērota parādība, ka laucinieki spiesti pār-
dot savus produktus samērā lēti, turpretī patērē-
tāji spiesti tos pirkt dārgi. Visu laiku lauksaimniecī-
bas produktu cenas — sevišķi gaļas cenas — krīt,
bet Rīgas patērētāji gaļas cenu pazemināšanos ir sa-
jutuši tikai pašā beidzamā laikā. Uz šo nenormalību
ir vairākkārt aizrādīts, bet nekādi soli nav_sperti.
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrība sava izde-
vumā par lauksaimniecības produktu tirgus ziņām ir
aprēķinājusi, cik liels ir starpniecības procents dažā-
dām gaļas šķirnēm. 1929.gadā ar liellopu gaļu starp-
nieki pelnījušicaurmērā 127,7%,ar teļa galu—145,4%,
ar aitas galu — 252,1%, ar cūkas gaļu — 83,6%.
1930. gadā bijis šāds starpniecības procents: liellopu
gaļai — 163,4%, teļa gaļai — 134,5%, aitas gaļai —
159,7%, cūkas gaļai — 81,1%. Svaigam pienam, starp
citu, starpniecības procents 1930. gadā ir bijis 66,6%.

Aprēķināts, ka starp patērētāju un ražotāju ir
šādi starpnieki: l) apkārtbraucējs jeb uzkupcis, 2)
lielākie lopu tirgotāji, 3) lieltirgotāji pilsētās un 4)
sīktirgotājs. Tā tad starp patērētāju un ražotāju ir
pavisam 4 starpnieki. Bez šaubām, tas nav katrā ga-
dījumā; it sevišķi to nevar attiecināt uz cūkas gaļu.
Varētu teikt, ka šeit nevar sanākt tik daudz starp-
nieku, jo paši laucinieki aizved galu tirgū un tad pār-
dod to vai nu pilsētas lieltirgotājam, vai arī sīktirgo-
tājam. Turpretim liellopu gaļas tirgus aina tiešām
ir tāda, kādu es to nupat attēloju, jo laucinieks ar liel-
lopu gaļu uz tirgu nebrauc; tos uzpērk dzīvus un tad
pārdod tālāk attiecīgam starpniekam. Tāpēc arī liel-
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lopu gaļas starpniecības procents sanāk ārkārtīgi
liels, pat līdz 177%.

Tagad stāvoklis ir tāds, ka gaļas govs nemak-
sa vairāk par 40—50 latu, kurpretim gadu atpakaļ
tāda govs maksāja 150—200 latu. Par liellopu gaļu
uzpircējs Rīga maksa 40 santimu par kilogrammu,
bet sīktirgotājs to pārdod par Ls —.80 līdz Ls L—,

I

tā tad pelna 40 santimu par kilogrammu resp. 100%.
Liellopu gaļas aprēķināts uz katru cilvēku 25 kilo-
grammi; tādā kārtā var teikt, ka Rīgas pilsētā pa-
tērē 9,5 miljoni kilogrammu liellopu gaļas. Starp-
nieku pelņa grozās ap 3,8 miljoni latu. Rēķinot pēc
svara, uzpircējs lauciniekam nemaksā vairāk par 4
lati par pudu gaļas. Visā Latvijā patērē 17.280 ton-
nu gaļas. Tā tas aprēķināts «Ekonomistā". Uzpir-
cēju pelņa_ iznāk 2,5 miljoni latu jeb 100%—170%.

Sakara ar grūtībām, kādās tagad lauksaimnieki
nonākuši, ir pats beidzamais laiks kaut ko darīt, lai
no tam izkļūtu. Privātā iniciatīva vairs nevar iet
tālāk savā spekulācijā; tā jānovērš.

Tagad paceļas jautājums, kā vislabāk to varētu
veikt. _ Sava laika lika lielas cerības uz centrālo
savienību «Konzums", t. i. uz kooperāciju, domāja,
ka ta šo nenormālo stāvokli varēs nokārtot, jo vairāk
tadeļ, ka centrālai savienībai «Konzums" jau ir sava
eksporta kautuve. Beidzamā laikā «Konzums" sāk
piegriezt lielu vērību liellopu gaļas tirdzniecībai. Bet
tā ka visi kooperatīvi ir nonākuši ārkārtīgās grūtībās,
tad tuvākā nākotnē kaut kādi radikāli soļi arī no ko-
operācijas nav sagaidāmi.

Varētu būt vēl viens paņēmiens — kad valsts
pati pārņemtu gaļas tirdzniecību savās rokās. Va-
rētu dibināt tīru valsts uzņēmumu, bet, kā mēs
zinām nopiedzīvojumiem, valsts uzņēmumi gandrīz
visi strādā slikti, jo vairāk tur, kur nav stingras, no-
teiktas valsts varas, kas var ātri pavēlēt un piespiest

*

nekārtības _ novērst. Tamdēļ arī mēs domājam, ka
mūsu apstākļos sevišķi lietderīgi būtu dibināt jauktu
akciju sabiedrību, kurā piedalītos valsts, pašvaldības
— šinī gadījumā Rīgas pilsētas pašvaldība — un paši
ražotāji. Šāda akciju sabiedrība būtu autonoma un
varētu strādāt uz privātas uzņēmības pamatiem. Ir
uzmests arī kāds projekts, pēc kura gaļas tirdznie-
cībai tiek organizēta jaukta akciju sabiedrība. Tas ir
tikai projekta skelets, kas vēl nav sīkāk izstrādāts
un kurā vēl daudz ko vajadzēs grozīt un labot; bet
apmēram šādā veidā gaļas tirgus pie mums būtu vis-
izdevīgāk nokārtojams. Pārdodamos gaļas lopus
varētu reģistrēt jau mēnesi uz priekšu. Akciju sa-
biedrība varētu noteikt cenas, par kādām nākamā
mēnesī gaļu iepirks. Laucinieki tad savus lopus pie-
teiktu attiecīgai akciju sabiedrībai un piegādātu tos
tirgū. Tālāk tos nosūtītu uz kautuvi, kādas mums jau
ir, un no turienes akciju sabiedrības veikaliem un arī -
privātiem veikaliem ar noteikumu, ka viņiem gaļa
jāpārdod par tādu un tādu cenu. Tāpat to varētu
nodot arī patērētāju kooperatīviem. Apgrozības lī-
dzekļi nebūtu vajadzīgi lieli. Mēs esam pārliecināti,
ka lauksaimnieki lopus nodotu pat kommisijā, jo pie
tādas kārtības viņi beidzamā laikā ir jau pieraduši
ar centrālās savienības «Konzums" iepirkšanas vei-
du. Varētu te būt iebildumi, ka vienā laikā pieteiks
lopu par daudz, otrā par maz, un tā pieaugtu cenu
svārstības. No tām varētu izvairīties, jo mums taču
ir savas gaļas saldētavas, kur gaļu var uzglabāt sal-
dētā veidā. Bez tam vēl pie kautuvēm varētu nodi-
bināt konservu fabrikas, kur gaļu varētu konservēt,
izžāvēt, izstrādāt desās.

Šai akciju sabiedrībai būtu jāpārņem arī gaļas
eksportēšana. Ja akciju sabiedrība gaļas eksportē-
šanu neoārņemtu, tā cenu svārstību dēļ ārzemēs no-
nāktu kļūmīgā stāvoklī. Piemēram, dašus gadus at-
pakaļ kilogramms bekona maksāja dzīvsvarā Ls L04,

bet tagad ir nokritis daudz zemāk. Ievērojot to, šai
akciju sabiedrlbaijāpārņem arī eksports. Gadījumā,
kad cenas ārzemēs paceltos augstākas, varētu pie-
maksāt par gaļu, ko patērētu uz vietas, bet kad ār-
zemēs cenas kristos, tad, savukārt, no vietējā patē-
riņa varētu piemaksāt eksportam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lorencam.

K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Pārdzīvojamās krizes laikā pašreizējos
saimnieciskos apstākļos, bez šaubām, viens no sā-
pīgākiem jautājumiem ir mūsu lauksaimniecības ra-
žojumu nenokārtotais tirgus. Un taisni pateicoties
šim nenokārtotam tirgus stāvoklim, mums jābūt par
lieciniekiem tam, ka mūsu mazā un samērā niecīgā
territorijā, kas patiesībā līdzinās tikai delnai, mums
jānovēro, ka cenu svārstības starp provinci un patē-
rējošiem centriem, galvas pilsētu, sasniedz veselus
100% un vēl vairāk. Olas provincē maksā 2 un 3
santīmus gabalā, bet mums Rīgā jāmaksā par olām
5—6 un 8 santimi gabalā; sviestu provincē pārdod
par Ls 1.50 kilogrammā, bet mēs šeit maksājam Ls
2.50 un vairāk. ļ

Jāatzīmē, ka pēdējā apspriedē, ko sasauca Zem-
kopības ministrija, daži dalībnieki ir devuši ļoti in-
teresantus datus par mūsu gaļas tirgu. Kamēr Tu-
kumā par gaļu maksā tikai 14 santimu, mēs Rīgā
maksājam jau 56 santīmus; kad kādā nomalē, pie-
mēram Valkā, maksā par šķiņķi 90 santimu, mēs
maksājam Ls 1.70 un Ls 1.80 u. t. t« u. t. t. Viss tas
liecina, ka te mums, godātie deputātu kungi, ta ne-
laime nav vis starpniekos vien, bet arī iekš tā, ka
mēs neesam pratuši, neesam mācējuši noorganizēt
tirgu uz vietām, lauksaimniecības ražoto produktu
uzpirkšanu, to tālāko novadīšanu līdz pārdošanai un
vispār to tālāku izdalīšanu. Kad savā laikā no šīs
katedras runājām par mūsu labības tirgus stāvokli,
par mūsu graudkopības stāvokli, maizes cenām un
maizes dārdzību, mēs aizrādījām, ka valdībai steidza-
mības kārtībā jāizstrādā likumprojekti.kas šo sāpīgo
jautājumu nokārtotu — nokārtotu tāda veida, Jka
steidzamības kārtībā tiktu ievests labībasmonopols.
Labības monopola uzdevums būtu, pirmkart,_nokār-
tot labības uzpirkšanu, novērtēšanu uzvietam, žā-
vēšanu, nogādāšanu līdz centriem, un_ talak — ska-
tīties un gādāt, lai maizes cenas pilsētas pieskaņotos
lielākā vai mazākā mērā labības cenām.

Man jāaizrāda, ka tikpat sāpīgs, ka šodien mums
ir maizes, graudu un maizes labības jautājums, ir arī
gaļas tirdzniecības jautājums. Ja prasām, lai valdība
steidzamības kārtībā nokārtotu maizes tirgu, tad jā-
prasa arī, lai valdība tādā pat kārtība ķertos pie ga-
ļas tirgus nokārtošanas.

Bez motīviem, ko minēja Leikarta kungs. jaaiz-
rāda vēl uz nenokārtoto lopu kautuvju jautājumu.
Katra lopu kautuve strādā ne tikai uz sava riska,
pēc savas metodes, bet katraiuz vietām ir sava ce-
nu un tarifu politika. Nenokārtots ir arī galas_ sa-
nitārās pārraudzības jautājums. Tāpēc bieži jāno-
vēro parādība, ka viena otra pašvaldība — es gribu
teikt, pat ļoti cienījamas pašvaldības — gaļas kontro-
les jeb gaļas sanitārās pārraudzības jautājumu pār-
vērš savā budžetā par ļoti ienesīgu ienākumu po-
steni. Arī šīs parādības steidzami jānokārto. Tāpēc
jāprasa, lai valdība spertu steidzamus soļus, kas no-
kārtotu lopu uzpirkšanu, lai nebūtu zemniekam teļš
jāpārdodpar 5—6 latiem, bet patērētājam pilsētā jā-
maksā 40—50—60 santimu par kilogrammu, lai ne-
būtu zemniekam govs jāpārdod par 40 latu, bet pa-
tērētājam jāsamaksā 50—60 santimu par kilogrammu.
Jānokārto lopu uzpirkšanas, kautuvju un sanitārās
pārraudzības jautājums, kā ari gaļas tirdzniecība pil-
sētās,
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Šie jautājumi nav kārtojami privātai iniciatīvai.
Es domāju, ka tie kungi, kas visu laiku lika lielas
cerības uz privāto iniciatīvi, domādami,ka tā izvedīs
mūsu saimniecisko dzīvi no grūtībām, tagad būs sa-
pratuši, ka privātā iniciatīva nav tas spēks, kas var
kārtot mūsu saimniecisko dzīvi. Saimnieciskās dzī-
ves kārtošana pēc mūsu domām jāpārņem valdībai,
pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām, koope-
ratīvām organizācijām. Vienīgi valdība, mūsu paš-
valdības un kooperatīvās organizācijas būs spējīgas
atrisināt šo sāpīgo jautājumu. Vienīgi šie trīs spēki
būs spējīgi regulēt gaļas tirdzniecību un nākt pretim
ražotājam un patērētājam, ko visu laiku neatlaidīgi
prasa mūsu valsts saimnieciskās intereses.

Man šķiet, ka nepareizu ceļu iet tie kungi, kas
tagad pārējas formulas veidā iesnieguši šo savādo
priekšlikumu. Viņi liek priekšā uzdot valdībai spert
nekavējošus soļus gaļas tirdzniecības regulēšanai, no-
drošināt ražotāju un patērētāju no spekulatīvo starp-
nieku izmantošanas, šī jautājuma atrisināšanai sa-
saukt-apspriedi ar 3 valdības, 3 Saeimas lauksaimnie-
cības kommisijās un 3 Rīgas pilsētas pašvaldības pārv
stāvjiem, kā arī pa vienam pārstāvim no visām cen-
trālām lauksaimniecības organizācijām un koopera-
tīvām savienībām. Kungi, apspriedes jau var sa-
saukt, bet man šķiet, ka no tām nekas neiznāks, ta
mēs jautājumu neatrisināsim. Mums jāuzdod valdī-
bai kas cits, proti — lai valdība steidzami iesniegtu
Saeimai attiecīgu likumprojektu, kas šo sāpīgo jautā-
jumu varētu nokārtot. Ja valdība steidzami iesniegs
Saeimai šādu likumprojektu, tad arī Saeima to varēs
apspriest steidzamības kārtība un_ dot tam likuma
spēku. Lūk, tas mums jādaraļ Kādu valdība šo li-
kumprojektu sastādīs, vai tur būs apspriedes, vai kon-
ferences, tā ir valdības darīšanaTāpēc es savas
frakcijas uzdevumā lieku priekša pārējas formulas
otro daļu izteikt citādi. Pārējas formulas pirmai da-
ļai paliktu tagadējā redakcija, proti — uzdot valdībai
spert nekavējoši soļus gaļas tirdzniecības regulēša-
nai, nodrošinot ražotāju un patērētāju no spekulatīvo
starpnieku izmantošanas. Otra daļa vajadzetu_ pa-
teikt, ka šai nolūkā valdībai steidzamības kartība jā-
iesniedz Saeimai likumprojekts par gaļas tirgus re-
gulēšanu. Es domāju, ta ir vienīga iespēja šo jautā-
jumu kaut cik nokārtot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Gulbim.

V. Gulbis (zemnieku savienība): Augstais nams!
Gaļas tirgus nokārtošanas ja_utajums ir ārkārtīgi sva-
rīgs. Mūsu lauksaimniecība ir 2 nozares, _ kas dod
galvenos ienākumus lauksaimniekiem

^
tas jr _—

graudkopība un lopkopība. Krizes_apstakļi ir ārkār-
tīgi smagi iespaidojuši kā vienu, ta otru no šīm no-
zarēm. Ja mums ir izdevies jau zināmus solus spert
un kaut cik nokārtot graudkopības, labības tirgu, tad
nebūt to nevar teikt par otru svarīgāko nozari, t. i.
par gaļas tirgu.

Gaļas tirgu nokārtojot galvena kārta būtu jāno-
vērš 3 kavēkli, kas ļoti nelabvēlīgi iespaido visa ga-
ļas tirgus stāvokli un līdz ar to arī lauksaimniekus:
pirmkārt — būtu jānovērš_ārkārtīgi lielais starpnieku
skaits, otrkārt — būtu jāsamazina transporta izde-
vumi, un, treškārt — būtu janak pretim lauksaim-
niekiem, samazinot dažādos tirgus nodokļus un no-
devas. — Tagad stāvoklis ir tāds, ka lauksaimnieks
saņem par ražoto gaļu, tāpat arī par dzīviem lopiem
ārkārtīgi zemu cenu; turpretim pilsētu iedzīvotāji,
pilsētu patērētāji no tā daudz neka nejūt un pat līdz
šim vēl nav jutuši cenu pazemināšanos. Tas ir tam-
dēļ, ka tad, ja laucinieks iebrauc ar savu galu Rīga,
vai arī ieved dzīvus lopus pārdošanai, viņš patērētā-

' iam nemaz netiek klāt. Te apstākļi ir tādi, ka starp
ražotāju un patērētāju ir vesela rinda starpnieku;

kādā laikrakstā bija pat minēts, ka šo starpnieku esot
ap 40.000. Tad arī ir saprotams* ka šī lielā starp-
nieku armija dzīvo no šīs peļņas, un šī peļņa nāk par
sliktu lauksaimniekam-ražotājam un pilsētniekam-
patērētājam. Tirgus cenas lielā mērā nosaka starp-
nieki. Šī noteikšana notiek aizklātā veidā, diezgan
noslēpumainā kārtā, un nav nekādas iespējas sasniegt
pareizas cenu attiecības pieprasījumiem un piedāvā-
jumiem. Šis apstāklis katrā ziņā jānovērš, un tas
būtu novēršams, ja atrastu par iespējamu ierādīt
Rīgā un citās lielākās pilsētās zināmu laukumu, kur
lauksaimnieki tieši paši varētu tirgoties ar saviem
ražojumiem gan vairumā, gan mazumā un tā nākt
tiešā sakarā ar patērētājiem.

Es gribu teikt, ka šis uzdevums būtu ļoti_svarīgs
arī pilsētu pašvaldībām. Acīmredzot arī pilsētu paš-
valdības interesē sasniegt dzīves dārdzības samazi-
nāšanos pilsētās, sevišķi tagadējos tik grūtos laikos.
Bet šinī jautājumā_Rīgas pilsētas pašvaldība ir da-
rījusi vismazāk. Ārzemēs lielākās pilsētās, piemē-
ram Karalaučos, Berlīnē, Prāgā gaļas tirgus jautā-
jums ir kaut cik nokārtots, turpretim Rīgas pilsētas
pašvaldībā līdz šim šādas intereses neesam redzē-
juši; nav bijis ne mazākās vēlēšanās nākt šai jautā-
jumā pretim kā ražotājiem, tā arī patērētājiem, stā-
joties pie gaļas tirgus nokārtošanas. Tāpēc ari gri-
bot negribot likumdošanas varai jāiejaucas šinī jau-
tājumā un kaut cik jāpanāk cenu izlīdzināšana starp
ražotāju-laucinieku un patērētāju-pilsētnieku.

Otra lieta, kas arī būtu jānovērš, kārtojot gaļas
tirgu, ir — ārkārtīgi augstie transportā izdevumi.
Vienas govs atsūtīšana no Gulbenes vai arī Madonas
uz Rīgu maksā 11 latu, kamēr govs vērtība dažreiz
ir tikai 30 latu. Tā tad gandrīz vai trešā daļa aiziet
transporta izdevumiem. Varbūt agrāk, kad gaļas
cenas vēl turējās augstas, piemēram pagājušo un aiz-
pagājušo gadu, šāds dzelzceļa tarifs bija piemērots;
bet tagad, ievērojot tik ārkārtīgi zemās preces ce-
nas, itin dabīgi ir prasīt samazināt arī transporta iz-
devumus; citādi nemaz nevar būt. Kā jau teicu,
tagad gandrīz 18% gaļas vērtības aiziet gaJas pār-
vadāšanai pa dzelzceļu. Tas ir nepielaižams stā-
voklis, un visdrīzākā laikā jāķeras pie gaļas pārva-
dāšanas tarifa pazemināšanas.

Trešais jautājums ir — dažādie nodokļi. Nav
iespējams uzskaitīt visus sīkos nodokļus, un es ari
negribu apgrūtināt Augstā nama uzmanību, uzskaitot
visus nodokļus, kas jāmaksā lauksaimniekiem un kas
gulstas uz ražojuma vērtību, kamēr novērtētā gaļa
nonāk uz pārdevēju galdiem. Visi šie nodokli gul-
stas kā uz ražotājiem, tā arī uz patērētājiem. Šinī
ziņā mums katrā ziņā jāsper attiecīgi soļi.

Leikarta un Lorenča kungi atrada par iespējamu
uzbrukt privātai iniciatīvai un uzsvēra, ka tirdznie-
cība jāņemot valstij savās rokās. Es tam nekādā zi-
ņā nevaru piekrist. Man liekas, ka tik sarežģītā lietā,
kāda ir gaļas tirdzniecība, valstij nebūs iespējams
visus jautājumus pareizi nokārtot; te valdībai un val-
stij jāietpretim tik tālu, ka jāatļauj brīva tirdzniecība,
privātā iniciatīva. Ja šo rīcību ierobežo dažādiem
noteikumiem, dažādiem nodokļiem, ja nosaka par
obligātorisku veselu rindu starpnieku, sakait, kungi,
kur tad var parādīties privātā iniciatīva! Lauksaim-
nieki neprasa nekā vairāk kā tikai visu šķēršļu atcel-
šanu, lai viņiem būtu iespēja stāties tieši sakaros ar
patērētājiem. Šādu gaļas tirgus nokārtošanu mēs
atbalstīsim. Mēs atbalstīsim šo priekšlikumu par ga-
ļas tirgus kārtošanu.

Protams, nav izslēgta iespēja valdībai šinī jau-
tājumā izstrādāt likumprojektu un iesniegt to Aug-
stajam namam. Tādā gadījumā mēs ar savu iesniegto
pārlabojumu minētā likumprojektā atbalstīsim šī jau-
tājuma nokārtošanu visdrīzākā laikā.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Liekas, ka tad,_kad mes tuvojamies saimnieciskiem
jautājumiem, mušu domāšanā parādās pavisam jauni
loģikas metodiskie paņēmieni. Iedomājieties tikai:
Leikarta kungs iesniedzis priekšlikumu uzdot valdī-
bai spert tādus un tādus soļus, lai nodrošinātu ražo-
tāju un patērētāju no spekulatīvo starpnieku izman-
tošanas. Runas šabloni mums ir gatavi kuram kat-
ram gadījumam. Viens no šiem šabloniem ir tāds
— un es domāju, tas ir visos gadījumos —, ka
priekšlikumos, kur ir vārds «starpnieks", katrā ziņā

»
jabut klāt arī adjektīvam «spekulatīvs". Citādi tas
nemaz nevar but. Ta domā Leikarta kungs; vismaz
ta viņš raksta. Gaļas tirdzniecība ir pastāvējusi La-
tvija visu laiku, bet tagad, regulējot un noorganizē-
jot iekšējo tirgu, šī,iesnieguma parakstītāji oārlieci-
nājušies, ka starpnieki organizējot šo tirgu tikai spe-
kulatīvas interesēs. Citu iemeslu tagadējam tirgus
stāvoklim nemaz nav, jo pec Leikarta kunga paskai-
drojuma vairāk nekas nav darāms, kā tikai — jā-
nodrošinās no spekulatīviem starpniekiem.

Bet jūs jauredzējāt, ka te uzstājās vēl divi liet-
pratēji saimnieciskās lietās — kā Lorenča kungs, tā
arī Gulbja kungs —, un viņi atzina, ka tik vienkārša
ta lieta nemaz nav, kā Leikarta kungs domā, ka ti-
kai spekulatīvie starpnieki pie visa vainīgi. Loren-
ča kungs ir atradis, ka vaina meklējama vēl citur —
un man viņam jāpiekrīt; tās ir daždažādas pilsētas
nodevas, kā lopkautuves nodeva, tā sanitārā node-
va u. c. Tas viss sadārdzina gaļu, kas nāk no lau-
kiem. Gulbja kungs pielika klāt vēl vienu iemeslu,
kas sadārdzina gaļu, kas nāk no laukiem — mūsu
transporta apstākļus. Pievedceļus uzlabot, tarifus
palētināt, acīmredzot, Leikarta kungs nav domājis,
un Leikarta kungam nav par to nekādas intereses.

Mūsu saimnieciskā doma, kā redzat, ir ļoti vien-
pusīga. Tā redz visu laiku nepareizu tirgus orga-
nizēšanu tikai tanī apstāklī, ka ir 40.000 starpnieku,
kā Gulbja kungs domā, kas visi dzīvo. Gulbja kungs
stāsta, ka esot apmēram 40.000 starpnieku, un tie
visi labi dzīvojot. Varbūt tiešām tik daudz viņu ir;
tomēr es nedomāju, ka šis skaits ir tik noteikts, tik
pierādīts un apstiprināts. Var jau būt arī tikai
20.000, var būt arī drusciņ vairāk un drusciņ mazāk.
Ja šie 40.000 dzīvo, tad viņiem turpmāk vairs ne-
vajaga dzīvot! Tā vismaz saprotama Leikarta
kunga doma. Ja kādam ir tiesības dzīvot, tad šīs
tiesības nevar būt 40.000 starpnieku, bet gan tikai
40.000 ierēdņu. Tad tās būtu saprotamas katram,
un tā ierēdņu dzīvošana nebūtu nekāds grēks. Ja
arī Latvijā dzīvo 40.000 starpnieku, tirgotāju, tirdzi-

»
nieku, tad nemaz neiedomājieties neviens, ka viņi
nestrādā, neiedomājieties, ka viņi visu dienu guļ,
tikai nogriež savus kuponus un saņem naudu. Nē,
viņi ir tirgus organizētāji, un patiesais tirgus dezor-
ganizētais ir transports un nodevas. Tie ir tie divi

(

ļaunumi, kas dezorganizē gaļas tirgu. Ja valdība
grib organizēt tirgjt, viņai vispirms jāķeras pie šiem
divi jautājumiem. Dzīvu lopu pārvadāšanai jānoteic
palētināts tarifs, tāds tarifs, kas piemērots pašreiz
pastāvošām krizes cenām un pareizai pašreizējai ko-

r

merciālai kalkulācijai.
Iedomājieties tikai, cik lietišķs ir šāds priekšli-

kums Leikarta kunga formulējumā! Pie šis lietas
jāpieaicina lauksaimniecības kommisijā, kura līdz
šim neesot ar šo jautājumu nodarbojusies; jāpieai-
cina Rīgas pilsētas pašvaldība, kura neesot līdz šim
ar to nodarbojusies; jāpieaicina centrālās lauksaim-
niecības organizācijas un kooperatīvās sabiedrības,
bet nekādā ziņā ne saimnieciskās organizācijas, ne
tirgotāju organizācijas — tās nekā nevarot kārtot.

Tie, kuri ilgus gadus strādājuši pie gaļas tirgus or-
ganizēšanas, tie, pēc jūsu domām, nav lietpratēji!
Viņi pēc Leikarta kunga domām nedrīkst piedalīties
apspriedēs. Ja saimnieciskos jautājumos saksim rī-
koties ar tādiem vienpusīgiem ieskatiem, mēs tālu
uz priekšu netiksim; varbūt gan dezorganizēsim pat
to, kas pašlaik pastāv. —

Viens mazs aizrādījums centrālajām lauksaim-
niecības organizācijām un kooperatīvām sabiedrī-
bām: iedomājieties, Tukumā gāja lēta, bet Rīgā —
dārga. Es teikšu vēl vairāk: vasarā Rīgas jūrmala
gaļa ir dārga, bet Rīgā — lēta, tomēr nevar izlīdzi-
nāt šo cenu starpību, kaut arī starp Rīgu un Rīgas
jūrmalu ir tikai 20 minūšu brauciens. Noslēpums
nav starpniekos, kā jau teicu, bet vienīgitransporta
un nodevās, kas ir citādas Rīgā un citādas Rīgas
jūrmalā, jo katrā, vietā ir savādāki apstākļi. Tādos
apstākļos, liekas, nava nekā vieglāka lauksaimnie-
cības organizācijām un kooperatīviem, vai tas būtu
kreisas, vai pilsoniskas, uzpirkt preces, novest vai
nu Rīgā vai Rīgas jūrmalā, tur pārdot, ta sekmīgi
strādājot. Ja starpnieki ir vienīgais ļaunums — lū-
dzu, konkurrējiet brīvā tirgū ar viņiem! Kapec ne-
viens nav iedomājies šo vienkāršo, elementāro ide-
ju, kas, liekas, arī pēc Leikarta kunga saimnieciska-
jiem izskaidrojumiem šeit ir tik vienkārša: vajadzē-
tu tikai ķerties klāt gaļas tirdzniecībai, lai dabūtu
Rīgā lētu gaļu. Jūs zināt, ka katrs pilsētas patērē-
tājs pirks lēto, nevis dārgo gaļu, ko pārdod, pec Lei-
karta kunga izteicieniem, starpnieki. Bet tas nav
darīts.

Acīmredzot, te ir kāds noslepums._ Par to ru-
nāja arī Gulbja kungs. Lieta ir vienkārša: _ vainīgi
nav starpnieki, bet kas cits. Arī kooperatīvas orga-
nizācijas, ja saņemtu lietu savās rokas, to nevarētu
labāk noorganizēt. Galvenais ļaunums ir — trans-
ports un nodevas. Tos nevar grozīt ne kooperatī-
vās organizācijas, ne lauksaimniecības organizāci-
jas, ne privātie tirgotāji.

Man, kungi, liekas, ka skaudība, ar kādu skatās
uz šiem 40.000 leģendāriem starpniekiem, ir pilnīgi
nevietā, jo šie 40.000 starpnieku nepastāv un arī ne-
iegūst bagātības uz gaļas tirgus rēķina. Lieta ir ļoti
vienkārša. Katrai frakcijai jāsaka savs vārds, kat-
rai frakcijai jāiesniedz savi priekšlikumi, un tie nu
tagad birst Saeimas dienas kārtībā ka no maisa.
Priekšlikumus iesniedz vienu pēc otra. Visas frak-
cijas bez mazākā plāna steidz iesniegt savus priekš-
likumus. Viņas iesniedz dažādus saimnieciska rak-
stura priekšlikumus, prasa organizēt to un to, ievest
tādu un tādu monopolu un radīt tādu un tādu kār-
tību. Viss tas notiek laikā, kad pašas frakcijas nav
spējušas 2 mēnešu laikā sastādīt valdību, kad visas
frakcijas kopā ar tagadējo valdību nav spējušas_ iz-
strādāt daudzmaz pieņemamāku saimniecības plānu.
Kā jau teicu, tagad frakcijas iesniedz savus priekšli-
kumus pilnīgi bez kādas metodes, pilnīgi

^
bez kāda

plāna. Viņas dara to tikai tāpēc, lai varētu pateikt
saviem vēlētājiem: lūk, mēs esam jūsu labā iesnie-
guši tādu un tādu priekšlikumu, mēs par jums gādā-
jam! Kungi, te nav nekāda rūpēšanās par lauksaim-
niekiem, tā ir vienkārša acu apmānīšana, un pēc ma-
nām domām lielākai daļai priekšlikumu ir šāds rak-
sturs. Es nedomāju, ka tas notiek aiz ļaunprātības.
Nē, te mūsu frakcijas vienkārši grib piemēroties tau-
tas noskaņojumam, kas patlaban ir visai slikts, un
tāpēc arī tiek iesniegtas gan gaļas tirgus receptes,
gan vekseļu parādu receptes u. t. t. Saņemot visas
šīs receptes_ kopā, iznāk raiba aptieka, bet ārstēša-
nas nav. Ārsta nevar dabūt. Kungi, vispirms jā-
rūpējas par ātru ārsta palīdzību, jārūpējas, lai ārsts
uzrakstītu plānveidīgu recepti, jārūpējas, lai ārsts
iemācītos ārstēšanu un tikai tad nāktu pie slimnieka
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un mēģinātu to ārstēt
^ bet visa šī receptūra, visa šī

Saeimas farmaceutiska nodarbošanās nav ne ar ko
attaisnojama. Galu gala arī_tauta redzēs, ka paies
viens mēnesis, paies otrs mēnesis, bet šie priekšli-
kumi nekāda labuma nedos. Tā ir tikai dēmagoģija
vai lietasnesaprašana, un ilgi ar šiem ēdieniem tau-
tu nevarēs barot. Tautai jādod gaļa, tautai jādod
maize, bet ar receptēm to pabarot nevarēs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglltim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Augsti godātie deputātu kungi! Mēs redzam,
ka_ gaļas tirdzniecībā notiek kaut kas nenormāls, un
mes dzirdam šeit tirgotāju pārstāvjus sakām, ka tir-
gotāji neesot vainīgi; tā tad galu galā iznāk, ka vai-
nīgs ir pats zemnieks, tāpēc ka viņš to gaļu sara-
žojis. No otras puses mēs dzirdam, ka te vainīgi
blakus apstākļi, proti — transports, tirgus nodevas
u. t. t. Man šķiet, ka te vaina meklējama vēl dziļāk;
proti — mēs redzam, ka mēs ražojam gaļas lopus,
tāpat ražojam arī sugas lopus, govis u. t. t, bet tiem
nav noņēmēju, trūkst tirgus. Tas ir galvenais ie-
mesls, kāpēc gaļas produkti tik lēti. No tā izriet, ka
mums mušu apstākļos vispirms jārūpējas par to, lai
mes varētu audzēt labus sugas lopus un bez tam va-
rētu tos sūtīt uz_ ārzemēm. Ir looi, kas nav derīgi
izvešanai, kas nāk gaļas tirgū. Šeit mēs vērojam,
ka šo lopu skaits katru gadu pieaug; tāpēc dabīgi
rodas vajadzība meklēt ārzemēs noņēmējus arī mū-
su gaļas lopiem. Mums jārūpējas, lai varētu sūtīt
uz ārzemēm dzīvus lopus vai kautu gaļu un tos tur
pārdot, vārdu sakot lai atbrīvotu mūsu tirgu no
liekiem gaļas produktiem.

Bet pie visa tā mēs redzam vēl'vienu nenormā-
lību: ja uz laukiem gaļa maksā, ļoti lēti un bieži ga-
dās, ka to nevar pat pārdot, Rīgā mums par to jā-
pārmaksā. Lauksaimnieks pārdod gaļu par 20 san-
tīmu mārciņu jeb50 santimu kilogrammu, tanī pat lai-
ka Rīgas tirgotāju cena par šo gaļu ir 1 lats un pat
vairāk. Kas par iemeslu ir šādai cenu starpībai?
(/. Vintera starpsauciens.) — Nu, Vintera kungs, Jūs
jau varēsit atkal dibināt biedrību cietušiem! — Kur
tā nelaime meklējama?

Jāsaka, ka no šīs katedras nedzirdējām to īsto
vainu. īstā vaina ir tā, ka viena daļa tirgotāju, proti
tie, kas uzpērk galu vairumā, nodibinājuši, ja tā va-
rētu teikt, nelegālus sindikātus, sadalot apriņķus un
pagastus rajonos; otra rajona tirgotājs nekad ne-
brauks tanī rajonā, kas nav domāts viņam. Tie tad
arī nosaka cenu. Piedāvājumu ir ļoti daudz, un tā-
pēc cenas ir pavisam zemas. Izmantojot to, ka zem-
niekam galu nav kur likt, uzpircēji rada tādu stā-
vokli, ka zemnieks nevar savu gaļu pārdot par kaut
cik augstāku cenu.

Stipri vainojama šinī ziņā ir arī Rīgas pilsētas
pašvaldība, kas šinī jautājumā nenāk pietiekošā mē-
rā pretim ne ražotājiem, ne arī patērētājiem. Ja
laucinieks ieved Rīgā gaļu, tad viņam to patiešām
grūti pārdot. Vispirms jau ir ļoti grūti dabūt vietu
tirgus laukumā; jāizpilda visādas formalitātes u. t. t.
Visi šie blakus apstākļi, kā jau teicu, arī vietējie pil-
sētu pašvaldību noteikumi, ir -tie, kas lielā mērā
traucē un neatļauj zemniekam pašam realizēt savus
ražojumus un pārdot tieši patērētājam.

Mēs varētu atrast vēl daudz dažādu iemeslu,
kāpēc mūsu gaļas tirgū ir tik nenormāls stāvoklis.
Tāpēc pie šī jautājuma atrisināšanas jāpieiet vispu-
sīgi un no daudz un dažādiem'viedokļiem. Man
šķiet, ka par maldīgu uzskatāma doma, ka mūsu ga-
ļas tirdzniecību varētu nokārtot viena pati valsts,
t. i. ja valsts pārvērstos par miesnieku un pati uz-
vemtos gaļas tirdzniecību. Tur nekas neiznāks.

Vajadzīga arī sabiedriska iniciatīva, janak talkā arī
vietējiem kooperatīviem un pašvaldībām, kuras tad
arī piedalītos šinī jaunradītā kooperatīva pasākuma,
kas arī būtu gaļas noņēmēja. Tā tad jānodibina jau-
na veida organizācija, ko varētu nosaukt vainu par
paju sabiedrību, vai kā citādi, kas tad varētu no-
kārtot gaļas tirdzniecību. Tanī paša laika arī li-
kumdevējai iestādei jādomā par to, ka atvieglot ta-
gadējos pašvaldību izdotos noteikumus, kas lielā mē-
rā traucē gaļas tirdzniecību. Tikai ejot pa vairāk
ceļiem mēs varētu kaut cik atrisināt sasāpējušo ga-
ļas tirdzniecības jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Vis-
krasāk pret mūsu ierosinājumu uzstājās deputāts
Vitenbergs. To viņš darīja_ aiz skaidri saprotamiem
iemesliem, jo viņš pieder tām aprindām, kas noska-
ņotas tādā virzienā, lai viss paliktu pa vecam. Vi-
tenberga kungs nepareizi uzsvēra, ka mēs esampret
privāto iniciatīvu. Pret godīgu privāto iniciatīvu
mums nekas nevar būt pretim. Lai privātā inicia-
tīva apmierinās ar godīgu starpniecības pelņu, tad
mums nebūs nekādu iebildumu pret to. Mes atzī-
stam, ka privātā iniciatīva ir ļoti vērtīgs faktors
tautsaimniecībā; to nedrīkst apspiest, kur tai ir vie-
ta. Bet ja privātā iniciatīva nodarbojas ar speku-
lāciju, tad valstij katrā ziņā_ jāsoer attiecīgi soli. Ir
taču skaidrs, ka tagad privātā iniciatīva nodarbojas
ar spekulāciju. Kā jau aizrādīju, Rīgā gandrīz līdz
pat pēdējam laikam gaļa maksāja tikp,at daudz, cik
tā maksāja priekš divi gadiem. Bet priekš divi ga-
diem ražotājs pārdeva gaļu 3—4 reizes dargak ne-
kā tagad. Kur paliek lielā starpība? — To saņem
apmēram 40.000 lielā starpnieku armija. Tas ir spe-
kulatīvas starpniecības procents, kas nekāda ziņa
nav pielaižams.

Aizrādīja, ka vainīgs esot transports un nodokli.
Arī Gulbja kungs to teica. Šeit jāaizrāda, Tca pirms
3, tāpat pirms 4 gadiem transports bija tāds pats.
Nodevas arī bija tādas pašas. Es nesaku, ka te ne-
vajadzētu neko palētināt, bet uzsveru, ka tas nav
ļaunās parādības cēlonis. Tie ir tikai blakus ap-
stākļi, kas lietu pasliktina; bet tos nekādā ziņā ne-
var uzskatīt par pamata cēloni.

Vēl Gulbja kungs aizrādīja, ka vajagot radīt tā-
dus apstākļus, lai ražotājs varētu pārdotsavus ra-
žojumus tieši patērētājam. Bet, sakait, kā lai to iz-
dara! Kā lai lauksaimnieks, kas dzīvo Kosā, Sēr-
mūkšos vai Zaubē, pārdod govi lielāka darba laika?
Tas viņam nekādā ziņā nav iespējams! Labāks
stāvoklis ir tiem lauksaimniekiem, kas dzīvo dzelz-
ceļu tuvumā, vai vispār pilsētu tuvumā. Kas dzīvo
tālāk, tiem tas nekādā, ziņā nav iespējams, un uzpir-
cēji katrā ziņā vienmēr būs.

Kas attiecas uz Lorenča kunga priekšlikumu —
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu, tad man pret
to jāceļ ierunas: ja mēs dibinām jauktu akciju sa-
biedrību ar valsts kooperatīviem un pašvaldībām,
tad valdība tādā veidā to likumprojektunevar iz-
strādāt. Akciju sabiedrību nevar nodibināt uz liku-
ma pamata; papriekš jādabū piekrišana no akcio-
nāriem. Ja akcionāri izteiks vēlēšanos, tad valsts
kā viens akcionārs varēs piedalīties kādā sabiedrībā
uz attiecīga likuma pamata.

Svarīgi būtu ieinteresēt pašus pārdevējus, ražo-
tājus un patērētājus par šo lietu, lai viņi izsacītu sa-
vas domas. Te jāievēro, ka Rīgas pilsētai ir vaja-
dzīga gala pilsētas slimnīcai, nespējnieku patver-
smēm; valdībai vajaga. gaļu karaspēkam. To visu
akciju sabiedrīla varētu nokārtot. Tādēļ es lieku
priekšā, pieņemt to pašu mūsu pārejas formulu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:_Debates izbeigtas.—
Deputāts Lorencs pie deputāta Leikarta u. c. ie-
sniegta priekšlikuma iesniedzis šādu pārlabojumu:

„Leikarta u. c. iesniegtā priekšlikuma otro daļu atvietot
ar sekojošu pārlabojumu: _ „Šī jautājuma atrisināšanai uzdot
valdībai steidzamības kajta iesniegt Saeimā attiecīgu likumpro-
jektu par gaļas tirgus regulēšanu."

Vispirms_ nāks nobalsošanā deputāta Lorenča
iesnie_gtais pārlabojums. Ja to pieņems, nobalsoša-
na nāks deputāta Leikarta priekšlikums pārlabotā
veida; ja deputāta Lorenča pārlabojumu noraidīs,
nobalsošana nāks deputāta Leikarta iesniegtais
priekšlikums viņa redakcijā. — Lieku uz balsošanu
deputāta Lorenča pārlabojumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir parto. Acīmredzot vairākums. Deputā-
ta Lorenča pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā
nak deputāta Leļkarta iesniegtais priekšlikums pār-
labota veida. Ludzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Leikarta priekšlikumu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? 3 atturoties, deputāta Leikarta
priekšlikums pārlabotā veidā pieņemts. —

Deputāti J, Vinters, P. Leikarts, J. Breikšs, G.
Zemgals u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu se-
kretāru nolasīt.

i

Sekretārs A. Blodnieks:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.
Laipni lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu likuma

projektu:
Pārgrozījumi ministru kabineta iekārtā.
Ministru kabineta iekārtā izdarīt šādus pārgrozījumus:
1) 2. pantu strīpot.
2) 23. pantu strīpot.
3) 28. pantu strīpot.
4) 29. panta pirmā rindkopā strīpot „iznemot Saeimas

deputāta un mācības spēka amatu izglītības iestādēs."
J. Vinters, P. Leikarts, J. Breikšs, A. Frišmanis,
P. Zālīte, G. Zemgals, B. Pīpiņa, K. Kiršteins,
P. Juraševskis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Nu tikai, pēc ilgiem gadiem demo-
krātiskais centrs vienreiz ir nācis, gribētos teikt,
pie laba saprāta. (Starpsaucieni.) Jautājums attie-
cībā uz iesniegto likumprojektu ir tāds: priekšliku-
mu, ko demokrātiskais centrs tagad iesniedz (f.
Breikšs no vietas: «Vienmēr nar to ir balsojis!"),
ka nevajaga ministru biedru, ka nevajaga piešķirt
ministriem trīs mēnešu atalgojumu pēc tam, kad vi-
ņi atstāj savu amatu, sociāldemokrātu frakcija ir ie-
kustinājusi jau sen. Šādus likumprojektus sociālde-
mokrātu frakcija iesniedza jau tad, kad vispār bija
runa nar Ministru kabineta iekārtu, kad pirmo reizi
izstrādāja priekšlikumu par ministru biedriem. Un
arī vēlāk mēs vairākkārt esam iesnieguši šādus
priekšlikumus, atkārtoti esam likuši priekšā grozīt
Ministru kabineta iekārtu, strīpojot nevajadzīgos un
liekos ministru biedrus. Tāpat mēs esam bijuši arī
pret trīs mēnešu atalgojuma izmaksāšanu mini-
striem, atstājot amatu. Diemžēl, līdz šim jau vairāk
gadu no vietas mēs Saeimā neesam atraduši piekri-
šanas, esam palikuši šinī jautājumā vieni. Tagad,
kad valsts kase tiešām ir tukša, atkal iesniedz šādu
priekšlikumu. Bez šaubām, šāds priekšlikums ir ap-
sveicams. Man tikai šeit jāaizrāda, ka tas nav vis
demokrātiskā centra, bet no archīva izņemts sociāl-
demokrātu frakcijas priekšlikums. Bieži gadās,_ka
sociāldemokrātu frakcijas priekšlikumus pēc garāka
laika, kad daudz izkāvušies tiem pretim, atkaļ izvelk
dienas gaismā un liek priekšā kā savus. Ta tas ir
noticis arī šoreiz. Mums atliek tikai apsveikt šo
priekšlikumu un priecāties, ka mūsu sen_ uzstādītais,
sen paceltais jautājums ir atkal ierosināts, ka taču
reiz arī citi pārliecinājušies, ka jāiet taisni šis ceļš.

Man tikai jāpiezīmē pāris vārdu pie 29. panta
grozījuma. Saprotams, ka turpmāk, ja pieņemtu šo
priekšlikumu, Saeimas deputāti nevarētu būt par mi-
nistriem. Tas, pēc mūsu pārliecības, nav pareizi un
nesaskan arī ar parlamentārisma tradīcijām. Taisni
otrādi: mūsu parlamentārisma priekštecē, no kurie-
nes ņēmām paraugu, t. i. Anglijā, ir pretējs notei-
kums: tur par ministri var būt tikai deputāts. Tas
ir saprotams, jo Ministru kabineta darbība visciešā-
kā veidā saistīta ar parlamenta darbību; bet šeit ir
pretējs priekšlikums, proti, ka deputāts vispār nevar
būt par ministri. Šis pārlabojums mums liekas ne-
pieņemams. Tāpēc grozījums jārediģē tādā veidā,
lai deputāts varētu būt par ministri.

Mūsu frakcija, ievērojot manis minēto pārlabo-
jumu, ko var iesniegt kommisijā, apsveic iesniegto
priekšlikumu, uzskatīdama to par savu, ko neviens
viņai nevar atņemt, un tāpēc balsos par šī priekšli-
kuma nodošanu kommisijai. Bez tam, ievērojot, ka
darbs ir ļoti vienkāršs, jo jāizlabo tikai pāris rindi-
ņu, un jautājums ir pilnīgi skaidrs, mēs liekam priek-
šā uzdot kommisijai izskatīt šo likumprojektu 7 die-
nu laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
reizē ar deputāta J. Vintera u. c. iesniegto likumpro-
jektu apspriest arī priekšlikumu, kas iesniegts 27.
novembra sēdē un ko parakstījuši deputāti A. Er-
niņš, G. Mīlbergs, J. Kukainis u. c:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai neatļaut trīs mēnešu al-
gas izmaksu tiem demisionējušā Ministru kabineta locekļiem,
kuri pēc demisijas paliek valsts algotos amatos, kā arī valsts
autonomo uzņēmumu un pašvaldību dienestā."

Matērija abos likumprojektos ir viena un tā
oati. Tā tad apspriedīsim iesniegto likumprojektu
un priekšlikumu kopīgi. — Vārds deputātam Vin-
teram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Loti patīkami bija
dzirdēt iepriekšējā runātāja paziņojumu, ka sociāl-
demokrātu frakcija šo likumprojektu atbalstīs. Man
liekas, ka to atbalstīs arī pārējās Saeimas frakcijas.
Ja tagad šinī Saeimā ierosināts un iesniegts likum-
projekts, kam līdzīgus likumprojektus Jbņa iesniegu-
si sociāldemokrātu frakcija iepriekšējas Saeimas,
tad tas taču nav nekāds brīnums un neka nepierāda.
Iepriekšējās Saeimās nebija šī likumprojekta pie-
ņemšanai vajadzīgā vairākuma. Tagad apstākļi ir
grozījušies. Saeimai ir jauns sastāvs, un tagad
droši vien Saeimā būs vairākums šī likumprojekta
pieņemšanai, sevišķi, ja ievērojam Saeimas pagājušā
sēdē izteiktās naudas prasības dažādām vajadzībām.

Deputātu kungi! Liekas, ir skaidrs, ka šis li-
kumprojekts ir vairāk kā vietā, jo tas neprasa nau-
du, bet dod zināmus ietaupījumus.

Vispirms šai likumprojektā domāts samazināt
pilntiesīgo ministru skaitu par 2 personām. Tas ne-
attiecas uz techniskiem ministru biedriem, kas pa-
stāv vienkārši kontrabandas ceļā, bet gan uz piln-
tiesīgiem Ministru kabineta locekļiem. Mēs zinām,
ka mums ir viens ministris bez portfeļa. Saeimas
deputātiem viņa vārds būs zināms, bet plašākā sa-
biedrība to, varbūt, nezinās. Tas ir — Trofimova
kungs. Sabiedrība, Latvijas iedzīvotāji nezina, ar
ko īsti šis ministris bez portfeļa, Trofimova kungs,
nodarbojas. Ministru kabineta iekārtas 2. pantā
teikts, ka šis ministris bez portfeļa izpilda pienāku-
mus, ko tam uzliek ministru prezidents. Man lie-
kas, ka nav vairāk neviena cilvēka, kas zinātu, kādi
ir ministra bez portfeļa, Trofimova kunga, pienāku-
mi, izņemot, varbūt, Ulmaņa kungu un pašu Trofi-
mova kungu. Patiesībā nav nekāds brīnums, ka pēc
tam, kad valdība bija nonākusi spaidīgā stāvoklī, un
Ulmaņa kungam vajadzēja atbalsta no krievu frak-
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cijas, mes dzirdējām Trofimova vardu; bet pec tam
6 mēnešus mēs neviena vārda par Trofimovu nee-
sam dzirdējuši. Tas ir skaidrs pierādījums tam, ka
šāds ministris bez portfeļa ir tikai andeles postenis
un ka viņam Latvijā, sevišķi patreizējos spaidīgos
apstākļos, nav vietas.

Otrs tāds lieks postenis ir balsstiesīgais kabine-
ta loceklis, ministra biedrs ar balsstiesībām. Šī lie-
kā ministra posteni ieņem Latgales kristīgo pārstā-
vis deputāts Ivbuia kungs. (Saucieni pa kreisi:
«Klau, klau!") Viņš izpildīja savā laikā zemkopības
ministra biedra vietu. (Sauciens no vietas: «It
kā!") Pilnīgi pareizi: «it kā"! Savā laikā zemko-
pības ministrim bija piedoti kādi 3 palīgi — pseudo-
agronomi un citādi nelietpratēji; bet ko viņi visi ir
darījuši, tas arī nav zināms. Man liekas, ka šāds
ministra biedrs ar balsstiesībām, kas skaitās par
pilntiesīgu kabineta locekli, Latvijas apstākļos nav
vajadzīgs. Šis postenis ir radīts, valdību sastādot,
radot partijām vienu algotu ministra vietu. No liet-
derības un arī no taupības viedokļa šis postenis ir
iespējami ātrāk jālikvidē.

Kāpēc taisni tagad ir tas izdevīgākais brīdis?
Gluži vienkārši tāpēc, ka tad, ja šie ministru kungi
būskabinetā jecelti, jūs viņus ārā dabūt vairs ne-
varēsit, tad tūlīt būs valdības krize; bet kamēr tie
tur vēl nav iesēdināti, viņus vajaga likvidēt. Tas
liekas būt pavisam skaidrs.

Nākošais pants šai likumprojektā ir — strīpot
28. pantu. 23. pantā ir tīri techniskas dabas notei-
kumi, bet 28. pantā ir paredzēts, ka Ministru kabi-
neta locekļiem, viņu amata laikam beidzoties, iz-
maksā 3 mēnešu algu uz. priekšu. Man šķiet, jau
sen ir nobriedusi prasība aizliegt saņemt šādu 3 mē-
neši^atalgojumu.

Ne tik vien tagad, bet jau sen va-
jadzēja šo jautājumu nokārtot un nevis tikai tagad
— pec 10 Latvijas pastāvēšanas gadiem. Šai pra-
sībai vajadzēja būt spēkā jau sen. (/. Veržbickis
no vietas: «Par cietušiem jāgādā!") Arī Jūs uz-
traucaties, ka, varbūt, kādreiz nedabūsit 3 mēnešu
algu uz priekšu. Bez šaubām, ir jau ļoti žēl! Stā-
voklis ir tāds, ka Ministru kabineta locekļu starpā
jūs neatradīsit nevienas tādas personas, kas neie-
ņemtu vēl kādu otru atalgotu amatu, vai nu tas būtu
Saeimas deputāta amats, vai arī kāds cits ierēdņa
amats — vai nu augstskolā kāda docentūra vai pro-
fesūra. Līdz šim bija tā: kad Ministru kabinets at-
kāpās, tad kabineta locekļiem izmaksāja vēl 3 mē-
nešu algu uz priekšu._ Viņi saņēma savu kārtējo de-
putāta algu, saņēma Universitātes profesora algu un
arī 3 mēnešu algu uz priekšu. Šāda rīcība ir galīgi
neattaisnojama; tā vispārīgi ir nepielaižama lieta,
nemaz nerunājot par tagadējiem krizes laikiem.

Šeit jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija ir
iesniegusi vēl otru priekšlikumu, ar ko grib uzdot
valdībai vienkārši neizmaksāt 3 mēnešu algu uz
priekšu. Es nezinu, kā vispārīgi šāds priekšlikums
ir varējis rasties. Ir taču likums, un uz šī likuma
pamata šai izmaksai jānotiek. Tagad vienkārši uz-
dot valdībai nelikumīgi neizmaksāt to, kas jāizmak-
sā, taču ir galīga nejēdzība un juridisks nonsens. Tas
nav iespējams. Vispirms taču jāatceļ likums, tas jā-
anullē, lai nevarētu prasīt 3 mēnešu algas izmaksā-
šanu, un tikai pēc tam var uzdot to nemaksāt. Jūs
prasāt, lai valdība rīkojas nelikumīgi. Tas taču fak-
tiski nav iespējams. Vispirms jāgādā par to, lai li-
kumā paredzēto 3 mēnešu atalgojuma izmaksu strī-
potu. Pēc tam šis otrais priekšlikums nemaz vairs
nebūs vajadzīgs. Man liekas, šī lieta iāpasteidzina
— jāpasteidzina gluži vienkārši tāpēc, ka šī 3 mēne-
šu algas izmaksa uz ^riekšu prasa lielu summu —
2.380.000 rubļu. (Starpsaucieni.) Pārrēķinait Jūs
latos, tas taču viegli iespējams! — Tā ir tik liela

summa mūsu tagadējos krizes apstākļos, ka jāgādā
par to, lai Saeima visdrīzākā laikā pieņemtu šo liku-
mu, lai tagadējam Ministru kabinetam atkāpjoties,
Ministru kabineta locekļiem nebūtu jāizmaksā šie
nevajadzīgie 2.000.000 rubļu.

Nākošais grozījums ir 29. pantā. Šeit ir radies
mazs pārpratums. Nav tā, kā Petrevica kungs aiz-
rādīja, ka būtu domāts tā, ka Saeimas deputāts ne-
var būt Ministru kabineta loceklis. Šinī projekta
domāts, ka Ministru kabineta loceklis var būt arī
Saeimas deputāts un ieņemt vēl kādu amatu, bet
viņš nevar saņemt vairāk par vienu atalgojumu.
(Starpsaucieni.) Kā _ katrs to saprotj Katru normu
var tulkot dažādi, tāpēc nav jābrīnās, ka jus to ta
iztulkojat. (Starpsaucieni.) Var skatīties no dažā-
diem viedokļiem, bet šī likumprojekta saturs ir tāds,
ka Ministru kabineta loceklis var saņemt tikai vienu
atalgojumu. Tas ir nepieciešami lietderības deļ. Mes
zinām, ka ministru kungi, ministru biedru kungi, gan
no zemnieku partijām, gan arī no jaunsaimnieku
partijām, kuri lej rūgtas jo rūgtas asaras par zem-
nieku grūto stāvokli, postu,_ nelaimi u. t. t., saņem
ļoti lielus atalgojumus vairāk vietas. Ja paskatā-
mies, cik lielu atalgojumu šinī posta un nelaimes lai-
kā šie kungi saņem, tad redzam, ka viens pats mini-
stris saņem vairāk simttūkstošu mēnesī. Ja šodien
nepieņemsim šo likumu, tad šis stāvoklis turpināsies.
Ir skaidrs, ka arī še nevar būt citas izejas, ka vie-
nīgi tāda, ka Latvijā, lai tas arī būtu ministris, lai
tas ieņemtu vai cik amatu, atalgojumu viņš tomēr
var saņemt tikai par vienu vienīgu amatu. Ja te
redakcijā ir kāda neskaidrība, tad to, es ceru, kom-
misijās novērsīs.

Bez tam jāpiekrīt arī sociāldemokrātu iesnieg-
tajam priekšlikumam par 7 dienu termiņu; varbūt
varētu termiņu noteikt vēl īsāku, bet _katra ziņa
likumprojektu vajadzētu izstrādāt kamēr vel pie
vārda vecā valdība, lai šie noteikumi varētu attiek-
ties jau uz šo valdību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Šis likumprojekts ir ierosināts ar nolūku to
realizēt, jo taisni tagad ir ļoti izdevīgi apstākli to
sasniegt. Ir te Saeimā jau daži soļi spertu kas iet
stipri uz samazināšanu, uz taupības ievērošanu; un
šis ir tāds priekšlikums, ko acumirklīgos apstākļos
pie mums izdevīgi var realizēt. Mēs ceram, ka_ Aug-
stais nams to pieņems un visā steidzamībā realizēs.

Man te jāatbild deputātam Andrejam Petrevi-
cām. Viņš domā, ka sociāldemokrātu archīvos at-
rodamas visas pasaules gudrības. Ta nu gluži nav!
Man jāsaka par šo ierosinājumu, ka tas mums ir pat-
stāvīgi radies; nekāda aizņemšanas no jums te nav
notikusi. Labākā gadījumā mēs esam ta atgādinā-
tāji, kas guļ jūsu archīvos.

Kas attiecas uz to, ka agrāk demokrātiskais
centrs par to neesot balsojis, tad ta ir absolūta ne-
patiesība. Mēs vienmēr esam to atbalstījuši, un tā-
pēc arī šodien šo priekšlikumu iesniedzām.

Te ir priekšlikums — uzdot valdībai,bet es liktu
priekšā nodot šo likumprojektu publisko tie_sību
kommisijai steidzamai izstrādāšanai, sevišķi tadeļ,
ka sakarā ar valdības sastādīšanos visas Saeimas
aprindās novērojama apsveicamaparadība sašauri-
nāties. Vienam otram ir vēl tā grūti izšķirties, viens
otrs vēl nezina, vai tā var nostrīpot un samazināt
Lai visdrīzākā laikā aizliktu bomi priekšā šai lietā,
ir iesniegts vajadzīgais likumprojekts, un mēs atzī-
stam šīs lietas nokārtošanu par steidzināmu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erņiņam,
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A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Nevar nerēķināties
ar sabiedrisko domu. Visi mēs ik svētdienas iz-
braucam uz laukiem un dzirdam, ko par mums runā.
Ņemsim it sevišķi šo 3 mēnešu algas izmaksāšanu
uz priekšu. To nekādi nevar loģiski attaisnot. Li-
kuma

^
paredzēts, ka_ 3 mēnešu algu uz priekšu iz-

maksa amata likvidācijas gadījumā. Tas ir ar no-
lūku ievests, jo šī izmaksa domāta kā pabalsts at-
laistam ierēdnim, kamēr viņš nav atradis jaunu no-
darbošanos

^
Tad viņš var eksistēt 3 mēnešus pār-

ejas laikmeta. Bet kas tad notiek te? Cilvēks pār-
iet no viena galda pie otra, iet no ministra amata at-
pakaļ uz deputāta amatu, vai par kādu direktoru
valsts vai pašvaldības iestādē, vai ari ieņem kādu
augstāku amatu kādā autonomā uzņēmumā un nevie-
nu mirkli nav bez darba un bez algas. Te varētu būt
runa vienīgi par pārcelšanu. Valsts ierēdņiem pār-
celšanas gadījumā paredzēta atlīdzība viena mēne-
ša algas apmērā. To varētu attiecināt uz ministriem
gadījumā, ja kāds no viņiem pirms iecelšanas Mini-
stru kabineta locekļa amatā ir dzīvojis provincē un
pēc amata izbeigšanās viņam atkal sagaidāma aiz-
iešana atpakaļ uz turieni, no kurienes viņš ir nācis.

Kas attiecas uz ministru biedriem, tad mēs visi
zinām, cik šie ministru biedri ir nepopulāri mūsu
tautā. Par to taču nevar būt divu domu un nav ne-
maz ko runāt. Lai tas ir Eglītis, Ivbuls vai kāds
cits — doma ir tik tālu nobriedusi, ka vairāk par to
nav jārunā. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-
cija balsos par likumprojekta nodošanu kommisijai,
liekot priekšā to izskatīt 3 dienu laikā un pieņemt
tādā veidā, kādā tas iesniegts Saeimai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Cienīja-
mie deputātu kungi! Jautājums, par ko šodien plaši
debatē, jau reiz tika jo plaši noskaidrots, protitad,
kad izdeva likumu par Ministru kabineta iekārtu.
Jau toreiz ļoti daudz runāja par 3 mēnešu algas iz-
maksu. Mūsu uzskats jau toreiz vērsās pret 3 mē-
nešu algas izmaksāšanu bijušiem ministriem. Bet
tad teica, ka tas atstājams, lai, varbūt, meklētu par
ministriem vislabākos vīrus pasaulē, vismaz Latvi-
jā, un lai viņi Latviju padarītu laimīgu. Tagad ilgā-
ku laiku praksē ir pierādījies, ka ministri mainas ļoti
bieži, ka šinīs amatos uzņem un pieņem ikdienišķus
cilvēkus, kurus labprāt maina un vajaga mainīt. Ja
mēs visiem viņiem izmaksātu pēc viņu atlaišanas 3
mēnešu algu uz priekšu, tad iznāktu tik varena virk-
ne ministru un algu saņēmēju, ka ar viņiem vien iz-
tukšotu pusi valsts kases. Progresīvā apvienība at-
balstīs šodien iesniegto likumprojektu — mēs ari
esam to parakstījuši —, laireiz izbeigtos lielie izde-
vumi, kas valsti grūž postā un budžetam uzliek ne-
ciešamas nastas.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Debates izbeigtas.—
Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums —

deputāta J. Vintera, J. Breikša, G. Zemgaļa u. c. iesniegto
likumprojektu nodot publisko tiesību kommisijai.

Ja prezidija priekšlikumu pieņems, tad reizē ar
to skaitīsies par nodotu publisko tiesību kommisijai
arī deputātu A. Erniņa, G. Mīlberga, J. Kukaiņa u. c.
iesniegtais priekšlikums^

ja
prezidija priekšlikumu

noraidīs, nobalsošanā nāks deputātu A. Erniņa, G.
Mīlberga u. c. iesniegtais priekšlikums viens pats
par sevi. — Sāksim balsot! Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu — nodot iesniegto li-
kumprojektu publisko tiesību kommisijai. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Prezidija priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts; deputāta Vintera u. c. iesnieg-
tais likumprojekts un deputāta Erniņa u. c. iesnieg-

tais priekšlikums nodoti publisko tiesību kommisi-
jai. — Deputāts A. Petrevics iesniedzis priekšlikumu:

„Uzdot publisko tiesību kommisijai pārgrozījumu Ministru
kabineta iekārtas likumā skatīt cauri 2 dienu laikā."

Vārdu neviens nevēlas? Lieku deputāta Pet-
revica iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par'deputāta Petrevica priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Petre-
vica priekšlikums pieņemts.

Deputāti S. Trofimovs, A. Erniņš, K. Kiršteins
u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru no-
lasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu likumprojektu:
Papildinājumi Saeimas kārtības rullī.
Saeimas kārtības rulla (lik. kr. 1929. g. 58) 9. p. pirmo

rindkopu papildināt ar sekojošu jaunu teikumu:
9. p Ja pēc deputāta mandāta notecēšanas, no-

likšanas vai zaudēšanas šie cīvīlresora darbinieki 30 dienu
laikā izteic vēlēšanos ieņemt agrākos amatus, tad viņi ieskai-
tāmi atpakaļ līdz ievēlēšanai ieņemtos amatos, pie kam šīs
tiesības bauda arī 4. Saeimā 'ievēlētie deputāti.

S. Trofimovs, A. Erniņš, A. Zaķis, K. Kiršteins,
V. Šlakans, A. Vaivads, L. Ozoliņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Mēs nupat pieņēmām vienu iesniegumu,, kas
zināmā mērā likvidē priekšrocības, kādas bija do-
tas Ministru kabineta locekļiem, ja viņi vienā un tai
pašā laikā ir deputāti, ierēdņi, vai ieņem kādu citu
algotu amatu. Pēc šī priekšlikuma pieņemšanas tū-
liņ nāk otrs priekšlikums, jāsaka, diezgan radnie-
cīgs tikko pieņemtajam priekšlikumam. Es tiešam
brīnos, ka taisni tie deputāti, kas prasīja 3 mēnešu
algas nemaksāšanu demisionējušiem ministriem un
ministru biedriem, tagad paši tik nadzīgi iesniedz
otru priekšlikumu un cenšas nodrošināt savu stā-
vokli.

Kāda ir šī iesnieguma būtība? Šis iesniegums
runā par to, ka Saeimas deputātiem, tiklīdz viņi zau-
dē savu mandātu, tiesība tūlīt ieņemt tas pašas vie-
tas, tos pašus amatus, ko viņi ieņēmušiagrāk, pirms
ievēlēšanas Saeimā. Man šķiet, godātie deputātu
kungi, ka tagad, kad ir rūpes par to, kā izmitināt tos
lielos bezdarbnieku kadrus, kas tagad rodas gan fi-
ziskā, gan garīgā darba nozarēs, šinī momenta ru-
nāt par to, lai deputātiem tiktu nodrošināta iespējā
ieņemt agrākos amatus, gan būtu nevieta, un es brī-
nos, ka šinī ziņā tik nadzīgi ir taisni mūsu jaunie
deputāti — Trofimovs, Zaķis, Lejiņš, Erniņš, Šla-
kans u. c. Es saprotu, ka viņi gadījumā, ja netiktu
ievēlēti nākošā Saeimā, gribētu tikt atpakaļ vecajos
amatos. Bet man liekas, ka tādas bažas var būt ne
tikai viņiem vien. Man nebūtu nekas pretim, ja no-
drošinātu iespēju atgriezties vecos amatos arī vi-
siem tiem, kas tagad iesaukti kara dienestā u. t. t.;
bet, godātie kungi, to vajaga attiecināt uz visiem
darbiniekiem, to vajaga attiecināt, piemēram, arī uz
pašvaldības darbiniekiem. (Sauciens no vietas:
«Tas jau ir paredzēts!") Nav paredzēts! Viens
pašvaldības darbinieks, kas ievēlēts atbildīgā paš-
valdības darbā, pēc tam, kad viņu tur vairs neievēl,
nebauda tiesības atgriezties vecā darbā. Tādas tie-
sības būtu jānodrošina ari citiem valsts darbinie-
kiem. Jūs, kas šeit esat no jauna Saeimā ienākuši,
esat ļoti nobažijušies, kā nobruņot savas vietas tam
gadījumam, kad jūs nākošā Saeimā neievēlētu. Kā
teicu, mums nav nekas pretim, ka tādu iespēju dod,
bet to vajaga attiecināt uz visu kategoriju valsts
darbiniekiem. To vajaga attiecināt ari uz visiem
valsts un pašvaldības darbiniekiem, bet nevis izcelt
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vienu darbinieku grupu, šinī gadījumā Saeimas de-
putātus. Tāpēc šo priekšlikumu mēs atbalstīt neva-
ram un balsošanā atturēsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Man šķiet, ka tikko nolasītajam papildināju-
mam Saeimas kārtības ruļļa 9. pantā nebūt nav tā-
da daba, kā to šeit raksturoja iepriekšējais runātājs.
Es varētu šeit aizrādīt uz veseiu virkni analoģisku
likumu, uz gadījumiem, kad jau ir bijuši līdzīgi pre-
cedenti, ko ir atzinis arī Saeimas vairākums un kas
vēl šobrīd ir spēkā kā likumi.

Ja iepriekšējais, runātājs minēja, ka attiecīgo
grozījumu vajadzētu attiecināt arī uz pašvaldības
darbiniekiem, tad man jāsaka, ka līdzīgs noteikums
ir jau pieņemts, proti — lauku pašvaldības darbinie-
ku dienesta likumā, kas pieņemts 1931. gada marta
mēnesī — tā tad nesen. Tur noteikts, ka darbinieks
pēc iesaukšanas kara dienestā 2 gadu laikā var at-
griezties tanī amatā, ko tas ieņēmis pirms iesaukša-
nas kara dienestā, ja viņš tādu vēlēšanos izsaka,.
Tas pats noteikums paredzēts arī pilsētu pašvaldī-
bas darbinieku dienesta likumā, kas izdots tanī pašā
1931. gada marta mēnesī. Saeimas kārtības ruļļa 9.
pantā, ko tagad grib papildināt ar jaunu rindkopu, ir
runa par karavīriem, un tur noteikts, ka katram ka-
ravīram, kas ievēlēts Saeimā, vai nu pēc mandāta
nolikšanas, vai arī pēc mandāta izbeigšanās ir tie-
sības atgriezties atpakaļ karavīra dienestā. Es do-
māju, ja šādas tiesības dotas karavīriem, kāpēc tad
tās nevar dot arī valsts ierēdņiem. Ja virsdienesta
karavīram un instruktoram, vispārīgi zemākiem ka-
ravīriem šādas tiesības ir dotas, tad tādas pašas jāpa-
redz ari valsts ierēdņiem.

It sevišķi savādi ir tas, ka pret to uzstājas tais-
ni tā partija, kura grib sev katrā ziņā pieskaitīt mo-
nopoltiesības ierēdņu aizstāvēšanas lietās.

Beidzot līdzīgs precedents ir ari Ministru kabi-
neta iekārtas likumā, kur paredzēts, ka Ministru ka-
bineta locekļiem pēc ministra amata atstāšanas no-
drošināta iepriekšējā vieta. Ja prasītu kaut ko jau-
nu, ja prasītu valdībai jaunus izdevumus, ja gribētu,
lai atļauj ieņemt 2—3 vai vairāk amatu vienā un ta-
nī pašā laikā un saņemt arī atlīdzību, tad pret to va-
rētu būt iebildumi; tad varētu pārmest, ka viena
persona vienā un tanī pašā laikā saņem lielu atlī-
dzību vairāk vietās un ka viņa, varbūt, nespēj sa-
vus amatus pienācīgi izpildīt. Pret to varētu būt ie-
bildumi; bet javalsts ierēdņi prasa tikai tās pašas tie-
sības, kas ir jau daudz citām valsts darbinieku ka-
tegorijām, ja neprasa nekādu lielāku atalgojumu, bet
prasa tikai tiesības mandāta notecēšanas vai labprā-
tīgas atteikšanās gadījumā atgriezties savā iepriek-
šējā amatā, pret to nevar būt nekādu iebildumu. Ja
kāds te izsaka pārmetumus, tad tā ir vienīgi kaila
demagoģija.

Atsaucoties uz iepriekšējiem precedentiem šinī
lietā, es ceru, ka Saeima atzīs par iespējamu nodot
šo likumprojektu attiecīgām kommisijām, kur to, ja
vajadzīgs, varēs papildināt. Iepriekšējais runātājs
aizrādīja, ka likumprojektā esot trūkumi, ka tādu to
neesot iespējams pieņemt. Ja šo likumprojektu no-
dos kommisijām, tur to varēs papildināt tādā veidā,
lai tas kļūtu pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godājamie deputātu kungi. Šī prasība ir di-
bināta un taisnīga. Jau iepriekšējais runātājs uz-
svēra, ka pašvaldības darbiniekiem, tāpat arī kara-
vīriem un ministriem agrākās vietas nodrošinātas. Es
neuzkavēšu ilgi jūsu uzmanību, bet tikai aizrādīšu,

ka mes, jaunie deputāti, neceram kļūt bagāti. Es
esmu pārliecināts, ka pēc šīs Saeimas mums būs jā-
atgriežas savos agrākos amatos, jo banku direktoru
un citu vietu, kur parasti paliek Saeimas deputāti,
vairs nav daudz — tās visas jau aizņemtas. (Smie-
kli. ) Uz tam mēs vairs neceram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Tiešām var tikai priecāties par tik vaļsirdī-
gu izrunāšanos, ar kādu no šīs katedras uzstājās
jaunie deputāti, bijušie apriņķu valžu priekšsēdētāji
un citi ierēdņi, kas mūsu valsts aparātā ieņēmuši at-
bildīgu vietu. Var redzēt, cik nobažījušies viņi ir,
ko darīs pēc nākamiem 3 gadiem. Vai tad Jūs, Er-
niņa kungs, un Jūs, Lejiņa kungs, domājat, ka Jūs
savu amatu te tik slikti izpildīsit, ka pēc nākamiem
3 gadiem jus šeit vairs neievēlēs, ja jūs tā cīnāties
parsavu bijušo posteni, lai to atkal ieņemtu pēc no-
tecējušiem 3 gadiem? Citādi es nevaru izskaidrot
to jūsu lielo enerģiju, ar kādu jūs šeit uzstājaties
šinī jautājuma. Jūs šeit atklāti pasakāt, ka amatu
bus tik maz, bankās visas vietas būs aizņemtas, kur
tad dēšoties pēc tam! Ja Jūs, Erniņa kungs, esat
ievēlēti par deputātu Saeimā, tad nevajaga rādīt, ka
Jūs tik ļoti cīnāties paši par savu likteni;, bet Jums
gan vajadzēja cīnīties par savu vēlētāju interesēm.
Es te uzsveru, ka valsts nav nodrošinājusi karavī-
riem pēc viņu atgriešanās no kara dienesta viņu ve-
cās vietas. Lejiņa kungs, Erniņa kungs, ja Jūs do-
mājat, ka Jūsu deputāta amats ir tik pat kā karadie-
nests, tad Jums taču neviens neuzspiež šo amatu, šo
dienestu! Atsakaities no tā, un Jūsu vietā nāks
nākamie kandidāti; palieciet savos agrākos poste-
ņos

^
kur Jūs esat bijuši! Jūsu vēlētāji Jums par to

nekā nepārmetīs. Turpretim karadienestā neviens
nevar neiet; diemžēl, tur visiem jāiet. Attiecībā uz
kara dienestu to izņēmumu var saprast, bet šis
priekšlikums attiecībā uz Saeimas deputāta amatu
nav tik viegli saprotams. Es teicu, ka, apskatot šo
jautājumu, negribu nodarboties ne ar kādu dēma-
goģiju un negribu apskatīt jautājumu no tā viedokļa,
ka ar deputātiem jābūt izņēmumam, ka viņi jānostā-
da sliktākā stāvoklī; tā es šim jautājumam negribu
pieiet. Bet es saprotu to tā: ja še ir runa par priekš-
rocībām, un ja jūs cīnāties par tām, kamēr nav no-
drošināti visi valsts darbinieki pēc atgriešanās no
kara dienesta, tad šinī gadījumā jums nevajadzēja
šo jautājumu pacelt. Tas ir augstākā mērā netak-
tiski. Nogaidīsim, lai darbi paši par mums runā;
tas arī izšķirs mūsu nākamo likteni pēc 3 gadiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Es gribu
izteikt vienu mazu faktisku piezīmi iepriekšējam ru-
nātājam, kurš teica, ka es šeit lielākā vai mazākā
mērā, runājot par šo jautājumu, esot paudis nepatie-
sību. Šī nepatiesība esot tāda — kā iepriekšējais
runātājs atsaucās —, it kā es būtu pielīdzinājis Sa-
eimas darbību kara dienestam — vārda īstā nozīmē
obligātoriskam kara dienestam. Ja Jūs, Dukura
kungs, esat lasījuši Saeimas kārtības ruļļa 9. pantu,
tad Jūs gan labāk zināt, kas šinī jautājumā ir apzi-
nāti paudis nepatiesību. Šeit nav runa par obliga-
torisko kara dienestu, bet par personām, kas kara
dienestā ir brīvprātīgi, par virsniekiem, kuri taču
nav obligātoriskā kara dienestā, bet par algu uz
labprātīgas vienošanās pamata; tās ir personas, kas
uzskatāmas drīzāk par virsdienesta karavīriem, kas
arī kalpo par algu, bet nav iesauktas obligātoriskā
kara dienestā. Tā tad šeit ir starpība, un ir skaidri
redzams, kas ir paudis nepatiesību.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.—
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu orga-
nizācijas kommisijai. Lieku prezidija priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kumprojekta nodošanu kommisijai. Kas atturas?
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likumprojekta
nodošanu kommisijai. Par likumprojekta nodošanu
kommisijai nodota 31 balss, pret — 2 balsis, atturē-
jušies 34. Likumprojekta nodošana kommisijai no-
raidīta.

Deputāti E. Sudmalis, L. Jeršovs-u. c. iesniegu-
ši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

[
Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu likum-

projektu:
Likums par augstāko valsts darbinieku atalgojuma sama-

zināšanu.
I. Noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu (lik. kr.

1929. g. 156) paredzēto augstāko kategoriju valsts cīvīl- un
kara resoru darbiniekiem attiecīgo pakāpju alga tiek samazi-
nāta: I' kategorijai par 50 procentiem; II un III kategorijām
par 45 procentiem; IV kategorijai par 35 procentiem; V kate-
gorijai par 25 procentiem; VI kategorijai par 20 procentiem
un VII kategorijai par 10 procentiem.

Uz Valsts Prezidentu, Saeimas deputātiem, ministriem un
to biedriem vai citiem ārpus šinī pantā minētām kategorijām
stāvošiem augstākiem valsts cīvīl- un kara resoru darbinie-
kiem attiecināms samazinājums, kāds paredzēts I kategorijai.

II. Valsts darbinieki, tiklab kategorijās ietilpstošie, kā
stāvošie ārpus tām (Saeimas deputāti, ministri u. c.) atalgo-
jumu var saņemt tikai par vienu no izpildāmiem amatiem. Ja
kāds vienā personā savienotu vairāk amatu, tam par katru
vēlāk pieņemto amatu atalgojums netiek maksāts, iekams tas
no iepriekšējā amata atalgojuma nav atteicies. Atstājot amatu,
tiklab I pantā minēto kategoriju, kā pārējo algas noteikumu
ziņā ar šo likumu I kategorijai padotie augstākie valsts dar-
binieki nekādas uz priekšu izmaksājamas mēneša maksas ne-
saņem.

. Piezīme. Algu samazinājumi izdarāmi, izejot_ no attie-
cīgu kategoriju vai amatu pamatalgas, kāda pastā-
vējusi šā likuma spēkā stāšanās dienā.

III. Visas no šiem algu samazinājumiem radušās sum-
mas ieskaitāmas bezdarbnieku fondā un izlietojamas bez dar-
ba palikušo un trūkumā nonākušo strādnieku un valsts un paš-
valdību darbinieku un viņu ģimenes locekļu pabalstam.

IV. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 19. XI 31.

Emils Sudmalis, Leonids Jeršovs, Fridis Landovskis,
O. Jankus, K. Mežulis, E. Miezis, Linards
Laicens."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski).*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Mēs šovakar esam pieņēmuši jau vairāk ie-
rosinājumu, kas ir ķērušies, kā izsacijos dažas sē-
des atpakaļ, pie resnā gala.

Mēs zinām no laikrakstiem, ka, sastādot val-
dību, šis jautājums daudz pārrunāts, ka radusies ne-
saprašanās taupības jautājumā, un ka tapec mums
vēl līdz šim laikam nav valdības. Progresīvas ap-
vienības prasība visu laiku ir bijusi taupīt, bet taupīt
uz bagāto, ne uz nabadzīgāko rēķina.

Augstā nama deputāti skaitās par pirmās kate-
gorijas ierēdņiem, un progresīvāapvienība, kaut gan
viņa parasti nebalso kopā ar galējo kreiso spārnu —
kommūnistiem, jo tā priekšlikumi ir demagoģiski,
šoreiz, ievērojot kommūnistu priekšlikuma nopiet-
nību un to, ka viņi šoreiz ir aizsteigušies mums
priekšā — pēc mūsu pārliecības, nākamā valdība
būtu likusi priekšā līdzīgu ierosinājumu, un tas_ būtu
pirmais solis uz to, ka taupīt jāsāk no tā sauktā res-

I

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

nā gala — ievērot sacīto, progresīvā apvienība
šoreiz balsos par strādnieku un zemnieku frakcijas
ierosinājumu, jo tas saskan ar progresīvās apvienī-
bas uzskatiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Prezidijs liek priekšā deputāta E. Sud-
maļa u. c. iesniegto likumprojektunodot sociālās li-
kumdošanas un budžeta kommisijām. Lieku prezi-
dija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par likumprojekta nodošanu kommisijām. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par likumprojekta nodošanu
kommisijām. Balsošanas rezultāts: par likumpro-
jekta nodošanu kommisijām nodota 41 balss, pret —
neviena, atturējušies 17. Prezidija priekšlikums
pieņemts; likumprojekts nodots sociālās likumdoša-
nas un budžeta kommisijām.

Deputāti P. Zeibolts, F. Menderis u. c. iesnie-
guši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai nekavējoši izvest bez-

darbnieku reģistrāciju visās Latvijas pilsētās, miestos . un
pagastos."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Līdz šim bezdarbniekus reģistrēja tikai
lielākās Latvijas pilsētās — Rīgā, Liepājā, Ventspilī,
Daugavpilī un Jelgavā. (J. Breikšs no vietas: «Vai
Valmierā nē?") Arī Valmierā; bet mazākās Latvi-
jas pilsētās bezdarbniekus nereģistrēja, tāpat nere-
ģistrēja visā Latgalē, visās Latgales bieži apdzīvo-
tas vietās, kur bezdarbs ir tikpat šausmīgs kā Rīgā,
Liepāja, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās. Paš-
laik valdības pārstāvji norāda, ka Latvijā esot kādi
20.000 bezdarbnieku. Šīs ziņas nav pareizas. Šie
skaitļi nerāda īsto bezdarbnieku skaitu Latvijā. Lai
varētu dabūt īsto bezdarbnieku skaitu, lai Augstais
nams tiešām zinātu, cik ir bezdarbnieku, nepiecieša-
mi reģistrēt bezdarbniekus visā Latvijā. Faktiski
tāds stāvoklis jau ir; pagastu valdes tagadējos ap-
stākļos ir spiestas bezdarbniekus reģistrēt. Pierādī-
jumam, ka tas tiešām tā, man te ir vairāk apliecinā-
jumu, kur pagastu valdes bijušas spiestas bezdarb-
niekus reģistrēt. Piemēram, Maltas pagasta valde
reģistrējusi bezdarbniekus un nosūtījusi tos Tautas
labklājības ministrijai kopā ar pavadrakstu JNo 8241
1931. gada 6. oktobri. Es domāju, ka tautas labklā-
jības ministrim tas būs zināms. Tāpat Elejas pa-
gasta valde ir izdevusi saviem bezdarbniekiem ofi-
ciālu apliecību ar visiem zīmogiem, pat ar zīmogno-
devām, ko gan no bezdarbniekiem nevarēja prasīt.
Pagasta valde atbild, ka viņai nav tiesības bezdarb-
niekus reģistrēt; viņa varot tikai izdot apliecību, ka
tiešām tādi bezdarbnieki pagastā atrodas; bet pa-
gasta valde, izdodot apliecības, ievēro likumu un
prasa no bezdarbniekiem zīmoga nodevas. Tas pats
ir bijis arī citur. Jaunlatgalē: pagasta iestāde ir
oficiāli paziņojusi, ka ir tik un tik daudz bezdarb-
nieku, bet šie bezdarbnieki netiek nodarbināti; to
vietā piesūtīti bezdarbnieki no Daugavpils, lūdzot
dzelzceļu atbrīvot viņu novietošanai vienu baraku.
Kārsavas pilsēta arī bezdarbniekus nereģistrē, bet
atkal apliecina, ka viņai ir veseli 12 trūcīgu bez-
darbnieku, kuriem nepieciešams pabalsts. Šāds stā-
voklis ir tagad stiprā mērā visā Latvijā; man ir ve-
seli saraksti,kur ir vairāk par 60 personu vienā vie-
tā, vienā pagastā, otrā vietā 12 personu u. t. t., u. 1.1.
Tā tad šis apstāklis tomēr norāda, ka pagastu paš-
valdības, kā arī mazākās pilsētiņas neoficiālā kārtā
ir spiestas savus bezdarbniekus reģistrēt vai aplie-
cināt, ka tiešām pagastos šādi bezdarbnieki ir.
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Bet jāsaka, ka ar mūsu tautas labklājības mi-
nistri notiek tiešām kauna lietas. Vakar pie tautas
labklājības ministra ieradās bezdarbnieku delegāci-
ja no Kandavas, kas prasīja arī Kandavas pilsētas
bezdarbniekiem izsniegt kaut kādu pabalstu. Tau-
tas labklājības ministris neatrada par vajadzīgu šos
bezdarbniekus pieņemt; tos pieņēma departamenta
direktors Rozes kungs, bet viņš šiem bezdarbnie^
kiem atbildēja: jūsu prasības ievērot mēs nevaram,
jo jūs neesat nekādi bezdarbnieki — jūs esat pagai-
du strādnieki, un jums Tautas labklājības ministrijai
nav nekādu līdzekļu. Ja tautas labklājības minist-
ris un viņa ierēdņi šādā veidā atbild

^
bezdarbnieku

pārstāvjiem, kuri ieradušies no mazākam Latvijas
pilsētām un mazākiem miestiem un pagastiem...
(Starpsaucieni.) — Latgalē ir diezgan daudz bieži ap-
dzīvotu vietu, kuras var uzskatīt par miestiem; ja
jūs to nezināt, tad par to vajaga painteresēties. —
Ja tādā veidā tautas labklājības ministris noraida
šos bezdarbniekus, tad ir nepieciešami Augstajam
namam dot norādījumu valdībai un Tautas labklājī-
bas ministrijai, ka palīdzība jāsniedz arī visiem tiem
bezdarbniekiem, kas atrodas attālāk no pilsētu cen-
triem, attālāk no Rīgas.

Tagad dibina dažādas palīdzības komitejas, ku-
ras it kā gribot sniegt palīdzību, pabalstu trūcīgiem
bezdarbnieku bērniem, kuras gribot palīdzēt trūcī-
giem bezdarbniekiem. Bet ja nu visibezdarbnieki
nav zināmi, ja visi trūcīgie nav reģistrēti, kā tad vi-
ņiem varēs palīdzēt? Vai palīdzēs tikai tiem, kas
atrodas komiteju degungalā ?_ Ja komitejas sniegs
palīdzību tikai savā_ degungalā, tad, jāsaka, šīmko-
mitejām nebūs nekādas nozīmes, un pabalsti nesa-
sniegs īsto mērķi.

Man ir vēl vairāk faktu, kas raksturo tagadējos
apstākļus, bet tagad es par tiem nerunāšu. Par tiem,
varbūt, nāksies runāt tad, kad apspriedīsim kādu
citu līdzīgu jautājumu. Lai dabūtu zināt, cik tiešam
valstī ir bezdarbnieku, un lai arī zemnieku savienība
dabūtu zināt, cik bezdarbnieku ir, tiešām ir nepiecie-
šami reģistrēt visus Latvijā esošos bezdarbniekus,
reģistrēt tos pa visu Latviju. Mēs ceram, ka Aug-
stais nams piekritīs mūsu priekšlikumam._

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Mūsu frakcija atzīst iesniegto priekšliku-
mu par stipri nereālu. Visas pilsētu pašvaldības
bezdarbniekus jaureģistrē. Uz laukiem bezdarbnie-
ku 'faktiski nav. Ja bezdarbnieki zināma mēra tur
rodas, tad tos rada mākslīgā veidā. (Starpsaucie-
ni.) Man ir kāds interesants dokuments par Raunas
pagastu. (Starpsaucieni.) Laukstrādnieku arodbie-
drība, starp citu, griezusies pie Raunas pagasta val-
des. (Starpsaucieni.) Raunas pagasta valde reģist-
rējusi bezdarbniekus. Ja jūsu priekšlikumu pieņem-
tu, tad iznāktu tādi paši kumēdiņi, kādi iznākuši
Raunā. — Raunas pagastā reģistrēti 22 bezdarbnie-
ki. Dažu viņu vārdus es nolasīšu, lai jus redzētu,
kādi šie «bezdarbnieki" ir.

Bujans, Toms, Cirbuļos, šī pagasta Raunas mui-
žas divzirgu jaunsaimniecības īpašnieks, vasaru no-
darbojas ārpus savas saimniecības par šoferi. Ze-
mi apstrādā viņa tēvs ar algotiem strādniekiem. No
minētā redzams, ka Bujans vienkārši neveļas strā-
dāt. — Tālāk — Gabers, Arturs, Raunas muižā, būv-
darbu uzņēmējs, visu laiku strādājis ar 3—4 pieņem-
tiem strādniekiem; pašlaik strādā Raunas veselības
aizsardzības sabiedrības jaunceltā ārsta mājā pie
gribu ielikšanas. Pagasta valdes izdotos darbus aiz
darbu pārpilnības vēl nav paspējis padarīt. — Peičs,
Kārlis, Kraujiņās, amatnieku saimniecības īpašnieks,
nodarbojies par drēbnieku. Arodpratējiem līdz šim

vēl darba nav trūcis, tāpēc par bezdarbu nevar būt
runa. — Ķelts, Jānis, Raunā, amatnieka saimniecī-
bas īpašnieks, drēbnieks, atzīstams par materiāli
nodrošinātu un pārtikušu cilvēku. — Tālāk — Ra-
jons, Richards, Raunā, dzīvo pie sava tēva un no-
darbojas ar galdniecību. Tēvam pieder biezi ap-
dzīvota vietā apbūvēta amatniecība. — Kāds Rim-
ša, Kārlis, Raunas muižā, apliecina, ka viņš devis
savu parakstu, nezinādams, ap ko īsti lieta grozās.
Par bezdarbu nežēlojas.

Ja jūs sāksit reģistrēt, tad jūs piereģistrēsit
50.000—60.000 bezdarbnieku; tāpēc nevajaga bez-
darbnieku skaitu mākslīgi vairot. Pilsētu pašvaldī-
bas jaureģistrē bezdarbniekus. Šīs.pašvaldības aiz-
rāda, ka, neskatoties uz to, ka mazpilsētās ir reģist-
rēti bezdarbnieki, uz laukiem tomēr trūkst darba ro-
ku. Ta, piemēram, no Alūksnes vēsta, ka, neskato-
ties uz to, ka turpat uz laukiem trūkst darba roku,
tomēr reģistrēti 24 bezdarbnieki. No Rūjienas kāds
ziņo, reģistrēti bezdarbnieki un bezdarbnieces, to-
mēr izradās, ka lopkopībā neviens no viņiem nevē-
las nodarboties; tādēļ no sarakstiem izslēgts 15 bez-
darbnieču. Bijis gan vairāk bezdarbnieču, bet iz-
dzirdušas, ka no bezdarbniekiem tiekot izslēgtas, ja
nevēloties iet pie tāda darba, kādu dod — aizbēgu-
šas.

Ja jūs gribat bezdarbu nopietni apkarot, tad tas
apkarojams ne ar reģistrēšanu, bet jāatrod citādi lī-
dzekļi, citādi veidi. Uz laukiem tikai lielākās saim-
niecības spēj laukstrādniekus uzturēt visu gadu, sī-
kākas saimniecības, turpretī, tikai pa vasaru. Šie
strādnieki rudeņos aizplūst uz pilsētām, radot bez-
darbnieku armiju. Viena daļa viņu paliek mazpilsē-
tas un tikai niecīgs skaits uz laukiem. Ja gribam
radīt tādus apstākļus, lai bezdarbnieki neplūstu uz
Rīgu un mazpilsētām, lai būtu iespējams viņiem mi-
tināties ari uz laukiem, tad mums jāpasteidzina to
likumu izdošana, kas pa daļai jau ierosināti, proti —
lai uz laukiem būtu labāki dzīvokļu apstākļi. Jāie-
rosina arī jautājums, lai biezi apdzīvotās vietās sī-
kas mazsaunniecības būtu sadalītas tā, lai laukstrād-
niekiem būtu, kur apmesties. Tagad nelaime ir tā,
ka saimnieki, sevišķi sīkākie saimnieki ņem tikai tā-
dus laukstrādniekus, kuri nav ģimenes cilvēki. Ģi-
menes cilvēkus pa lielākai daļai neņem tāpēc, ka tie
apgrūtina saimnieku un, kā paši saimnieki izsakās,
viņu bērni ejot dārzos ogās u. t. t. Tāpēc mums jā-
gādā, lai uz laukiem varētu palikt arī ģimenes cil-
vēki. Tad bezdarbs samazināsies pats par sevi.
nebūs ziemās un rudeņos tik daudz bezdarbnieku
pilsētās, bet uz laukiem atkritīs bezdarbnieku re-
ģistrēšana, kas vispār radītu mākslīgu bezdarbnie-
ku vairumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Arī mūsu frakcija pilnīgi piekrīt
tam, ka bezdarba jautājums šogadir ārkārtīgi no-
pietns un būtu jāatrisina iespējami ātri un lietderīgi.
Priekšlikums, kas pašlaik iesniegts un prasa bez-
darbnieku reģistrēšanu visās valsts malās, nekādā
ziņā tomēr pozitīvus panākumus še nedos. Nepie-
tiek, ja Zeibolta kungs saka, ka mēs tad uzzināsim,
cik bezdarbnieku skaits ir liels. Man ir liela pārlie-
cība, ka reģistrētais skaits nekad nevarēs būt pa-
reizs, jo vispirms līdz šim nav visā valstī nemaz
vēl uzstādīts standarts par tokas tad ir bezdarb-
nieks. Mums dažādās aprindās ir pavisam dažādi
ieskati bezdarba jautājumā. (/. Višņa no vietas:
«Kas vainīgs, ka jums tik greizi ieskati?") Es esmu
runājis ar ļoti apzinīgiem strādniekiem, kas tiešām
ir bez darba, un viņi saka, ka viņiem esot kauns iet
reģistrēties pie tagadējās kārtības un viņi arī nece-
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rot tur darbu_ dabūt. yiņi ziņo, ka šobrīd darba
birža esot lielāka daļa tādu cilvēku, kas nemaz ne-
drīkstot par bezdarbniekiem skaitīties — visādi se-
zonas strādnieki u. t. t. Tamdēļ es arī gribētu ticēt
un liecināt, ka liela dala apzinīgo strādnieku vēl ne-
maz nav reģistrējusies. Tas, protams, pierāda, ka
šogad bezdarbnieku skaits būtībā ir diezgan liels.
Nekārtīga reģistrēšana, kā tas pie mums notiek, pati
par sevi lietu tikaļ bojā, jo arī tās aprindas, kas uz
bezdarbnieku jautājumu skatās loti skeptiski, taisni
šeit rod atbalstu, lai pierādītu, ka tur reģistrējas tā-
di cilvēki, kas, kā te minēja Mīlberga kungs, nekādā
ziņa nav bezdarbnieki. Varbūt visa tā lieta vaja-
dzīga politiskiem nolūkiem, bet praktiskus labumus
tā nevar sniegt.

Man nupat viens manas frakcijas biedrs stāstīja
gadījumu no praktiskās dzīves, ka pašreizējā re-
ģistrēšana dod taisni pretēju iznākumu, proti: viņš
aicinājis vairāk strādnieku par 4 lati dienā iet uz
laukiem strādāt dārza darbus, . bet viņi atteikušies,
jo nevarot tik ilgu laiku būt prom no pilsētas, vi-
ņiem katru nedēļu jāreģistrējoties darba biržā. Šis
fakts noticis pāris nedēļu atpakaļ.

Ievērojot visu sacīto, sevišķi, ka šim priekšli-
kumam Ir tīri politiska nokrāsa, un tas nekādus prak-
tiskus panākumus nevar dot, mūsu frakcija nevar
balsot par .to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Ierosinātais priekšlikums — uzdot
valdībai nekavējoties stāties pie visu bezdarbnieku
reģistrēšanas pilsētās, miestos un pagastos pec mu-
šu uzskata augstākā mērā neatbilst patiesiem lietas
apstākļiem.

Vispirms no juridiskās puses, man šķiet, ierosi-
nājums ir mazliet kļūdains, jo tanīir minēti miesti.
Mēs zinām, ka miesti šobrīd Latvijā vairs nepastāv.
Uz likuma pamata Latvijā ir tikai divējas pašvaldī-
bas vienības: pilsētas un pagasti. Šo nepilnību va-
rētu, varbūt, izlabot.

Tālāk teikts, ka bezdarbnieki jāreģistrē_ visās
pašvaldības vienībās;_bet mums šobrīd ir speķa li-
kums par darba apgādi, un tanī bezdarbnieku re-
ģistrēšana paredzēta pilsētu pašvaldības. Tiešam
savādi! Ja jau liek priekšā uzdot valdībai nekavē-
joties reģistrēt bezdarbniekus visā valstī un tai pa-
šā laikā neliek priekšā grozīt pastāvošo likumu par
bezdarbnieku reģistrēšanu, tad tas ir pilnīgi nepa-
reizi. Es to lietu saprotu tā: ja tagad pieņemtu šo
priekšlikumu, tad mums būtu spēkā divas lietas ar
likuma spēku, un mēs paši vairs nesaprastu, ko da-
rīt. Tā ir liela nepilnība šim priekšlikumam.

Ja pieejam šīs lietas būtībai, tad jāsaka, ka šāda
bezdarbnieku reģistrēšana mūsu valstī nevarētu ra-
dīt neko citu, kā vienīgi lielu nemieru visas iedzī-
votāju masās. Ja valdība gribētu reģistrēt visus
bezdarbniekus, tad iedzīvotāji to iztulkotu ta, ka
valdība pati aicina bezdarbniekus pieteikties, un,
saprotama lieta, pieteikušies bezdarbnieki gaidīs ko
reālu pretim, jo viņi domās, ka_ šāda reģistrēšana
nav bez kāda nodoma. Reģistrēšana dos it ka mā-
jienu, ka visi tie, kas būs reģistrējušies, saņems zi-
nāmu pabalstu. Ja valdībai šobrīd būtu tik daudz
brīvu līdzekļu, ka varētu pienācīgi apgādāt visus re-
ģistrētos bezdarbniekus, tad nevarētu but lielu ie-
bildumu pret šādu reģistrēšanu. Bet mes taču zi-
nām, ka valsts kase ir gandrīz tukša, zinām arīto,
ka valsts budžets nerealizēsies tā,_ kā domājām.
Mums jāsaušaurinās ik uz sola. Tāpēc, pēc manam
domām, izdarīt vispārīgu bezdarbnieku reģistrēša-
nu un dot kādus solījumus bezdarbniekiem būtu

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

vienkārša cilvēku maldināšana un tālāka nemiera
kultivēšana jau tā mūsu nemierīgos apstākļos. Es
domāju, ka šāda reģistrēšana nevar dot neko citu,
ka vienīgi statistisku materiālu par to, cik Latvijā ir
bezdarbnieku. Ja_ tā, ja vajadzīgi tikai statistiski
dati, tad šāds paņēmiens ir pilnīgi lieks, jo šīs ziņas
taču vislabāk savāks statistiskā pārvalde. Tai šā-
das ziņas jau ir, un ja tās vēl nav tik visai pilnīgas,
tad attiecīgus datus var vēl ievākt mūsu pašvaldī-
bas. Bez tam arī pilsētas, kur bezdarbs daudz maz
nopietnāk jūtams, ir šo lietu labi nokārtojušas un
māk to izdarīt. Piemēram, Rīgā bezdarbnieki re-
ģistrēti darba apgādē, viņu skaits noteikts vairāk
vai mazāk precīzi, un valsts un pašvaldība iespēja-
mības robežās dara visu, lai bezdarbnieku stāvokli
atvieglotu. Jāsaka, līdz šim stāvoklis ir bijis tāds,
ka valsts kases stāvoklis ir bijis samērā labvēlīgāks
nekā tas būs turpmāk; tomēr lauvas tiesu bezdarb-
nieku pabalstīšanā ir segušas pašvaldības. Ņemsim
piemēram Rīgas pilsētu, kurai ir 8500 bezdarbnieku.
Mēs redzam, ka Rīgas pilsēta pēdējos mēnešos bez-
darbnieku nodrošināšanai izdod apmēram 100.000 la-
tu, bet valdība tanī pat laikā ir devusi tikai 24.000
latu mēnesi, no kuriem puse resp. 12.000 latu ir aiz-
devums, tā tad nav nekāds pabalsts. 112.000 pret
12.000 — tā ir proporcija, ar kādu bezdarbnieku pa-
balstīšanā piedalās Rīgas pilsēta un valsts. Ja pie-
ņemam, ka turpmāk bezdarbniekus būs iespējams
atbalstīt daudz mazāk, tad ir saprotams, ka šāda
reģistrācija nevarēs dot nekā pozitīva, bet vienīgi
to, ko es minēju savas runas sākumā.

Tik daudz īsumā par pilsētām. —
Vēl pāris vārdu es gribētu minēt par to, kas ši-

nī ierosinājumā ir pavisam jauns, t. i. lai bezdarb-
nieki tiktu reģistrēti ari lauku pagastos. Tur rezul-
tāti būs vēl negatīvāki nekā pilsētās. Neskatoties
uz to, ka ziemas laikā uz laukiem nav darba sezo-
na, no daudz lauku pagastiem tomēr ienāk ziņojumi
— un par to mēs paši varam pārliecināties, braucot
pa lauku novadiem —, ka ir virknēm tādas saimnie-
cības, kas vēlas dabūt algotu darba spēku, bet ne-
var tādu dabūt, neskatoties uz to, ka mums pilsētās
ir tik liels bezdarbnieku skaits. Es negribu runāt
plašāk par apstākļiem, kādēļ mūsu valsti ir šāda ne-
normāllba, kādēļ pilsētās ir tik liels bezdarbnieku
skaits, bet uz laukiem trūkst darba spēka; gribu ti-
kai uzsvērt: ja šādu reģistrēšanu izdarīs šobrīd, tad
stāvoklis kļūs vēl ļaunāks, un lauksaimniekiem, kuri
jau šobrīd bieži vien nevar dabūt vajadzīgos strād-
niekus, turpmāk to sadabūšana būs galīgi neiespē-
jama. Bezdarbnieki, kuri būs reģistrējušies, būs pa-
nākuši to, ka varēs saņemt zināmu palīdzību vai pa-
balstu no valdības — kāpēc tad nuviņiem vairs do-
māt par darbu un sava darba spēka piedāvāšanu,
līdzīgi tam, kā to dara fiziskā darba_ strādnieki, iz-
lietodami savu spēku ražošanas darba. Man liekas,
ka šis ierosinājums par bezdarbnieku reģistrēšanu
uz laukiem nedos absolūti neka reāla ne pašiem bez-
darbniekiem, ne arī lauksaimniekiem. Šis ierosinā-
jums sola vienīgi zināmu politisku _materialu_ zinā-
mām aprindām, kas to šāda vai tāda veida mēģinās
izlietot. Bet man šķiet, kašī cena bus par daudz
augsta, lai mēs pieņemtu šādu rezolūciju, ar kuru
uzdotu valdībai reģistrēt bezdarbniekus, kāpēc arī
šis iesniegums noraidāms.

Tiem, kas kaut cik pazīst lauku apstākļus, ir zi-
nāms, ka uz laukiem ir vesela grupa iedzīvotāju, ku-
ri pieder pie vienas zināmas kategorijas, kuri faktis-
ki ir tā sauktie sezonas strādnieki. Piemēram, ir
vasaras kalpi, un jr ari daļa amatnieku, kuri nodar-
bināti tikai vasarā. Atlīdzība, ko šie strādnieki no-
pelnī zināmā sezonā, protams, ir ari daudz augstāka
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nekā pārējām darba kategorijām, un tā domāta tāda,
lai šo cilvēku eksistence būtu nodrošināta visu gadu.
Ja vasaras kalps saņem lielāku atlīdzību vienā laika
vienībā, proti — mēnesī, nekā visa gada kalps, tad
tā domāta tā, lai viņa eksistence būtu nodrošināta
visu gadu. Šādi kalpi, kas ziemas mēnešos nav
darbā, reģistrējušies par bezdarbniekiem, tādā kārtā
mākslīgi palielina bezdarbnieku skaitu, kas uz lau-
kiem šobrīd nemaz nav tik liels. Reāli tas nekā. ne-

!d
od, jo ne valdībai, ne pašvaldībām nav iespējams

dot tik lielus pabalstus, lai varētu apmierināt visus
šos «bezdarbniekus". Loti daudz gadījumos dati
par bezdarbniekiem ir bijuši maldīgi, un bezdarb-
niekiem, kas reģistrējušies, lai dabūtu kaut kādu pa-
balstu, bieži vien pabalsts nemaz nav vajadzīgs. Pa-
balsts nav vajadzīgs sezonas strādniekiem, kas ir
jau nopelnījuši tik daudz, lai varētu eksistēt. Ja val-
dība grib tos reģistrēt, ja domā, ka mums ir pienā-
kuši tik labi laiki, ka to var darīt, tad var jau arī
reģistrēt šādus bezdarbniekus, kas patiesība nemaz
nav vajadzīgs. Aiz minētiem iemesliem es atzīstu,
ka šis iesniegums noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie depu-
tātu kungi! Sevišķi dīvaini bija pēdējā runātajā aiz-
rādījumi un motivējums, kāpēc šis priekšlikums jā-
noraida. Lejiņa kungs vispirms apgalvoja, ka re-
ģistrētie bezdarbnieki prasot valdībai pabalstu, ka
valdībai jādodot pabalsts visiem tiem bezdarbnie-
kiem, kas Latvijā reģistrēti. Man jāaizrāda, ka val-
dība līdz šim bezdarbniekiem nekādus pabalstus nav
izsniegusi, bet ir atvēlējusi līdzekļus tikai sabiedrisko
darbu sarīkošanai. Ja bezdarbniekiem ir doti kādi
pabalsti, tad tos ir devušas pašvaldības gan īres sa-
maksai, gan arī bezdarbnieku ēdināšanai. (Starp-
saucieni.) Valdība ļoti lielus pabalstus gan ir izsnie-
gusi zemnieku savienības cilvēkiem, bagātai zem-
niecībai. (Starpsaucieni.) Šodien lasījām laikrak-
stos, ka par liniem vien piemaksāti 13 miljoni latu.
(Sauciens no vietas: «Bagātniekiem!") Pareizi!

Bezdarbnieku reģistrēšana radīšot nemieru! Ne-
miers mūsu valstī jau ir, bet tagadējā valdība grib
mākslīgā veidā to slēpt. Valdība grib slēpt šo ne-
mieru, lai nerādītu, kas pie mums patiesībā notiek.

Tādēļ zemnieku savienības un demokrātiskā
centra pārstāvji liek priekšā noraidīt šo mūsu ie-
sniegto priekšlikumu.

Kiršteina kungs aizrādīja, ka reģistrācija nekā
nedošot, ka viens otrs bezdarbnieks kaunoties re-
ģistrēties. Tiešām, mūsu apstākļos tas var notikt
un notiek. Bet šāda reģistrācija taču notiek visas
valstīs, un to dara, lai regulētu darba tirgu, t._ i. lai
zinātu, cik ir bezdarbnieku, un lai darba devējs_ zi-
nātu, kur viņš var atrast darba spēku. Lūk, tadeļ
it sevišķi zemnieku savienībai_ un arī Mīlbergam va-
jadzētu piekrist šādai reģistrācijai, jo viņi saka, ka
tur un tur bijuši vajadzīgi strādnieki, bet tie neesot
bijuši atrodami. Jā, ļoti labi — viņi nebija atrodami
tādēļ, ka jūsnezinājāt, kur bezdarbnieki atrodas. Bet
ja jūs zinātu, kur viņi atrodas, tad jūs strādniekus
būtu dabūjuši, jo jums taču ir tautas labklājības mi-
nistra izdoti noteikumi, ka katru bezdarbnieku var
nosūtīt uz laukiem, pie kam par katru bezdarbnieku,
kas nodarbināts, maksā 10 latu. Bet, kungi, patiesī-
ba ir tāda, ka jūs negribat zināt, kur bezdarbnieki
atrodami, jo tad jūs nevarēsit ievest un nodarbināt
ārzemniekus, un jūsu organizācijas nevarēs uz ār-
zemnieku rēķina gūt zināmu peļņu. (Starpsaucieni
pa labi.) Pareizi, jūs no valdības saņemat 10 latu,
bet savam kalpam, kas mežā strādā meža darbus,
maksājat tikai 12 latu. (Starpsauciens pa labi: «Ku-

rā vietā tad strādniekus tik lēti var dabūt? Man
arī. vajaga!")

Tālāk Mīlberga kungs aizrādīja, kas tad tur iz-
nākšot, vesels absurds! Aizrādīja, ka bezdarbniekos
esot reģistrējies kāds būvuzņēmējs — jaunsaimnieks
ar 2 zirgiem u. t. t. Bet vai par to vainojams tas
cilvēks, kas reģistrējies? Vainojama tā iestāde, kas
pieņēmusi tādu reģistrējumu. (Starpsaucieni:
«Laukstrādnieku arodbiedrība!") Ja te pārmet
laukstrādnieku arodbiedrībai, un ja viena otra pa-
gasta valde ir lietojusi tādu reģistrācijas paņēmienu,
tad jāsaka, ka tas notiek politiskas demagoģijas no-
lūkos, lai atkal slēptu patiesību.

Es gribētu jautāt tautas labklājības ministrim
Rubuļa kungam — viņa, diemžēl, atkal nav, kā jau
parasts, apspriežot jautājumus, kas uz viņu attiecas
—, vai arī viņš nenoklausījās mūsu Latvijas augst-
skolā kāda ārzemnieka lekciju un neiegaumēja, ko
tas teica šinī lietā. (Starpsaucieni.) Bez šaubām,
Ulmaņa kungs, Jūs dažos jautājumos esat mācījušies
tikai no ārzemniekiem. Arī tautas labklājības mi-
nistris pēc tam uzsvēra, ka tiešām sociālos jautāju-
mus var attaisnot tikai tādā veidā. Šodien, kad
viņš ir valdībā, viņš tos principus vairāk neatzīst.
It sevišķi es gribētu brīdināt pie šī jautājuma norai-
dīšanas latgaliešus, kuru mājās posts ir vislielākais
un visneciešamākais, un kur taisni visvairāk jārū-
pējas, lai varētu izpildīt Tautas labklājības ministri-
jas instrukciju par'bezdarbnieku nosūtīšanu darbos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es te gribētu atbildēt demokrātiskā centra konsta-
tējumiem, ka uz laukiem neesot bezdarba, tāpat ne-
esot bezdarbnieku arī mazās pilsētās un tā sauca-
mos miestos. (Starpsaucieni.) Tās ir pavisam ma-
zas pilsētas, ko tautas vārdā sauc par "miestiem. Te
jums ir daži fakti!

Krāslavā, ne jau visai mazā pilsētā, vai miestā,
bet pilsētā, kas pieder pie Latgales vidējām pilsētām,
ar vairāk kā 5000 iedzīvotāju, nav darba apgādes.
Tāpat Līvānos, kur arī ir vairāk tūkstošu iedzīvotā-
ju, ir vairāk simtu bezdarbnieku, bet darba apgā-
des nav. Tas pats ir vienā no Latgales lielākajiem
miestiem jeb mazpilsētām Varakļānos, tāpat Latvijas
un Latgales pārējos miestos. Ja ņemam pēc bez-
darbnieku kvantuma visus miestus un mazpilsētas,
tad dabūjam tādu ainu, ka tur dzīvojošie bezdarb-
nieki sastāda gandrīz 30% no visiem pilsētu bez-
darbniekiem. Tādā kārtā, nepastāvot šinīs miestos
darba apgādēm, šie 30% bezdarbnieku ir izolēti no
darba un tā paša niecīgā pabalsta dabūšanas iespē-
jas.

Mīlbergs un pārējie ņirgājas, ka uz laukiem,_se-
višķi mazpilsētās, bezdarbnieku sastāvs esot tāds,
kam darba nemaz nevajagot. Es tikai gribu atgā-
dināt: ja bezdarbnieki ir lielās pilsētās, kur viena
dala rūpniecības uzņēmumu vēl nav sašaurinājusies,
tad mazajās pilsētās, kur uzņēmumi vienmēr ir nī-
kuļojuši un pēdējā laikā ir galīgi slēgti, bezdarbnie-
ku procentuāli ir divkārt vairāk nekā lielajās pilsē-
tās. Sevišķi daudz bezdarbnieku ir mazajās pilsē-
tās un miestos, kur bezdarbnieku armija komplektē-
jas ne tikai no strādniekiem, bet arī no vidusšķirām,
t. i. no izputinātiem sīkiem tirgotājiem un amatnie-
kiem, kas, saimnieciskās krizes sisti; ir iedzīti bez-
darbnieku un skrandu proletariāta stāvoklī. Maza-
jos miestos taisni noderētu aptvert ar bezdarbnieku
reģistrēšanas sistēmu šos bezdarba stāvoklī nove-
stos vidusslāņus.

Mīlbergs še mēģināja jautājumu nostādīt tā, ka
uz laukiem neesot neviena bezdarbnieka, ka tur visi
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esot divu un trīs zirgu saimniecību īpašnieki. Nav
jāaizmirst, ka pat pirms dažiem gadiem, kad rūpnie-
cība daudz maz gāja uz priekšu un lauksaimniecība
neparcieta krizi, lauku mazturīgie slāņi spēja dot tik
daudz darba speķa, ka tas palika pāri, un uz laukiem
pat tad bija bezdarbs. Bet tagad, kad pilsētās darbs
samazinājies divi un trīskārtīgi, kad pie lauku pelē-
kajiem baroniem darbu nevar atrast, bezdarbs uz
laukiem ir trīskartojies, un runāt, ka uz laukiem nav
bezdarba, ir, mīksti izsakoties, demagoģiski. Bez-
darbnieki uz laukiem vervējas no agrākiem kalpiem,
kas velti meklē darbu pilsētās vai pie vietējiem
budžiem, bet tagad to nespēj atrast, bez tam zināmā
mērā arī no Mīlberga un pārējo centristu sociālās
bāzes sastādītājiem, proti — no lauku vidējiem slā-
ņiem, sīkgruntniekiem, amatniekiem u. t. t., t. i. no
lauku nabadzīgākiem slāņiem, kas nav kalpi, bet nav
arī saimnieki, un tāpat kā pirmie spiesti meklēt dar-
bu ārpus mājām. Šie cilvēki, pateicoties saimnie-
ciskai krizei un pārējām grūtībām, ir nonākuši galī-
gā nabadzībā. Ja jau kalpi nevar atrast darbu, tad
šie slāņi to var atrast vēl mazāk, un tie tad arī sa-
stāda lauku bezdarbnieku armijas lielāko daļu.

Vispār nevar būt runa par to, vai uz laukiem ir
bezdarbs, vai nē. Mums kategoriski jāpasaka, ka
uz laukiem bezdarbs ir. Uz laukiem tiešo bezdarb-
nieku vien ir vairāk desmit tūkstošu.

Tad — bezdarbs Latgalē. Šai tipiskā sīkzem-
nieku zemē, šai Baltijas pelēko baronu darba spēka
rezerves zemē bezdarbs sakarā ar rūpniecības un
lauksaimniecības krizi ir kļuvis gandrīz desmitkār-
tīgi lielāks. Nemaz nerunāsim par to, ka bezdarbu
ir sekmējusi Latvijas valsts nodibināšana, Latvijas
atraušana no viņas oikonomiskās bāzes ?— Padomju
Krievijas. Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos
daudz Latgales un tāpat arī pārējās Latvijas iedzī-
votājiem ņemta iespēja dabūt darbu plašos Padomju
Krievijas rūpniecības uzņēmumos, dabūt darbu pla-
šos Padomju Krievijas tautsaimniecības pasākumos.
Cilvēki, kas agrāk strādāja šajos uzņēmumos, tagad
tur vairs nevar strādāt un nevar dabūt darbu arī te
Latvijā. Saimnieciskā krize pilsētās un uz laukiem
ir novedusi pie tā, ka uz laukiem kalpu skaits sama-
zinājies par 50%. Darbus nevar atrast ne uz lau-
kiem, ne pilsētās. Sevišķi bezdarbs attīstījies Lat-
galē. Tur ir tāds stāvoklis, ka vairs ne tūkstošiem,
bet desmitīm tūkstošu bezdarbnieku klīst apkārt un
ir atmetuši katru cerību dabūt darbu. Ja vispār jau-
tājums ir tāds, ka ir bezdarbs, tad sevišķi liels šis
bezdarbs ir Latgales laukos, Latgales mazturīgas
sādžās; tur bezdarbs ir tāds, kādu reti var sastapt
uz laukiem uņ kas ne ar ko daudz neatšķiras no pil-
sētu bezdarba. Tāpēc ir pamatota prasība reģistrēt
visus — kā pilsētu, tā arī lauku bezdarbniekus. Bet
buržuāzija, baidīdamās no soliem, kādus bezdarb-
nieki varētu spert, kad viņi redzētu, ka viņu nav ti-
kai daži tūkstoši, bet to skaits pa visu Latviju snie-
dzas gandrīz pāri par simts tūkstošu, lai šie bez-
darbnieki nemēģinātu rast daudz_ stingrāku, daudz
drošāku, uz mērķi vedošu ceļu ara no bezdarba, lai
bezdarbnieki neapvienotos — šie nacionāla fašisma
tēvi mēģina izslēgt no bezdarbnieku reģistrēšanas
lauku bezdarbniekus. Tā nav epizodļska parādība,
ka te ne tikai labais spārns, bet ari ta sauktais de-
mokrātiskais centrs, kurš ir pārtrumpojis labo spār-
nu, tāpat ņirgājas par bezdarbniekiem. Ta nav ne-
jaušība, bet sistemātisks uzbrukums lauku strādnie-
kiem un mazturīgām šķiram. Tamlīdzīgi uzbrukumi
nav epizodiski; tā ir veselas sistēmas, veselas saim-
nieciskā un politiskā fašisma programmas sastāvda-
ļa, un mēs redzam, ka šī saimnieciska un politiska
fašisma programma tiek realizēta arvien plašāk.

Pašlaik prezidijs ir izsludinājis dienas kārtībā
savādu centra priekšlikumu. Tie, kas ir uzstājušies
pret bezdarbnieku atbalstīšanu un reģistrēšanu, ir
iesnieguši Saeimā priekšlikumu noliegt runāt no šīs
tribīnes svešās valodās. Es negribu pie tā tālāk ka-
vēties, gribu tikai atzīmēt visiem cittautībniekiem
ārkārtīgi svarīgo momentu, ka Latvijā dzīvojošiem
cittautībniekiem mūsu fašisti augošā demokrātiskā
centra kliķe grib aizbāzt muti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): _Deputāt Me-
žul, tas jautājums būs apspriežams vēlāk! Tagad
lūdzu turēties pie temata.

K. Mežulis (turpina): Šis jautājums, kas paš-
reiz aizkustināts, ir tikai veselas fašistiskas program-
mas realizēšanas kopas viena daļa. Kā viens no
šīs programmas realizēšanas punktiem, bez jauminē-
tās minoritāšu tiesību ierobežošanas, jāatzīmē patla-
ban notiekošā, ļoti gudrā spēle ap valdības sastādī-
šanos. Strādnieku un zemnieku frakcijas vārdā īsumā
gribu pateikt, apgaismot un atmaskot stāvokli, lai
strādnieki saprastu, ka tagadējā spēle ap valdības sa-
stādīšanos, it kā nespēja sadalīt portfeļus ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, es jau teicu, ka tam nav nekāda sakara ar bez-
darbnieku reģistrēšanu!

K. Mežulis (turpina): Sakarā ar bezdarbnieku
reģistrēšanas jautājumu man jāsaista arī visu to jau-
tājumu kopa, kas interesē strādniecību; pie šīs jau-
tājumu kopas saistās, kā jau teicu, ari bezdarbnieku
reģistrācija, un, šos jautājumus apskatot, jāapstājas
arī pie tagadējā politiskā momenta, tagadējā poli-
tiskā stāvokļa. Valdības sastādīšanās ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, lūdzu atstāt šo tematu! Ja Jūs to nedarīsit, būšu
spiests Jums ņemt vārdu!

K. Mežulis (turpina): Šisjautājums taisni saistās
ar...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Me-
žul, lūdzu nerunāt tagad par valdības sastādīšanu,
bet turēties pie tā jautājuma, kas pašreiz apsprie-
žams! (Saucieni: «Pareizi!")

K. Mežulis (turpina): Demokrātiskā centra uz-
stāšanās bezdarbnieku jautājumā nav nekas vairāk,

. kā mēģinājums saimnieciski sist strādniekus taisni
visvārīgākā vietā. Viss tas ved uz fašismu tāpat kā
tas, ka valdības sastādīšanas novilcināšana tiek iz-
lietota par masu psīcholoģijas fašistizēšanas ieroci.
Mūsu nācionālfašisti saka: lūk, nevar sastādīt val-
dību, dodiet tiesību ievest fašismu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija;runāvāciski):Deputātu kungi! Uz laukiem rodas jauni bezdarb-
nieku slāņi, proti, sakarā ar to, ka no bezdarbnieku
apdrošināšanasfonda piemaksā 10 latu mēnesī katram
saimniekam, kas pieņem darbā kādu pilsētas bez-
darbnieku. Saimnieciskās krizes dēļ vairojas gadī-
jumi, kad lauksaimnieki atlaiž savus vecos un pie-
dzīvojušos, bet samērā dārgos laukstrādniekus, lai
tos atvietotu ar lētāko pilsētas darba spēku un sa-
ņemtu piemaksu. Tādā kārtā tagad veidojas jauns
bezdarbnieku slānis ar veciem, norūdītiem laukstrād-
niekiem. Taisni lauksaimniecības interesēs, man
šķiet, ir svarīgi zināt, kādus apmērus jau sasniegusi
šī kustība. Tagad bez darba palikušie laukstrādnieki
ir lauksaimniecībā nepieciešams elements, un mums
būtu jārūpējas, lai šis elements neietu zudumā. Ja
Mīlberga kungs domā, ka uz laukiem par bezdarb-
niekiem reģistrējušies daudzi tādi, kas faktiski ne-
maz nav bezdarbnieki, tad jāsaka, ka kļūdas gadās

*) Runātāja atreferējums.
9*
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visur, bet tas vēl nedrīkst būt par iemeslu noraidīt
citādi pareizus soļus. Varbūt, taisni bezdarbnieku
reģistrēšana uz laukiem, ko noraida zemnieku sa-
vienība, jaunsaimniekiun centrs, liks mums spert so-
ļus lauksaimniecībā jau izmēģinātu laukstrādnieku
paturēšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Viss tas, kas
te runāts, man liekas, visvairāk ir apstiprinājis bez-
darbnieku reģistrēšanas vajadzību uz laukiem, kaut
arī domāts ir bijis pretējais. Es te negribu runāt un
kavēties pie bezdarbnieku reģistrēšanas pilsētās, bet
pie tā, par ko te runāja labā spārna deputāts Lejiņš-
Leja. Viņš teica, vienā otrā gadījumā lauksaimnieki
viņam žēlojušies, ka neesot cilvēku, kas gribētu strā-
dāt kā laukstrādnieki. Lejiņam-Lejam bijis jāgriežas
pašvaldības iestādēs pēc paskaidrojuma, vai tad pa-
tiesi laukstrādnieku trūkst, vai viņu nav. Ja nu vie-
nā otrā gadījumā lauksaimnieki tiešām nezināja, kur
griezties, tad taču viņi varēja griezties pagastu paš-
valdībās, un tur viņi strādniekus būtu atraduši.

Man liekas, sakarā ar to, ka valdība ir izdevusi
noteikumus par zināmu nodzīvošanas cenzu — ka
darba apgādēs var reģistrēt tikai tos, kas pilsētā no-
dzīvojuši pēdējos 2 gadus vai vismaz vienu gadu — šo
noteikumu dēļ taisni būtu nepieciešami reģistrē _t bez-
darbniekus uz laukiem, jo viņiem ir ņemta iespēja at-
klāti pateikt, ka viņiem nav darba. Te vienu otru
reizi Saeimā privātās sarunās un tāpat arī presē ir
izpaudusies doma, ka var gan būt runa arī par darba
trūkumu uz laukiem, t. i. ir pielaista varbūtība, ka
vienam otram nav peļņas, bet tomēr viņi esot pa-
ēduši un apģērbti. Man gribas jautāt tiem, kas tā ru-
nā, vai viņi nezin, ka lielum lielā daļa Latgales lauk-
strādnieku, kas vasaru ir izstaigājuši Kurzemes _un
Vidzemes lielceļus, kas tos ir izstaigājuši, lai dabūtu
darbu, vai viņi ir dabūjuši tādu_ darbu un peļņu, ka
būtu varējuši ko iekrāt, lai varētu tagad līdz ar sa-
vu ģimeni dzīvot bez darba. Ja arī vienam otram
darbs ir atradies, tad tomēr viņi nav varējuši nopelnīt
tik daudz, ka varētu savu ģimeni pa ziemu uzturēt.
Es gribētu sacīt: ja mūsu augstākos un arī vidējo ka-
tegoriju ierēdņus atlaistu uz 5—6, vai tikai uz 3 mēne-
šiem, tad viņi, varbūt, raudātu daudz vairāk un sa-
cītu, ka viņi nevar iztikt, kaut gan viņi septiņus un
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astoņus mēnešus ir saņēmuši pieklājīgu algu. Lauk-
strādnieks, kurš ir saņēmis mazu, niecīgu atalgojumu
un uz kura algu gaida sieva un bērni, ziemas mēne-
šos nevar savu ģimeni uzturēt.

Lai nu zemnieku savienība tā skatītos uz šo lietu,
t. i. ka viņš savu ģimeni var uzturēt, bet es brīnos,
ka Latgales pilsoņu grupas šodien par šo jautājumu
nerunā. Aizvakar, 29. novembrī, uz Latgali bija at-
braukuši daži centra kungi, arī tautas labklājības mi-
nistris, un viņi teica, ka piekrītot tam, ka bezdarb-
niekus vajagot nodrošināt. Tāpat kristīgie raksta
tēzes un diezgan augstā vietā konstatē, ka uz lau-
kiem nekavējoties organizējami sabiedriskie darbi.
Tagad viņi šeit nerunā ne vārda. Talak viņi ir tei-
kuši, ka noliedzama laukstrādnieku ievešana no ār-
zemēm. Viņi paši ir sēdējuši valdība un tomēr ir
atļāvuši ārzemniekus ievest. Nu pie viņiem bija aiz-
braukuši centra kungi un runājuši pašvaldības dar-
binieku — darbvežu priekšā, kurus Grantskalns ir
apveltījis ar 18.000 rubļu mēnesī. Viņi ir raudājuši
par bezdarbnieku grūto stāvokli. Visiem tiem, kas
īsti pārdzīvo krizi, atbraukušie neļāva runāt; tomēr
viņi nodemonstrēja, ka tāds atzinums vajadzīgs, ka
bezdarbniekus vajaga organizēt un dot viņiem darbu.
Pats ministris sacīja, ka sabiedriskie darbi uz lau-
kiem vajadzīgi. Kam viņš darbu dos?_ Viņam va-
jadzētu izdarīt reģistrāciju, lai zinātu, kādos apvidos

ir vairāk bezdarbnieku. Nevienam nav noslēpums,
ka Latgalē ir daudz bezdarbnieku, it sevišķi ziemā.
Agrākos laikos šie ļaudis brauca uz Maskavu un
Petrogradu, tagadējo Leņingradu, peļņā. Tagad šie
strādnieki ir palikuši uz laukiem, un daudziem ir ņem-
ta iespēja atrast darbu. Tagad valdība viņiem atņem
arī pēdējo iespēju pateikt, ka viņi ir bez darba.

No valdības un no Saeimas katedras neviens nav
pateicis, ka bezdarba nav. Visi to ir konstatējuši.
Pat namsaimnieku pārstāvis Zaķis dažas dienas at-
pakaļ teica, ka viņam ļoti grūti runāt pret bezdarb-
niekiem. Arī viņš atzīst bezdarba esamību. Ja centrs
tagad grib iestāties par to, ka bezdarbnieki nav re-
ģistrējami, tad viņš atstāj savus Latgales progre-
sistus. Viņu ministris pats saka, ka bezdarbs ir, un
tāpēc viņam arī jāzina, cik ir bezdarbnieku. Es do-
māju, valdībai nav nekāda pamata slēpt, cik ir bez-
darbnieku; jāiet un jāpieraksta visi. Varētu būt da-
žādi jautājumianketās, kas ļoti labi raksturotu, kas ir
bezdarbnieks, kāds ir viņa materiālais stāvoklis u. 1.1.
Rīkojoties ar šādiem stingrākiem reģistrēšanas no-
teikumiem, valdība un Saeima dabūtu īsto ainu ga-
dījumam, kad par bezdarbu būs nopietni jārunā, it
sevišķi tagad, kad valdība ir izdevusi rīkojumu ne-
ļaut reģistrēties visiem tiem, kuri nav nodzīvojuši
pilsētās zināmu laiku. Nākošais un pareizākais rīko-
jumslīdz ar to būtu: reģistrēt visus bezdarbniekus uz
laukiem, tāpat kā to dara pilsētās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Loti godātā
kundze, godātie kungi! Varbūt nevajadzēja kāpt šinī
katedrā otram zemnieku savienības frakcijas runātā-
jam, jo mēs savus uzskatus izteicām, zīmējot tos uz
bezdarbnieku reģistrēšanu, bet Veckalna vietas_ pa-
gaidu izpildītājs Zeibolts, ņemdams otrreiz vārdu,
diezgan nepārprotami izteicās, zīmējoties uz zem-
nieku savienību, proti, ka viņa un reizē ar zemnieku
savienību arī pārējās pilsoniskās partijas, kuru de-
putāti šinī jautājumā ņēma vārdu — visiem spēkiem
it kā cenšoties nostāties vispār pret bezdarbniekiem.

Man šķiet, ka šinī Saeimā, rēķinot no kreisā
virziena pa labi nav neviena deputāta, kas nedomātu,
ka postā un grūtībās nonākušajiem latviešu cilvēkiem
vai citiem Latvijas pilsoņiem nevajaga dot maizi un
darbu, ja viņi grūtajā stāvoklī nonākuši ne savas vai-
nas dēļ. Tikai ir viens moments, kur šķiras mūsu uz-
skati no tiem uzskatiem, kādus diendienā šeit izteic
Mežula kungs, domādams pabarot bezdarbniekus no
šīs katedras ar skaļiem vārdiem un rādīšanu pāri
mūsu zemes robežai. Mēs šķirojam bezdarbniekus
tādos, kam tiešām darbs vajadzīgs, kas to nevar da-
būt, un kas darbu_ negrib. ,

Valdība katrā laikā, arī tagadējā valdība, kura
taču nav sociāldemokrātu un vēlkreisāko pārstāvju,
cenšas novērst bezdarbu. Vispār mēs redzam, ka
valdība grib nākt palīgā bezdarbniekiem. Tikai at-
ļaujiet man konstatēt, ka starp bezdarbnieku_un bez-
darbnieku ir ārkārtīgi liela starpība. Ir tādi bez-
darbnieki, kas darbu nevar sadabūt. Tiem jāpalīdz.
Arī mēs sakām, ka šādiem bezdarbniekiem jāpalīdz
pārciest pašreizējās grūtības. Bet, kungi, nav nekāds
noslēpums, ka ir arī tādi bezdarbnieki, un tie ir tie,
kas — atvainojiet, Mežula kungs — visvairāk grupē-
jas ap Jums, kas darba negrib un kas nav_ ņēmuši
darbu tad, kad tiem darbs dots. Ka tas tiešam ta ir,
par to jums te minēšu dažus datus.

Lauksaimnieku centralbiedrībai pieprasīti 1380
strādnieku lauku darbiem. Darba biržā bijuši pietei-
kušies 178bezdarbnieki, bet šie 178bezdarbnieki arī
nav sasnieguši savas darba vietas. 21 cilvēks no tiem
aizbēdzis pa ceļam uz jaunam darba vietām, bet 4
aizmukuši pēc dažu dienu nostrādāšanas.
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Velman jāaizrāda, ka ir ari tādi strādnieki, kas,
nostrādājuši pie saimnieka visu vasaru, rudenī saņē-
muši 500 latu._ Saimnieks viņus uzaicinājis palikt arī
pa ziemu, aizrādot, ka lielu algu gan viņš nevar mak-
sāt, bet kādu mazumiņu tomēr sola un pie tam ga-
rantē siltumu un uzturu. Ko uz to atbild nākamais
bezdarbnieks ? Viņš pasaka tā: «Man nav nekāda
aprēķina palikt tikai par uzturu un siltumu; pilsētā
es ērti varu dabūt paris latu dienā un vairāk!" —
Kungi, ja vienam cilvēkam piedāvā uzturu un dzīvokli
un sola vel maksāt, un ja tas to nepieņem, tad taču
šāds cilvēks nav nekāds bezdarbnieks!

Jāaizrāda, ka ir vēl arī smalkāki bezdarbnieki.
Piemēram — dažs labs saimnieks izrentē savas mā-
jas, aiziet uz pilsētu un ierakstās bezdarbniekos. Sa-
kait, kungi, vai arī tiem jāpalīdz! Jūs aizvien sa-
kāt, ka zemnieku savienība esot pret bezdarbnieku
pabalstīšanu._ Nē, kungi, tā ir vislielākā aplamība,
kam nav nekāda sakara ar patiesību. Mēs esam par
bezdarbnieku pabalstīšanu, mēs esam par to bezdarb-
nieku apgādāšanu, kas nevar atrast sev nodarboša-
nos. Par šādubezdarbnieku apgādāšanu mēs aizvien
esam stāvējuši un stāvam arī tagad. Bet šāda reģi-
strēšana taču nav nekas vairāk, kā tādu bezdarb-
nieku armijas radīšana un audzināšana, kas nav ņē-
muši darbu tad, kad viņiem darbs dots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Nobalsošanā nāk deputāta P. Zeibolta, F. Mendera
u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot valdībai nekavējoties izdarīt bezdarbnieku reģi-
strēšanu visās Latvijas pilsētās, biezi apdzīvotās vietās un
pagastos.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī priekšlikuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
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ras. Tādu nav. Par deputāta Zeibolta u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret ?— 42 balsis.
Minētais priekšlikums noraidīts. — Deputāti P.
Zeibolts, F. Menderis, K. Eliass u. c. iesnieguši priekš-
likumu, kuru lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai maksimālo vecumu sa-

sniegušiem darba invalidiem ierīkot darba namus ar viņu zinā-
šanām un spējām piemērotu darbu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Sakarā ar saimniecisko krizi visos
valsts uzņēmumos, tāpat arī privātos rūpniecības uz-
ņēmumos atlaiž visus vecāko gada gājumu_ strādnie-
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kus. Valsts dzelzceļi, lielākais valsts uzņēmums, ir
atlaidis vienā pašā pagājušā mēnesī 91 strādnieku,
kas sasnieguši 65 gadu vecumu. Strādniekus atlaiž
arī citās vietās. Nav neviena likuma, kas nodroši-
nātu šo strādnieku vecuma dienas, bet viņiem darbu
nekur nav iespējamsatrast. Šīmotīva deļ mana frak-
cija iesniedz priekšlikumu — uzdot valdībai atrast
izeju, lai vecumu sasniegušie strādnieki nenomirtu
badā, bet lai viņiem varētu dot kādu darbu, kas pie-
mērots viņu darba spējām un zināšanām.

Es domāju, ka Augstais nams šo priekšlikumu
pieņems, jo tas neprasa nekādus jaunus pabalstus,
vai dāvanu pasniegšanu, bet gan grib rast darbu dar-
ba cilvēkiem, kas palikuši bez atbalsta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Lieku deputāta P. Zeibolta, F. Mendera, K. Eliasa, K.
Dēķena u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta P. Zeibolta
u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta P. Zeibolta u. c. Iesniegto
priekšlikumu nodotas 27 balris, pret — 5 balsis, attu-
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rejušies 30. Deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegtais
priekšlikums noraidīts. —

Deputāti J. Višņa, F. Menderis, A. Rudevics, K.
Lorencs u. c. Iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu se-
kretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot sociālās likumdošanas kommisijai

skatīt cauri steidzamības kārtā likumprojektu par bezdarb-
nieku apdrošināšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

_J. Višņa (sociāldemokrāts): Jautājums par al-
gota darba spēka apdrošināšanu pret bezdarbu pat-
laban ir viens no visakūtākiem. Tas bezdarbnieku
apgādāšanas veidskāds visus šos gadus praktizēts,
nozīme darba cilvēka nodošanu valdības žēlastībā.
Visus pagājušos 10 gadus ar ļoti maz izņēmumiem
mums ir bijušas valdības, kuras uz bezdarbniekiem ir
skatījušās kā uzlieku balastu, no kura vajaga ātrāk
tikt vaļā, vai, kā tas vienā laucinieku kongresā no-
lemts, kam Latvijāneesot vietas. Laikam domāts, ka
viņi kaut kur jāizvāc laukā no Latvijas. Ar šādu mē-
rogu ikviena valdība ir piegājusi pie bezdarbnieku
jautājuma kārtošanas Latvijā. Bezdarba cilvēks atka-
rīgs pilnīgi no Ministru kabineta žēlastības un atsevi-
šķām dāvanām, ko tautas labklājības ministris ar lielu
skopumu atmetīs sabiedriskiem darbiem, vai pabal-
stiem. Mūsu iesniegumi līdz šis visās Latvijas Saei-.
mās un arī Satversmes Sapulcē ir palikuši saucēja
balss tuksnesī. Tie pilsoniskie deputāti, kuri visās ši-
nīs Saeimās ir balsojuši pret mūsu priekšlikumiem —
izdot likumu, kas nodrošinātu darba cilvēkam zināmu
pabalstu bezdarba gadījumā, tagad var pārliecināties,
cik aplami viņi rīkojušies. Ja visus šos 10 gadus Lat-
vijā būtu pastāvējis bezdarba fonds, kurā būtu izda-
rītas iemaksas, tad tagad bezdarbnieki nebūtu nonā-
kuši tik kritiskā stāvokli kā tagad. Ja tagad bez-
darbnieki griežas pie tautas labklājības ministra vai
finanču ministra, tad saņem tikai vienu atbildi: palī-
dzība būtu vajadzīga, bet mums nav līdzekļu. Ari
tās bezdarbnieku delegācijas, kas ik dienas griežas
pie valdības, dabū tikai vienu atbildi: nav līdzekļu ne
sabiedriskiem darbiem, ne cita veida pabalstiem. Tā-
pēc ir pēdējais laiks ķerties pie likuma izstrādāšanas,
kas nodrošinātu algoto darba spēku bezdarba gadī-

? jumos. Bezdarbs ir saimnieciska slimība un tāpēc
bezdarbnieki nodrošināmi, neskatoties uz to.vai vi-
ņi ir fiziska, vai garīga darba strādnieki. Strādnieks,
kas cieš no šīs smagās slimības, no bezdarba, jr pa-
dots nelaimei, un tāpēc par viņu jārūpējas. Mes lie-
kam priekšā uzdot sociālās likumdošanas kommisi-
jai uzskatīt par savu galveno un pirmo darbu likum-
projekta izstrādāšanu, kas nodrošinātu visu algoto
darba spēku bezdarba gadījumā. Sociālas likumdo-
šanas kommisijās portfelī ir vairāk projektu, gan so-
ciāldemokrātu frakcijas, gan arī valdības iesniegtu.
Visi šie projekti guļ kommisijā. Tā kā pašreiz saim-
nieciskie apstākli ir tādi, ka bezdarbnieku skaits šo-
ziem būs lielāks nekā visus iepriekšējos gadus, mēs
domājam, ka šis projekts steidzami jāliekpirmā vie-
tā. Tamdēļ liekam priekšā uzdot sociālās likumdo-
šanas kommisiiai izstrādāt šo projektu, lai iespējami
drīzākā laikā Saeima to varētu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums:

„Saeima nolemj: uzdot sociālās likumdošanas kommisijai
skatīt cauri steidzamības kārtā likumprojektu par bezdarb-
nieku apdrošināšanu."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta J. Višņas u. c. ie-
sniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 18 balsis,

1
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atturējušies 16. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais
priekšlikums pieņemts. —

Nākošo priekšlikumu iesnieguši deputāti G. Mīl-
bergs, D. Apinis, K. Bachmanis u. c. Lūdzu sekre-
tāru to nolasīt!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: likumprojektu par tiesu izpildītājiem ska-

tīt cauri juridiskā kommisijā 14 dienu laikā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Milbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija): Tautas vietnieki! Šinīsgrūtajos laikos to-
mēr ir ļaudis, kam klājas labi. Tie ir tiesu izpildītāji.
Šietiesu izpildītāji saņem par saviem braucieniem ļoti
lielus atalgojumus. Pašlaik manā rīcībā ir daži do-
kumenti, kas pierāda, ka tiesu izpildītāji, lai iegūtu
lielākas braukšanas naudas, pat pavēstes par ūtrupēm
nesūta pa pastu, bet aizved paši personīgi un piesti-
prina izūtrupējamam pie durvīm. Pēc tam otrreiz
brauc uz ūtrupi. Tādā kārtā bieži vien mazturīgiem
cilvēkiem, kuriem jau tā tiek izūtrupēta manta, lai
segtu parādus, tiesu izpildītāju alga prasa 27%—28%
no iegūtās summas. Šis likumprojekts iesniegts Sa-
eimai jau pavasarī. Tā kā tagad ūtrupju posts sma-
gi gulstas uz lauksaimnieku pleciem, šis likumpro-
jekts, kas jauatrodas kommisijā, būtu pasteidzināms.
Tāpēc domāju, ka Augstajā namā nebūs neviena, kas
balsos pret to. Jo ātrāk mēs šo likumu pieņemsim,
jo labāk būs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tieslietu mi-
nistrim Pabērzam.

Tieslietu ministris J. Pabērzs Augstais nams!
Ministru kabinets ir atradis, ka tiesu izpildītāju dar-
bība ir ļoti dārga kreditoriem, tāpat arī parādniekiem
un no savas puses jau šodien ir spēris zināmus so-
lus. Šodien Tieslietu ministrijā bija sasaukta visu
apgabaltiesu priekšsēdētāju apspriede, kur šo jautā-
jumupārrunāja; un pēc tam to pārrunāja arī Ministru
kabinets. Galīgi šis jautājums tiks izlemts nākošajā
kabineta sēdē, kad materiāli būs galīgi_sakārtoti, bet
jau šodien Ministru kabinetā mēs varējām pārrunāt
divus variantus, kā šo lietu labot. Viens jautājums
bija, vai nebūtu iespējams tiesu izpildītājus padarīt
par ierēdņiem, nosakot viņiem noteiktu algu. Otrs
variants, kas padarītu piedzīšanas lētākas, būtu tāds:
uzdot un noteikt ar likumu, ka tiesu_ izpildītājam, iz-
pildot vienā .braucienā darbību vairāk vietas,_ viņam
pienācīgā dienas nauda un ceļa izdevumi jāsadala
vienlīdzīgi starp visām vietām, kuras viņš vienā
braucieni apbrauc. Ja arī pieņemtu šo pedejo_ va-
riantu, tad visu ļaunumu tiesu izpildītāju darbība la-
botu vismaz par 80%. Saprotams, varētu apstāties
arī pie pirmā varianta, kas tiesu izpildītājuspadarītu
par ierēdņiem ar cietu algu, _tad valdība pec mušu
aprēķina, varbūt, nopelnītu vēl ap 160.000 latu._Tas,
protams, nebūtu visai daudz, bet cik šļs aprēķins
pareizs, to vēl nevar noteikt. Ja tā panāktu, ka iz-
pildīšana būtu lētāka un izpildīšanas ātrums necie-
stu, tad to varētu darīt. Bet daži tiesu darbinieki
ļoti šaubās, vai panākumi būs tādi, ka lietas izpildīs
tikpat ātri kā līdz šim, un vai faktiski valsts gūs
kādus ienākumus. Katrā ziņā šis jautājums tagad ir
apspriešanas stadijā. Nākošā ceturtdienā pieņems
galīgi pārgrozījumus tiesu iekārtas likuma, kas pēc
tam nāks Saeimā un Saeimas juridiskā kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Tam, ko šeit
liek priekšā, ir savs nosaukums; tas ir — moratorijs.
To, ko te liek priekšā par ūtrupju apkarošanu...
(jautrība).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Augsti godā-
tā kundze, godātie kungi! Patiesībā laikam pristavs
ir mūsu dienās viena no tām personām, par ko mēdz
izteikties ar vislielāko sarkasmu, un droši vien uz
laukiem tā visasāk neieredzēta. (Sauciens no vie-
tas: «Vispopulārākā!") Šo vārdu viņš tiešām ir
dziļi pelnījis.

Te jau viens no runātājiem aizrādīja, ka esot ga-
dījumi, kad pristavs braucot vienā braucienā piecās
sešās vietās, bet atalgojumu saņemot tādā veidā, it
kā būtu braucis katrā vietā atsevišķi. Mums ir zi-
nāmi gadījumi, kur par kādiem 40 latiem pristavs ir
sabraucis gandrīz 150 latu. Ja parādos iestigušais
lauksaimnieks nav varējis samaksāt 40 latu, tad viņu
galīgi izputinās pristava sevišķās piemaksas. Zem-
nieku savienības uzskats ir tāds, ka tiešām jāatrod
veids, kā vismaz samazināt pristavu pārmērīgo peļ-
ņu. Tagadējā valdība to ir atzinusi jau agrāk. (Sau-
ciens pa kreisi: «Par vēlu!") Kāpēc par velu? _—
Valdība ir nākusi ātrāk, godātie kungi,_ nekā jūs;
proti — viņa ir spriedusi aizvakar, bet jus nacat šo-
dien, lai pasteigtos, dzirdēdami, ka valdība gatavo
projektu. Ir jau izdevīgi un labi, Mīlberga kungs,
būt tiem, kas it kā pirmie pasaka avīzēm, bet nav
pareizi ņemt to, ko valdība spriedusi un izlēmusi, lai
iesniegtu te kā savu projektu. Lūk, tāpēc valdība,
kuras priekšgalā sēž zemnieku savienības cilvēki, ir
šo nenormālību konstatējusi un ierosinājusi likum-
projektu. Arī šodien mēs balsosim par pristavu pār-
mērīgās pelņas samazināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Depu-
tāts Bērziņš te izteicās, ka nekas neesot tik nici-
nāms kā tiesu izpildītāji sakarā ar viņu lielo peļņu. Es
domāju, ka tā runāt ir- pilnīgs absurds. Nevar taču
cilvēkus nicināt par to, ja viņi rīkojas attiecīgu likumu
robežās un ja nav kļuvuši par filantropiem. (Starp-
saucieni.) Es nezinu, cik lieli filantropi jūs esat. Katrs
cilvēks taču izmanto sev labvēlīgos likumus. Man
šķiet, ka nicināšanu pelnī tieši tie valdības vīri, kas
visu laiku šo nebūšanu nav redzējuši un nu tikai
pēdējā brīdī ir attapušies un kliedz: «Mēs arī! mēs
arī!" —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Nobalsošanā nāk deputāta G. Mīlberga u. c. iesnieg-
tais priekšlikums —

likumprojektu par tiesu izpildītājiem izskatīt juridiskā
kommisijā 14 dienu laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. —

Deputāti F. Landovskis, E. Sudmalis, K. Me-
žulis u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretā-
ru nolasīt!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu likum-

projektu.
Likums par turīgās šķiras aplikšanu ar krizes nodokli.
1. Visi turīgās šķiras piederīgie, kuru ienākumi sastādās

no sveša darba spēka tiešas vai netiešas ekspluatācijas, kā:
fabrikanti un visāda veida uzņēmēji, lauku lielsaimniecību īpaš-
nieki, tirgotāji, akciju un citu vērtspapīru turētāji, namu _un
bankās ieguldītu kapitālu īpašnieki, advokāti, notāri, mācītāji,
direktori un visi tie, kuru mēneša ienākumi vai alga pārsniedz
Ls 300.—, apliekami ar īpašu krizes nodokli.

2. Nodoklis ņemams pa visu laiku, kamēr turpinās krize
ar viņas sekām — bezdarbu, darba sašaurināšanu rūpniecībā
un trūcīgās zemniecības izputināšanu.

3. Nodoklis aprēķināms pēc sekojošām mēneša ienākumā
normām:

no Ls 300-^100 — 10%
„ „ 400—600 — 20 % ? ?
„ „ 600—800 — 30%
„ „ 800—1000 — 40%. , : ?
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4. Ta ienākuma, vai algas dala, kas mēnesī pārsniedz Ls
1000.—, pilnīgi konfiscējama.

5. No krizes nodokļa ienākušie līdzekli izlietojami krizes
upuru — pilsētu un lauku darbļaužu labā: 1) bezdarbnieku
pabalstiem

^
2) pa daļai nodarbināto pabalstiem līdz pilnas

algas apmēram, 3) īpašiem krizes pabalstiem, kas izsniedzami
trūcīgajai zemniecībai.

6. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
24. XI 1931. g.

Fr. Landovskis, Emils Sudmalis, K. Mežulis, L.
Jeršovs. Osk. Jankus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Landovskim.

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mēs zināmāka krize kapitālistiskās valstis iet ar-
vien dziļumā. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

F. Landovskis (turpina): Šī krize pārņem visu
kapitālistisko pasauli. Visās valstīs atskan garas
un plašas runas par krizes apstākļu mīkstināšanu,
tiek likti priekšā dažādi projekti un priekšlikumi par
to, ka krizes novēršana jāuzņemas visai sabiedrī-
bai._ Mēs zinām, ka šīs krizes sekas grib pārvelt gal-
venā kārtā uz nemantīgākām šķirām, vidējām šķi-
rām, darba zemniecību. Tāpēc, ja mēs redzam, ka
krizes sekas ir kapitālistiskās iekārtas produkts,
buržujiskās, pilsoniskās šķiras politikas sekas, tad
mums arī ir skaidrs, ka mums jānoraida katra kri-
zes smaguma pārvelšana uz strādniekiem, uz vidus
šķirām. Mēs prasām uzvelt krizes smagumu šīs pa-
šas politikas atbalstītājiem, lai viņi šīs krizes sekas
izjustu pie sevis. Tāpēc mēs liekam šeit priekšā
konkrētu likumprojektu un prasām uzvelt krizes
sekas visām tām šķirām, visām tām grupām, tiem
bagātniekiem un spekulantiem, kas saņem vairāk par
300 latu mēnesī.

Kāpēc? Ja skatāmies, kādas ir tagadējās strād-
nieku darba algas, kāda ir nemantīgāko šķiru un dar-
ba zemniecības peļņa, tad ir skaidrs viens — ka šī
peļņa stāv nesalīdzināmi zemāk par katru iztikas
minimumu. Tāpēc, ja valstī ir tik daudz darbinie-
ku, ja valstī ir tik daudz bagātnieku un pārtikušās
šķiras ļaužu,kuri saņem vairāk par 300 latu, pat 1000
latu un vairāk mēnesī, tad ir skaidrs, ka ja šie kungi
grib nopietni ķerties pie krizes mīkstināšanas, arī vi-
ņiem jāizjūt pie sevis krizes smagums, arī viņiem jā-
cieš no krizes radītiem apstākļiem. Lai tad arī viņi
ziedo savu dalu darba tautas stāvokļa uzlabošanai
ar konkrētiem, jūtamiem palīga līdzekļiem, t. i. lai
visiem, kas pelnī vairāk par 300 latu, dzēš no algas
10% par labu bezdarbniekiem un viņu izsūktiem slā-
ņiem, kuri cieš tagadējās kapitālistiskās krizes dēļ.
No tiem, kas pelnī 400—600 latu, ņemams 20% liels
nodoklis, kas pelnī 800—1000 latu, ņemams 40% liels
krizes nodoklis. To daļu, kas iet pāri par 1000 latu,
piemēram lieliem fabrikantiem un citiem lieluzņēmē-
jiem, mēs prasām konfiscēt un visu, simtprocentīgi,
nomaksāt kā krizes nodokli.

Ja salīdzinām darba ļaužu stāvokli, bezdarb-
nieku stāvokli ar to kungu stāvokli, kas šeit katru
vakaru runā par krizes mīkstināšanu u. t. t« tad re-
dzam milzīgu starpību. Ir liela starpība starp tiem,
kas nopelnī 2 lati un pat vēl mazāk — pusotra lata
dienā, pie kam vēl daži strādā tikai dažas dienas mē-
nesī, un starp tiem, kas nopelnī mēnesī 300 latu un
vairāk. Bezdarbniekiem tagad vairāk mēnešu jā-
dzīvo bez kāda atalgojuma, un es domāju,mēs ļoti labi
varam iedomāties stāvokli, kādā pašreiz dzīvo šie
bezdarbnieki, kā arī to ainu un stāvokli, kāds ir tiem
kungiem, kas dzīvo uz visu darba ļaužu rēķina. Tā-
pēc mēs noteikti prasām tiem kungiem, kas šeit tikai

runā par krizi, noņemt zināmu daļu algas un atvēlēt
bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanai.

Tāds pat stāvoklis ir arī laukstrādniekiem un
lauku trūcīgiem zemniekiem. Mēs redzam, ka lauku
trūcīgā zemniecība ir nonākusi ļoti kritiskā stāvoklī.
Ūtrupes āmurs klaudz katru dienu; katru dienu iz-
ūtrupē simtiem un vairāk zemnieku. Un tomēr, šeit
vēl uzdrošinās nākt un runāt par to, ka uz laukiem
nav bezdarba, ka uz laukiem stāvoklis nemaz nav
tik kritisks. Ja daudz maz seko «Valdības Vēstnesī"
izsludinātām ūtrupēm, kur katru dienu izsludināts
simts un vairāk ūtrupju, tad ir skaidrs un zināms,
kādā stāvoklī šie cilvēki ir novesti.

Bez tam tagad bezdarbniekus izmanto kā lī-
dzekli līdz šim pastāvošo laukstrādnieku algu nosi-
šanai. Mēs zinām, ka uz laukiem laukstrādnieku ir
pietiekoši daudz visiem vajadzīgiem lauksaimniecī-
bas darbiem; bet tiem jāmaksā attiecīga alga par
darbu — tāpēc tagad vislabāk no pilsētām paņemt
bezdarbniekus, kas strādā zem 2 latiem dienā un var-
būt pat par vēderu. Tā ar bezdarbnieku palīdzību
tiek nosistas līdzšinējās laukstrādnieku algas. (A.
Eglīša starpsauciens.)

Arvien ..Jaunākās Ziņās", tāpat citā buržuāzijas
nresē katru dienu parādās raksti, ka, lūk, saimnieciskā
krize esot smaga, un tāpēc visām sabiedrības šķirām
un slāņiem jānākot palīgā krizes grūtuma novēršanā.
Te mēs atkal redzam, ka tas ir tikai dernagoģijas
līdzeklis. lai ieinteresētu sabiedrību, lai viņa uzņem-
tos valsts interešu aizstāvēšanu, lai tie. kas līdz šim
jau ir izsūkti un kas līdz šim ir strādājuši nar bada
maizi, vēl uzņemtos krizes nastas, t. i. lai viņiem vēl
atvilktu no līdzšinējiem 2 latiem algas dienā. Ja nu
to dara, tad skaidrs, kādā stāvoklī tiek novesti bez-
darbnieki un strādnieku slāņi. Mēs nevaram to at-
zīt, jo uzskatām, ka tas ir tīri demagoģisks līdzeklis,
lai nosistu strādnieku algas, lai samazinātu bezdarb-
nieku pabalstu un tādā kārtā viņus novestu zem katra
iztikas minimuma. Lai tie, kas no saimnieciskas
krizes vēl nav cietuši, bet kas katru dienu par to
kliedz, justu to un nāktu pretim strādnieku slāņiem,
mēs šodien iesniedzam savu priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Mežulim. (Ķ. Mežulis no vietas: «Atsakos
no vārda!") Pie vārda vairāk neviens nav pietei-
cies. Debates izbeigtas. — Prezidijs liek priekšā de-
putāta Landovska u. c. iesniegto likumprojektu par
turīgās šķiras aplikšanu ar krizes nodokli nodot fi-
nanču,. tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Lū-
dzu pacelties tos. kas ir pret likumprojekta nodoša-
nu kommisijai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par likum-
projekta nodošanu kommisijai. Par likumprojekta
nodošanu kommisijai nodotas 24 balsis, pret — 20
balsu, atturējušies 19. Prezidija priekšlikums par II-
kumnrojekta nodošanu kommisijai noraidīts.

Lauksaimniecības kommisijā šī gada 24. no-
vembrī iesniegusi priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot Ministru kabinetam visdrīzākā

laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu, kas atvieglo
zemniekiem vekseļu parādu kārtošanu un pagarina maksāt ne-
spējīgiem sēklas, lopbarības, būvkoku un citu valsts parādu
nomaksu. Līdz šī likuma izdošanai neizūtrupēt zemniekus
valsts prasību dēļ."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Šī priekšli-
kuma referenti ir deputāti K. Bachmanis un A. Juk-
šinskis. Vārds referentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Lauksaimniecības kommisijā savās pir-
majās sēdēs jau piegrieza vislielāko vērību, visu uz-
manību tagadējam lauksaimnieku stāvoklim, Kom-
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misija uzklausīja Zemkopības ministrijas pārstāvja
ziņojumus, ka arī pārrunāja visus ziņojumus un
priekšlikumus, ko iesniegušas dažādas organizācijas,
piemēram Bauskas lauksaimniecības organizāciju de-
legācija, Valkas apriņķa Mārkalnes pagasta lauksaim-
nieki, Mangaļu, Skujienes, Sērmūkšu, Taurenes,
Dzērbenes pagastu padomes, Smārdes un vairāk citu
pagastu lauksaimnieki.

Lauku pašvaldību un pašu lauksaimnieku aizrā-
dījumi par tagadējo stāvokli ir šādi. Viņi uzsver, ka
pašlaik viņiem nav nekādu ienākumu. Ja vēl ir kas,
ko pārdot, kaut arī par niecīgām cenām —? nav pir-
cēju. Visiem draud ūtrupes āmurs, saimniecības tiek
izputinātas un saimnieki paši ar savām ģimenēmpa-
doti oostam, trūkumam un bezizejas stāvoklim.

Lauksaimnieku organizācijas un paši lauksaim-
nieki nāk ar daudz un dažādiem priekšlikumiem, kā
varētu novērst tagadējo postu. Par visiem šiem
priekšlikumiem lauksaimniecības kommisijā ir jau labi
informēta; te es tos neatkārtošu. Šie priekšlikumi
jau iesniegti arī valdībai, iesniegti dažām citām kom-
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misijām, un līdz ar to arī vairāk kommisijās, savus
darbus sakārtojot, ir ievērojušas šos priekšlikumus.

Ir skaidrs, ka mums jāpiegriež vislielākā vērī-
ba tam, kas notiek ūtrupēs. Tagad jau jāatzīst, ka
šinī laikmetā, izūtrupējot lauksaimniekus, notiek or-
ganizēta laupīšana. Mantkārīgie ūtrupju plēsoņas
noorganizējas savā starpā, sarunājas. Ierodas zi-
nāms skaits cilvēku, kas tiesu izpildītājiem dod tie-
sību ūtrupi noturēt, mantu nosolīt. Kad pircēju vai-
rāk nav, šie sanākušie mantkārīgie cilvēki sarunājas
kopā, kas grib par smiekla naudu iegūt lauksaimnie-
ku mantu, un vienā dienā pie viena tiesu izpildītāja
oēc norunas nopērk viens, otrā dienā otrs, un beigu
beigās zemnieku manta ir galīgi izputināta. Zināms,
ir jau likums, kas soda šādu rīcību, bet tā ir tik mas-
kota un tā noorganizēta, ka pašas šīs vainīgās per-
sonas nav iespējams notvert, notiesāt.

Tagadējiem tiesu izpildītājiem ir ārkārtīgi grūts
uzdevums. Pa viņiem vijas šie noorganizētie ūt-
rupju spekulanti. Tiesu izpildītājiem uzstāda visvi-
sādus kārdinājumus. Ap viņiem rada sabiedriski
grūtus apstākļus, ja viņimēģina cīnīties ar šo noorga-
nizēto ļaunumu. Tagadējais laikmets prasa no tie-
su izpildītājiem visas augstākās morāliskās īpašības.

Bet ir arī gadījumi, piemēri, kad tiesu izpildītāji
ir biiuši pārāk cietsirdīgi savā darbā. Viens piemērs
no šiem atgadījumiem lai būtu jūsu priekšā; par to
es kā referents varētu tūlīt liecināt no materiāliem,
kas mums ienāk kommisijās un ko deputāti saņem
no saviem vēlētājiem. Es runāšu par krāsu piemē-
ru, kas tagad patlaban notiek, taisni tanī brīdī, kad
mēs runājam par ūtrupēm, par kurām mēdz sacīt,
ka viss darīts likumīgi. Lai liecina šāds kliedzošs
notikums. Bērzaunes pagastā.

Bērzaunes jaunsaimnieks, Cepļu mājas īpaš-
nieks Pēteris Akmenis, vārda pilnā nozīmē netaisni
izputināts ar kādu ūtrupi, ko savādā veidā virzījis

ļuz
priekšu Madonas apriņķa tiesu izpildītājs M.

Šterns, neievērodams zvērinātā advokāta Jāņa Sū-
nas rakstu par ūtrupes atcelšanu. Tiesu izpildītāja
aktī bija redzams zvērinātā advokāta paraksts, viņa
agrākie iesniegumi, viņa pilnvara. Visi šie doku-
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menti liecināja, ka zvērinātā advokāta paraksts ir
neapšaubāms. Advokāts norakstījis rakstu, lai pa-
rādnieks to iesniegtu tiesu izpildītājam kā pierādīju-
mu, ka advokāts ūtrupi atceļ. Bet tiesu izpildītājs
to nav darījis. Viņš, pretēji parastai praksei, _prasī-
jis, lai advokāta Sūnas paraksts būtu apliecināts. Kā
jaunsaimnieks no Bērzaunes pagasta lai ierodas Rī-
gā dabūt apliecinātu parakstu, kad laika vairs neat-
liek? Tas nav iespējams. Tiesu izpildītājs nenāk
viņam pretim, izturēdamies cietsirdīgi. Ne pa tele-

fonu, ne telegrāfu, ne citādā _ veidā viņš negrib
pārliecināties par advokāta Sūnas parakstu un ta
nepalīdz panākt ūtrupes atcelšanu. Šī cietsirdība iz-
postījusi jaunsaimnieku, un 10. decembrī viņu izliks
no viņa mājas ar 5 maziem bērniem. Māja kritusi
uzpircējam par smiekla naudu, un jaunsaimniekam
nekas vairs neatliek.

Šo liecību minēju, lai rādītu, kādā stāvoklī at-
rodas tagad lauksaimnieki, un lai Augstais nams
pārliecinātos, ka ūtrupes, kas patlaban norisinās,
tiešām nedod nekāda ienākuma. To konstatējam
jau lauksaimniecības kommisijā. Ja arī izūtrupē
kādu lauksaimnieku, tad galu ealā parāda prasītājs
savu prasību nav sedzis, un kā tanī gadījuma, ko
minēju, tā arī vairāk citos gadījumos lauksaimnie-
kus jralīgi izposta, un tomēr kreditora prasību ap-
mierināt nevar.

Lauksaimniecības kommisijā, pārliecinājusies,
ka tagadējās ūtrupes, patiesību sakot, kreditorus ne-
var apmierināt, bet parādniekus izposta,jiolēma,ka
jānāk pretim mūsu zemniekiem tagadējās dzīves
grūtībās, novēršot ūtrupes, kas galīgi izposta parā-
dos kritušos lauksaimniekus. Lauksaimniecības
kommisijās vienbalsīgi pieņemtais_ lēmums ir — uz-
dot Ministru kabinetam visdrīzākā laika izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu, kas atvieglotu zem-
niekiem vekseļu parādu kārtošanu un pagarinātu
maksāt nespējīgiem valsts paradu nomaksu. Man jāzi-
ņo, ka šis priekšlikums, vismaz priekšlikuma pirmā
daļa, sakrīt ar to_ likumprojektu, ko patlaban ap-
spriež Saeimas juridiska kommisijā, sakrīt ar pār-
grozījumiem un papildinājumiem civilprocesa liku-
mos, kas runā par 973., 974., 975. un tālākiem pan-
tiem. Tomēr lauksaimniecības kommisijās priekšli-
kumā ir arī pavisam kas jauns;_ tāpēc kommisijās
vārdā lūdzu to pieņemt, lai varētu novērst postu,
kas tagad novērojams mūsu lauksaimnieku dzīvē.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai otrs re-
ferents Jukšinskis vēlas vārdu? Otrs referents
vārdu nevēlas. Vārds deputātam Celmam.

.ī. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Lauksaimniecības kommisijās iesniegums
zīmējas galvenā kārtā uz ūtrupju pagaidu apturē-
šanu. Šo ierosinājumu lauksaimniecības kommisijā
atbalstīja arī mūsu frakcija, atbalstīs to arī šeit Aug-
stajā namā, un proti — aiz sekojošiem motīviem.

Vekselis parastā, normālā saimnieciskā dzīvē ir
tāds pagaidu maksāšanas līdzeklis, kas apgrozās gal-
venā kārtā tirgotāju un rūpnieku aprindās, t. i. tur,
kur kapitāli ātri apgrozās. Bet pie mums_ Latvija
vekselis ir tapis par universālu, galveno krēditu da-
būšanas veidu: tas ir no tā laika, kamēr mums vairs
nepastāv krēditkooperātīvos tā sauktās parādu zī-
mes un ir iespējams krēditēties tikai ar vekseļu pa-
līdzību. Vekselis ir iesviests visplašākos Latvijas
laukos un vistumšākos apgabalos. Šis abpusīgi grie-
zīgais saimnieciskais ierocis ir iesviests pat tumšā-
kos Latgales apgabalos un nonācis pat tāda Latgales
zemnieka rokās, kurš nesaprot ne vekseļa īsto no-
zīmi, ne tā būtību. Un taisni tamdēļ, ka mūsu agrā-
rās un hipotekārās bankas nav bijušas spējīgas pie-
nācīgi apmierināt pieprasījumus pēc ilgtermiņa kre-
dītiem ; taisni tamdēļLatvijā kā agrārā valstī lielākā
daļa krēditu uzbūvēta taisni uz vekseļiem, un: patei-
coties šiem apstākļiem, pie tās saimnieciskās depre-
sijas, kāda acumirklī valda valstī, pie tās diezgan
straujās krēditu restrikcijas un defiācijas, kāda ir
notikusi, krizes stāvoklī nonākušajam lauksaimnie-
kam nav iespējams likvidēt savas vekseļu saistības
tādā veidā, kā to prasa vekseļa būtība, un līdz ar to
ir radušies apstākļi, ka protestēto vekseļu skaits —
gan skaita ziņā, gan arī kopsummas ziņā — ir sa-
sniedzis Latvijā rekorda augstumu.
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Vekselis atjauj vienkāršotā veidā krēdita devē-
jam piedzīt paradu no krēdita ņēmēja. Izpildu raksts
protestešanas momentā ir_ tik pat kā rokā. Atliek
tikai rīkoties tiesu izpildītājam un ar ūtrupes āmuru
tikai piedzīt. Bet nav jāaizmirst, ka normālos ap-
stākļos ūtrupes āmurs var būt veselīgs krēdita poli-
tikas uzturētājs, proti — lai piespiestu nekārtīgos un
kūtros vekseļu kārtotājus nokārtot savas saistības,
kamēr saimnieciskas depresijas laikā šis pats ūtru-
pes āmurs — ko uzsvēra arī referents — ir noteikts
saimnieciskas dzīves postītājs. Ne tikai nekā neie-
gūst krēdita devējs-—ar ūtrupes palīdzību nekā ne-
iegūst arī krēdita ņemeis. Ir bezgalīgi daudz faktu,
kas zināmi gan atsevišķām frakcijām, gan atseviš-
ķiem deputātiem _un kommisiiām. kur. burtiski ņe-
mot, šis ūtrupes āmurs ir pilnīgi izputinājis atseviš-
ķas saimniecības, kur 10—12 govju pārdotas par pā-
ris simts latu, un par 10 govīm iegūtā nauda ne tuvu
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nesedz lauksaimnieka krēdita saistības — tās paliek
joproiām_ nenokārtotas. Krēdita devējs paliek ne-
apmierināts. un_ visa rezultātā saimniecība ir izputi-
nāta. Taisni tādēļ, ka taeadējos apstākļos ūtrupes
āmurs nav vairs tas normālais līdzeklis, ar kura pa-
līdzību varētu nodrošināt krēdita devēja intereses
un piesniest kūtros maksātājus nokārtot savas kre-
dītsaistības, tagadēlos apstākļos jāatrod cits veids,
kā nokārtot šīs kredītsaistības, kas atļautu kūtriem
maksātājiem, es gribētu teikt — nevis kūtriem, bet
saimnieciskās grūtībās nonākušiem, nat godīgiem
maksātājiem nokārtot šīs kredītsaistības. Uz pa-
stāvošo noteikumu, pastāvošo likumu pamata tas,
acīmredzot, nav iesoēiams. Tāpēc mēs šaios ap-
stākļos, šajos saimnieciski grūtos apstākļos atrodam,
ka ūtrupes āmurs neveicina veselīgu kredītpolitiku
uz laukiem un ari pilsētās. Mēs nebūt negribam
teikt, ka tiem. kas viesrlnrātīsi kredītus izmantojuši,
kas vieglprātīgi ņēmuši krēditus, būtu Pienācis laiks
priecāties, ka viņu krēditus strīpos. Mēs nebūt ne-
domāiam nevienu no krēdita saistībām atsvabināt,
bet domājam, ka krēditu prasību piedzīšana jāpanāk
citādiem veidiem, t. i šīs saistības jāpiedzen ne tik
stram'ā tempā un gaitā, kā tas acumirklī notiek.

Likumprojekts, ko valdība iesniea-usi juridiskai
kommisijai. nokārto šo jautājumu tikai pa daļai, pa
dala' tamdēļ, ka tur pagarināts ūtrupes termiņš no
1 mēneša uz 3 mēnešiem. Arī šī termiņa pagarinā-
šana nevar dot pietiekoši laika saimnieciskās grūtī-
bās nonākušam nokārtot savas saistības. Lai dotu
iespētu patiesi kodīgiem krēdita ņēmējiem savas
saistības arī godīgi nokārtot, mēs domājam, ka ne-
vienu no šīm saistībām atsvabināt nevar, bet tās
nevajaea kārtot tik strau.iā gaitā, kā tas tagad no-
tiek, kad šīs saistības mēģina nokārtot — un pie-
spiesti nokārtot — ar tiesas izpildītāju palīdzību.
Dzīve pierāda, ka nekas netiek panākts, jo patiesībā
krēdita devējs nepanāk krēdita atmaksāšanu, tāpēc
ka apgrozības līdzekļu trūkums valstī ir tāds, ka,
izņemot varbūt nedaudz iedzīvotāju grupiņas, pā-
rējām apgrozības līdzekļu nav, un viņas normāli ne-
var saistības nokārtot.

Ievērojot šos apstākļus, mēs balsosim par iero-
sinātā priekšlikuma pieņemšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds tieslie-
tu ministrim Pabērzam.

Tieslietu ministris J. Pabērzs: Augstais nams!
Šis lauksaimniecības kommisijās priekšlikums, man
liekas, ir nācis mūsu priekšā ar zināmu nokavēša-
nos. Jautājumus, kas minēti šai priekšlikumā. Mi-
nistru kabinets ir ne tikai jau apspriedis, bet šais
jautājumos Ministru kabinets ir jau pieņēmis no-
teiktus pārgrozījumus un papildinājumus civilproce-
sa likumos. Šie pārgrozījumi un papildinājumi,_kā
jūs, deputātu kungi, zināt, pagājušā Saeimas sēdē

nodoti juridiskai kommisijai, un juridiskā kommisijā
vakardienas sēdē šos pārgrozījumus un papildināju-
mus civilprocesa likumos ir apspriedusi. Šie pār-
grozījumi un papildinājumi paredz vispirms noteiktu
dzelzs inventāru lauksaimniecībām, ko nevar ap-
rakstīt par parādiem. Šis attiecīgais papildinājums
ir tāds: nevar tikt aprakstīts par parādiem un pār-
dots lauksaimniecības inventārs un sēkla, kas nepie-
ciešami lauksaimniecībā, līdz ar barības daudzumu,
kāds nepieciešams cilvēku un lopu uzturēšanai līdz
jaunai ražai. Kāds inventārs un kādi barības dau-
dzumi uzskatāmi par nepieciešamiem, nosaka zem-
kopības ministris ar instrukciju. Attiecībā uz ūtru-
pes termiņu paredzēts, ka to pagarina trīskārtīgi, ta
tad zināmos gadījumos no 3 mēnešiem līdz 9 mēne-
šiem. Paredzēts vēl arī jauns noteikums, ka parādi
resp. piespriestā summa, kas lauksaimniekam jā-
maksā pēc tiesas lēmuma, tiek pakāpeniski dalīta,
kas līdz šim bija noliegts. Pēdējais, sevišķi svarī-
gais noteikums nosaka, ka ja pirmie torgi (izsole)
nenotiek, tad jaunu izsoli lauksaimniecības inventā-
ram nosaka pēc tiem pašiem noteikumiem kā pirmo
izsoli, t. i. ka nevar pārdot lauksaimnieka mantu par
zemāku vērtību nekā nolikta pirmajā izsolē.

Tas biia sakāms par lauksaimniecības kommisi-
jās priekšlikuma pirmo daļu. Šī priekšlikuma otra
dala skan tā: «Līdz šī likuma izdošanai neizutrupet
zemniekus valsts prasību dēļ." Jāsaka, ka šī priekš-
likuma daļa nav izpildāma, tādēļ ka ne valdība, ne
Saeima nevar apturēt ūtrupes, kamēr nebūs grozīts
attiecīgais likums. Kad juridiskā kommisijā iesniegs
savu projektu resp. to projektu, ko valdība iesniegu-
si caur Saeimu juridiskai kommisijai, tad visas šīs
lietas varēs sākt kārtot. Kamēr tas nav, ūtrupes
nevar apturēt.

Saeimā, apspriežot jautājumu par tiesu izpildī-
tājiem, daži deputātu kungi pārmeta valdībai, ka vi-
ņa vēl neesot ķērusies pie šī jautājuma kārtošanas.
Jāsaka, ka tas nav pareizi. Ne šos grozījumus ci-
vilprocesa likumā, ne tiesu iekārtas likumā, pie ku-
ra pieder noteikumi par tiesu izpildītājiem, valdība
nevar izdot satversmes 81. panta kārtība. Saeimā
attiecīgie projekti jau ir iesniegti pavasara sesijā;
tos iesniegusi gan ne valdība_. bet atsevišķas frak-
cijas, bet šie projekti juridiskā kommisijā ir apeūlu-
šies, vismaz līdz vakardienai, kad juridiskā kommi-
sijā tos sāka apspriest. Tāpēc šinī jautājumā, nevar
pārmest valdībai vilcināšanu, bet vaina meklējama
— ja vispār tāda meklējama — kaut kur citur.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Šis priekšlikums attiecināts tikai uz vienu iedzīvo-
tāju daļu, proti — uz zemniekiem. Šis likums pa-
redz, ka zemniekiem piešķirami atvieglojumu un
proti tādiem, kam nav iespējams nolīdzināt parādus,
ko viņi sataisījuši vekseļu inflācijas laikā; tāpēc, lai
viņus tagad neizpostītu, priekšlikums paredz, ka
valdībai jāsper soļi, lai padarītu vekseļu parādu pie-
dzīšanu mērenāku.

Tam ir savs pamats un sava nozīme. Bet vēl
jāsaprot sekojošais. Latvijā ir 600 000 iedzīvotāju
pilsētās; pārējie dzīvo uz laukiem. Rodas jautājums,
vai pilsētās nav tāds pat stāvoklis kā uz laukiem,
sākot ar Latgales sīkiem tirgotājiem un beidzot ar
lielās Rīgas strādniekiem. Es brīnēšos, ja kāds te
atradīs par iespējamu sacīt, ka Latgales mazos mie-
stos vai pilsētiņās sīktirgotāji ir spējīgi nolīdzināt
vekseļu parādus Rīgas fabrikantiem par saņemtām
precēm. Latgales sīktirgotāji pārdod zemniekiem
uz vekseļu krēdita, bet zemniekiem dotais vekseļu
?krēdits tagad neatgriežas, un ja iesniegtais likum-
projekts stāsies spēkā — kas, bez šaubām būs —,
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tad Latgale pilnīgi izbeigsies naudas apgrozība. Tad
Latgales zemnieki nekādā ziņā parādus nemaksās —
viņi jau tagad ta dara. Ja zemnieks nemaksās pa-
rādus sīktirgotājam, sīktirgotājs nemaksās lieltirgo-
tājam, un lieltirgotājs nemaksās fabrikantam.

Katram Saeimas deputātam šodien ir «Valdības
Vēstneša" 3 pēdējie numuri, kur katrā pēdējā lapas
pusē ir apgabaltiesu — to starpā Latgales apgabal-
tiesas — sludinājumi. Ja jūs lasāt šo lapas pusi, tad
redzat tur interesantākas lietas nekā pirmajā lapas
pusē. Jūs redzat, ka Latgales apgabaltiesa izūtrupē
par 87 lati 50 santimu nekustamu īpašumu Daugav-
pilī, par Ls 33,70 izūtrupē nekustamu īpašumu Zilu-
pē. Ja gribat, varu šo virkni turpināt. Katrs «Val-
dības Vēstneša" numurs papildina šo sarakstu. Ja
vēlaties, atradīsit šinī smukajā sarakstā arī dažus
no tiem 40.000 starpnieku, par kuriem Leikarta
kungs ziņoja, ka viņi pelnījot 4.000.000 latu. Mēs re-
dzam, ka viņi tomēr nemaksā savus parādus un at-
ļauj sevi izūtrupēt par 20—30—80 latu, atļauj izūt-
rupēt nekustamu īpašumu, kam ir vairāk tūkstošu
latu vērtība. Iedomājieties, cik gudri! Viņi, pēc
Leikarta domām, grib parādīt, kādā stāvoklī atro-
das. Viņi, pēc Leikarta u. c. domām, acīmredzot,
grib parādīt visai pasaulei, ka labāk atļauj izūtrupēt
savu nekustamo īpašumu nekā maksāt 50 latu pa-
rāda. Es domāju, neviens neticēs, ka tas, kas pel-
nīs 4.000.000 latu, ļaus sevi izūtrupēt par 50 latu. Ja
jūs neticat, tad to pašu varat redzēt Rīgā. Arī te
pārdod izsolēs nekustamus īpašumus vienu pēc ot-
ra — gan lielus, gan mazus, un tas, kā jau teicu, no-
tiek gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Redziet, cik gudri
ir šie starpnieki! Bet ar to vēl nepietiek, viņiem
vēl ir par maz, ka pārdod viņu nekustamos īpašu-
mus — viņi laiž ūtrupē arī savu kustamo mantu,
kas ir gulta, krēsls, galds, drēbes u. t. t. Šīs man-
tas tiek izūtrupētas.

Ja ar to vēl nepietiek, tad — pagājušā Saeimā
ir izdots likums, kas atļauj vekseļu nemaksātājus sē-
dināt cietumos. Vai jūs domājat, ka šis likums ir
palicis tikai uz papīra? Nē, tam ir bijušas savas
sekas, un mēs redzam, ka tagad tā saucamie «spe-
kulatīvie starpnieki" viens pēc otra aiziet cietumā.
Rīgas fabrikantiem taču vajadzīga nauda. Viņi to
piedzen no veikalniekiem, un ja tie to nevar mak-
sāt, tos sēdina cietumos. Ja jūs, kungi, domājat, ka
to dara aiz lielas labklājības, tad jūs dziļi maldāties.

Man jāaizrāda, ka šim likumam ir divas puses.
No vienas puses tas aizsargā zemniekus, kas,_pro-
tams, ir laba lieta, bet no otras puses tas nāvē tir-
gotājus un amatniekus. Mēs taču visi zinām, ka tir-
gotājiem un amatniekiem tagad pa lielākai daļai
maksā ar vekseļiem. Ko viņi lai dara? Mums La-
tvijā ir 600.000 iedzīvotāju, par kuriem neviens ne-
liekas zinot. Nu labi, viņus sauc par spekulantiem
un starpniekiem. Bet es domāju, jūs zināsit arī to,
ka Rīgas un Daugavpils_ strādnieki veikalos iepēr-
kas ar vekseļiem. Ja jūs to vēl nezināt, tad mes,
varbūt, varam izdarīt kādu aptauju, un jūs redzēsit,
ka man ir taisnība. Un tas jau arī ir saprotams, jo
strādnieki ar savām tagadējām algām nevar iztikt
bez vekseļiem. Kungi, šeit Saeimā neviens no de-
putātiem negrib domāt par tirgotājiem — «speku-
lantiem" . Kāpēc? Tāpēc, ka šinīs sēdekļos ir tik
maz tirgotāju aizstāvju. To pašu varētu teikt arī
par amatniekiem, bet es brīnos, ka šinī nama, kur
vismaz strādniekiem ir savi pārstāvji, kuri saprot,
ka strādnieki ir cieši saistīti ar pilsētām, tie nav pa-
cēluši savu balsi par to, lai šis likums, kas grib aiz-
sargāt vekseļu dēļ cietušos, aizsargātu arī cietušos
strādniekus — ne tikai cietušos zemniekus. Man
liekas, ka, skatoties saimnieciski, būtu jāaizsargā ari
cietušie tirgotāji. Ir cietuši strādnieki, ir cietuši citi.

?V a mšMi; ?

Tiesu pristavs neskatās, kas ir tas, kuru izūtrupē,
viņš nešķiro ne pēc ticības, ne pēc tautības, ne pec
partijas kartiņas, un ja jūs domājat, ka «Valdības
Vēstneša" un «Jaunāko Ziņu" sarakstos nav strād-
nieku, tad jūs atkal maldāties.

Šis likums būtu saprotams, ja vispār tas_ gribē-
tu stāvokli atvieglot; tāds Jikumprojekts būtu sa-
protams, ja sāktu kārtot mūsu vekseļu parādnieku
stāvokli vispār. Ja šis likums nav tāds, tad tas galu
galā par tādu izveidosies; pat, ja Augstais nams pie-
ņems šo likumu tādā veidā, kā to izstrādājusi lauk-
saimniecības kommisijā, t. i. kā tīru šķiras likumu,
tikai kā zemnieku likumu, un nepapildinās to ar
vārdiem «tirgotāju, amatnieku un strādnieku vekse-
ļu kārtošana", kā arī ar vārdiem «kas ietver visus
pilsētu iedzīvotājus", tas nāks pats no sevis. Ja
divi trešdaļām Latvijas iedzīvotāju būs ievests aiz-
sargu likums, kas dos viņiem pilnīgu iespēju pār-
traukt vekseļu maksājumus, tad tas faktiski izvērsī-
sies par tādu bankrota vilni, kas skars visas pilsētas,
un tas pats, ko jūs teicāt šodien par zemniecību un
kas jau ir zināmā mērā uz laukiem, rītu būs vēl
stiprākā mērā pilsētās un miestos. Šis likums katra
ziņā nāks. To saka tauta, tāpat kā zemnieki ir pa-
teikuši, ka viņiem vajadzīgs moratorijs. Ja mora-
toriju dos vienai daļai iedzīvotāju, tad to pašu pra-
sīs arī pārējie iedzīvotāji. Tāpēc iesniedzu priekš-
likumu — papildināt šo likumu tā, ka_ jāpalīdz_ kār-
tot arī pilsētu iedzīvotāju vekseļu parādi — ka tir-
gotāju, tā amatnieku un strādnieku vekseļu parādi.
Lieku priekšā ar šo teikumu papildināt lauksaimnie-
cības kommisijās likumprojektu. (Sauciens no vie-
tas: «Tava kontrabanda neizdosies!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Hugo Dzelzītim.

H. Dzelzītis (zemnieku savienība): Loti godātie
deputātu kungi! Lauksaimniecības kommisijās
priekšlikums grib atvieglot tos maksājumus un tos
parādu un krēditu kārtojumus, kas skāruši mūsu lau-
kus. Lai atļauts īsumā pieskarties tam, cik lielas ir
šīs prasības un uz kādām lietām tās varētu attieci-
nāt.

Vispirms gribu atzīmēt 10 miljonu latu lielo pa-
rādu par sēklas labību, kas izņemta agrākos gados.
Tālāk zemes bankai ir 220 miljonu latu prasība par
izsniegtiem ilgtermiņa aizdevumiem, ieskaitot šai
summā apmēram 80 miljonu latu izpirkšanas maksas
un prasību par būvkokiem. Tālāk nāk lauksaimnie-
cības parādi Latvijas bankai un tām kredītiestādēm,
kuras kreditējusi Latvijas banka — apmēram 40
miljonu latu. Tālāk seko vekseļu parādi privātiem
tirgotājiem, uzņēmumiem un atsevišķām personām,
kas nav gājuši caur Latvijas banku — arī kopsummā
apmēram 40 miljonu latu. Nākošais ir lauksaimnie-
kiem sevišķi grūts maksājumu postenis, kas skar tos
sevišķi stipri, proti — pašvaldības parādi, Kopsum-
mā iztaisa 20 miljonu latu. Uz šodienu vēl izstāv
maksājumi par pagājušās vasaras darba algu, kas
rēķināmi apmēram uz 10 miljoniem latu. Ja visas
šīs summas saņemsim kopā, tad dabūsim diezgan
prāvu skaitli — 330 miljonu latu. Tie ir parādi, ku-
riem tādā vai citādā kārtā lauciniekiem jāgādā se-
gums un kuru dēļ pašlaik notiek daudz ūtrupju, par
ko šovakar tik daudz jau runāts.

Lai varētu norādīt uz priekšlikumiem, kādiem
mums vajadzētu pieskarties, gribu mēģināt analizēt
katru parādu atsevišķi.

Attiecībā uz maksājumiem, kas lauciniekiem
būs jāsedz par agrāk izsniegtiem sēklas parādiem,
man gribētos sacīt, ka valdībai šeit jābūt liberālai
un nevajaga ķerties pie ūtrupēm, lai ar to palīdzību
šo agrāk izsniegto sēklas parādu iekasētu. Domāju,
ka valdība var to darīt bez sevišķa likuma, un, cik
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man zināms, valdība ar ūtrupju palīdzību sēklas pa-
rādu šogad neiekasē.

Nākošā_ lielākā summa lauciniekiem ir — zemes
bankas parādi, 220 miljonu latu. Par šiem parādiem
es gribētu pateikt pāris vārdu, vai to summa ir tik
liela, ka par to bieži dzirdam runājam, proti, ka
lauksaimnieki pārkrēditēti un ka šī summa pārāk
liela. Es gribētu sacīt, ka lauksaimnieku parādu
summa nav maza, un nav maza ari tā summa, ko
laucinieki saņēmuši caur zemes banku ilgtermiņa
krēditu veidā; bet darbs, kas ar šiem kredītiem pa-
darīts, vērtējams trīsreiz lielāks par pašiem kredī-
tiem. Mēs zinām, ka vecsaimnieki par šiem krēdi-
tiem ir atjaunojuši karā izpostītās ēkas un inventāru.
Jaunsaimnieki ir izbūvējuši savas saimniecības. Tā-
pēc mums nav kauns tagad stāties citu tautu priek-
šā un teikt, ko mēs esam padarījuši.

Attiecībā uz Latgali man jāsaka, ka arī tur ir
padarīts liels darbs: strīpas un streijo-abali izbeigti,
un visur ierīkotas labas viensētas.

Tāpat ierīkots vesels tīkls lauksaimniecības-rūp-
niecības pasākumu: moderniecības, gaļas pārstrā-
dāšanas ietaises Rīgā un Valmierā, dzirnavas u. c,
kas viss veikts nedaudz gados. Tā tad te nevar ru-
nāt par nepareizu aizdevumu izlietošanu.

Bet summas, kas lauksaimniekiem jāmaksā ze-
mes bankai, ir tomēr prāvas un nav viegli šos mak-
sājumus kārtot. Tāpēc zemes banka ir nospriedusi,
ka šie maksājumi jāatvieglo un, cik iespējams, pro-
centi jāsamazina. Pagājušo pavasari Saeima pie-
ņēma 2 likumus, kas zemes bankai deva iespēju pa-
zemināt procentu normas: līdzšinējo 4% un 6% vie-
tā procentu norma pazemināta uz 2% un 4%. Jau-
tājums ir virzīts tālāk, un valdība ir apstiprinājusi
tuvākus noteikumus šinī lietā. Aizdevumi, ko ze-
mes banka izdevusi vairāk aizdevuma termiņos, sa-
vienojami kopā, izrēķinot iekrājušos deldēšanas fon-
du un atskaitot šo fondu, kopsummā 9.000.000 latu
no parāda summas. Ir pieņemts noteikums par kur-
sa starpību, kas bija 6% ķīlu zīmēm, proti — 8 no
simta ierēķina aizņēmējam par labu. Pavisam tas
iztaisa tuvu pie divi miljoniem latu. Kopsummā pa-
rāds zemes bankai — ir ar deldēšanas fonda no-
rakstīšanu, ir ar kursa starpības aprēķināšanu ir
pamazinājies par 11 miljoniem latu. Šogad beidza-
mā termiņā zemes banka konstatēja, ka no tām ter-
miņu maksām, ko bankai pienācās saņemt 1. no-
vembrī, ir ienākusi viena trešā daļa. Parasti at-
maksas pirmajā termiņā svārstījās ap 50%. Tagad
jākonstatē, ka no kopējās prasības samaksā tikai
30%. Šai nesamaksātā summā ir viena daļa plūdu
gada — 1928. gada parādu, un šī summa sniedzas
tuvu 2 miljoniem latu. Līdzīgā kārtā atlikti termiņu
maksājumi saimniecībām,kas šogad, t. i. 1931. gada,
cietušas pārmērīgos plūdos. īpaši Daugavas rajonā.
Tādu saimniecību arī ir ievērojami daudz, un to pa-
rādu kopsumma tuvoias kādiem 300.000 vai 400.000
latu.

Bez šiem vel būtu jārēķināsar dažādiem veciem ter-
miņu maksājumiem. Šodien Ministru kabinets ir ap-
stiprinājis noteikumus, ka kapitālam pieskaitāmi divi
vecākie termiņi tām saimniecībām, kuras aizdevu-
mu pilnos apmēros izlietojušas lietderīgi. Visuma
tomēr gribētu sacīt, ka lauksaimnieki varēs 2 neno-
maksātās termiņu maksas, vecākas par š._ g. no-
vembra mēnesi, pieskaitīt savam parādam klāt. Pa-
liks, varbūt, viena otra saimniecība, kas tomēr ir
pārkrēditēta, kam nav bijis saimnieciska saprata, t. i.
2%: vai VU% nelietderīgu aizdevumu, kam pagari-
nājumus nevarēs dot. Tā tad pēc zemes bankas
noteikumiem nenokārtots paliks tikai beidzamais
termiņš, ko var kārtot 6 mēnešus pēc termiņa note-
cēšanas. Tāpēc lauksaimniekiem nevajadzētu se-

vīšķi bažīties par aizdevumiem zemes bankā, jo no
šīs puses viņiem ūtrupes nedraud. Varbūt tūlīt nā-
košajā 1. maijā, ja apstākļi neuzlabosies, varēs at-
rast tādu vai citādu parādu nokārtošanas veidu, iz-
vairoties no ūtrupēm.

Ja piegriežamies 40.000 000 latu Latvijas bankas
aizdevumu, no kuriem 10.000 000 latu izsniegti tieši
un drusku vairāk par 30.000.000 latu caur kredītie-
stādēm, tad šeit apstākļi mazliet sliktāki, tāpēc ka
Latvijas banka savu segumu par aizdevumiem pra-
sīs, procenti būs jāmaksā, un ūtrupes atlikt tik plaši
kā zemes bankas aizdevumu gadījumos diezin vai
varēs. Tomēr ar zināmu pretimnākšanu Latvijas
banka un citas kredītiestādes varēs ūtrupes novērst.

Grūtāk ir ar 40 000.000 latu aizdevumu, kas pie-
nākas privātiem. Labi būtu, ja tos varētu pārvest
uz ilgtermiņa aizdevumiem, bet lieta grūtāka tapec,
ka vajadzīgi .speciāli līdzekļi, kuru nav ne zemes
bankai, ne Latvijas bankai. Tāpēcarī visvairāk ūt-
rupju notiek privāto parādu dēļ, kādu, ka jau teicu,
ir apmēram 40.000.000 latu._ Šī summa ir aizņemta
gan no privātām kredītiestādēm, gan arī no privā-
tām personām.

Nākošais lauksaimnieku parādu postenis ir paš-
valdībām. Šī summa ir 20.000 000 latu liela, un paš-
valdības diezin vai varēs atteikties no minētas sum-
mas iekasēšanas. 20.000 000 latu, varbūt, uzreiz arī
nebūs vajadzīgi, bet 4.000.000—5.000.000 latu katra
ziņā būs vajadzīgi.

Tāpat lauksaimniekiem neatliekami jāizmaksā
strādniekiem darba alga. Šo posteni es rēķinu ap
10.000.000 latu, un te nu atlikšana bus grūti pielai-
žama. Te vajadzēs noteiktu segumu. Mums vaja-
dzēs rast vai nu speciālus kreditus,_vai citus j'ena-
kumus, jocitādi lauksaimnieki nevarēs samaksāt sa-
viem gājējiem. Man šķiet, ka valdībai te pirmkārt
vajadzēs samaksāt par tiem darījumiem, ko valdība
slēgusi ar lauksaimniekiem. Pirmā vieta te būtu
minama labības iepirkšana. Tāpat mums jārod Jī-
dzekļi, ar ko samaksāt par pieņemtam cukurbietēm
un kartupeļiem, ko tagad izstrādā spirta. _Bez tam
nepieciešami atrast līdzejcļus tirgus nokārtošanai,
sevišķi gaļas tirgus regulēšanai, lai tas butu_ nokar-
tots labāk nekā tagad. Ar šiem projektiem mesvar-
būt, būsim daudz ko panākuši; bet palīdzība vel ne-
būs galīga — mums vajadzēs atrastvel talak ejošus
soļus un līdzekļus, ar ko palīdzēt mūsu lauksaimnie-
kiem

Ū̂trupju atlikšanas termiņš varētu skart
40.000.000 latu lielu privāto prasību. Man arī te gri-
bētos pievienoties Celma kungam un teikt, ka ūt-
rupju atlikšana nāks par labu ne tikai saimniekiem ;
nē, tā nāks par labu arī viņu kreditoram, jo, izūtru-
pējot saimniecības tagadējos apstākļos, ne kreditors
var apmierināt savas prasības, ne arī saimnieks tiek
brīvs no parāda, un tāpēc saimniecību izutrupeša-
nai nav nekādas nozīmes. Paliek neapmierināts ka
viens, tā otrs. Tādu kārtību nevar uzskatīt par nor-
mālu, un šī ūtrupju atlikšana zināmus panākumus
var dot un ari dos.

Tālāk būtu arī svarīgi dot to mieru_ laukiem,
kāds tiem visnotaļ vajadzīgs; un ir tā savadi, ja sa-
kām, ka lauksaimnieki ir kļuvuši nemierīgi, tamdēļ
ka viņiem ir ļoti daudz saražotu preču, proti — vi-
ņiem ir diezgan sviesta, viņiem ir diezgan labības,
viņiem diezgan ir gaļas, bet nav apgrozības līdzekļu
un nav iespējas saražotos produktus laist tirgu. Man
jāsaka, ka tagadējais stāvoklis, saražotais preču
daudzums dod mums iespēju stāvokli nokārtot ta,
lai mēs varētu pastāvēt. Soļi, kādi tiks sperti nā-
kotnē, jāvirza uz to, lai arī nākošo ražu.mēs sagai-
dītu ar tikpat pilnām klētīm kā šogad. Ja mēs to
nedarīsim, ja lauksaimnieks negribēs nākošā gadā
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ražot tikpat
^ daudz ka iepriekšējā, ja lauksaimnieks

nākoša gada savus laukus neapstrādās, tad Latvijas
iedzīvotāju stāvoklis var pasliktināties vēl lielākā
mēra. Ja nākotnē būs sperams viens otrs radikā-

i

laks solis, ko mēs tagad vēl neapsveram, bet ja lauk-
saimnieks ražos arī turpmāk tāpat kā līdz šim, tad
tomēr bus miers un iespēja pārdzīvot tagadējo saim-
niecisko krizi. Es nedomāju, ka Latvijā tagadējos
apstākļos mēs nevarētu atrast zināmu izeju, un es
gribētu teikt Vitenberga kungam, ka vispirms vērī-
ba jāpiegriež mūsu laukiem, jo kā nekā no tiem nāk
uzturs un apstrādājamās vielas, kādas pilsētām va-
jadzīgas; Pilsētas vieglāk varēs nokārtot savu stā-
vokli, kad labs būs lauksaimnieku stāvoklis. Es ne-
saku, ka pilsētu labā nekādi soļi nebūtu sperami, bet
man šķiet, ka piedziņu atlikšana nebūtu jāuzsāk no
pilsētām, bet otrādi. Mums jāsāk no laukiem, kas ir
visa_ pamats, un tad jāpāriet uz citiem slāņiem, kas
bāzējas uz šo pamatu. Tādēļ arī tagadējais projekts
ir tikai viens no tiem, kas vispārīgi būs kārtojami
šeit Saeimā. Sākums jau ir. Mēs nupat runājām
par ūtrupju apturēšanas likumu, kas konkrētu veidu
pieņems juridiskā kommisijā. Šim likumam jāseko
arī citiem, kas kārtos ražotāju lietas un kas garantēs
mūsu ražotājiem atmaksu par savu darbu. Ir jāat-
rod izeja no tagadējā stāvokļa, to var atrast, un mēs
ceram, ka tas ari izdosies.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Es gribu paskaidrot, ka
lauksaimniecības kommisijā, pieņemdama šo lēmu-
mu, bija domājusi to tādā veidā, lai jau tūlīt apturētu
ūtrupes, kas notiek šodien, kas notiks rītu, parit,
vārdu sakot, kas notiek katru dienu. Likumprojekts,
kas atrodas juridiskā kommisijā un ko iesniegusi
valdība, vēl tik ātri nevarēs būt dienas kārtībā. Tā
apspriešana prasīs vēl dažas dienas, varbūt pat ne-
dēļas, kamēr tas nonāks Saeimas dienas kārtībā. Bez
tam jārēķinās ar to, ka arī Saeimas dienas kārtībā
tas var stāvēt diezgan ilgu laiku, jo dienas kārtība
mums virzās uz priekšu loti lēni. Mēs redzam, kā
mums pašreiz šīs lietas iet. Tā tad var rēķināt, ka,
varbūt, paies vēl mēnesis, vai vairāk, bet pa to laiku
ūtrupes turpināsies. Tāpēc lauksaimniecības kom-
misijās nolūks bija — līdz likuma izdošanai apturēt
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lauku saimniecību ūtrupes.
Runājot par Vitenberga priekšlikumu, man jā-

saka, ka tam nekādā ziņā nevar piekrist. Es do-
māju, ja tas nāktu lauksaimniecības kommisijā, balsu
vairākuma tas nekādā ziņā nedabūs. Latvija ir lauk-
saimniecības zeme, un mēs šeit galvenam kārtam ru-
nājam par valsts parādiem. Vitenberga kungs do-
mā citādi; viņš runā arī par privātiem parādiem. Mēs
negribam sajaukt valsts parādus ar privātiem parā-
diem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienī-
tie deputātu kungi! Man liekas, ka mušu Augsta
namā ir iestājies bezdarbības laikmets, jo mes paš-
laik nodarbojamies ar priekšmetiem, ar ko nebūtu
laiks nodarboties, nebūtu vērts laiku kavēt un elek-
trisko gaismu tērēt, sagādājot tikai izdevumus, šo
jautājumu patlaban apspriež mūsu lauksaimniecības
un juridiskā kommisijās. Es nesaprotu.ka var ta-
gad vēl nākt un runāt par šo jautājumu tas frakcijas,
kurām ir pārstāvji kommisijās. (Starpsaucieni.) Ju-
ridiskā kommisijā pieņemts, ka šis likumprojekts jā-
skata cauri steidzamības kārtībā, un mes vēlamies,
lai šo likumu pieņemtu Saeimas plenārsēde pirms
ziemassvētku brīvlaika. Tāds ir mušu noskaņojums.
Sakait, ko jūs vairāk varat izdarīt!

Te Mīlberga kungs teica, ka vajadzētu uzdot
valdībai tūliņ ūtrupes apturēt. Mīlberga kungs, man
Jums jāaizrāda, ka tā ir neiespējama lieta, jo valdība
nevar izdot nevienu rīkojumu, kas runātu pretim mū-
su civilprocesa normām, nevienu rīkojumu, kas va-
rētu šīs civilprocesa normas apturēt. Šādurīkojumu
valdībai nav iespējams izdot ne tagad, kad strādā
Saeima, ne arī laikā, kad Saeima aizies ziemassvēt-
ku brīvdienās. Atliek vienīgā _ iespējamība — iztir-
zāt šo likumprojektu kommisijās un likt priekšā ga-
tavu projektu. Lai man atļauts aizrādīt, ka projekts,
ko valdība iesnieguši š. g. 24. novembrī, runā arī
par lietām, uz kurām šeit aizrādīja Vitenberga kungs.
Ūtrupes, kuras pēc civilprocesa normām varēja no-
likt pēc mēneša, tagad pēc projekta varēs nolikt ti-
kai pēc trim mēnešiem, un ūtrupes, kuras varēja no-
likt pēc trim mēnešiem, varēs nolikt tikai pēc de-
viņiem mēnešiem. Kungi, tas jau ir moratorijs, ko
likumprojekts grib dot. Bez tam likumprojekts pa-
redz, ka tiesa var atļaut daļas atmaksas, t. i. atļaut
parādniekam samaksāt parādu pa daļām. Šīs arī ir
moratorija iezīmes — nevis lauksaimniekam vienam
pašam, kā Vitenberga kungs domā, bet visiem vei-
kalniekiem, rūpniekiem, tirgotājiem u. t. t., ar vārdu
sakot, katram Latvijas pilsonim. Tā tad visi Viten-
berga kunga iebildumi ir veltīgi.

Man liekas, šis ierosinājums, kas tagad mūsu
priekšā, ir pilnīgi lieks, un tā apspriešana ir lieka
laika tērēšana. Likumprojektu, kas apspriests juri-
diskā kommisijā, mēs ceram iesniegt Saeimas ple-
nārsēdei visā drīzumā, tā ka Saeima to varēs pie-
ņemt pirms ziemassvētkiem.. Visi tie morātoriskie
atvieglojumi, ko Augstais nams un deputāti vēlas
piešķirt lauksaimniekiem, tirgotājiem un rūpniekiem,
ir jau paredzēti šai manis pieminētā likumprojektā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Ulmanim.

K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Katrs, kas nāk uz katedras, izteicas, ka citi
gari runājuši un velti laiku tērējuši. Bet gandrīz va.'
visi, kas te nāk, tāpat vien gari runā. Mums te ta-
gad ir bezgalīga virkne visādu iesniegumu, gluži kā
kāda steiga, kāda saskriešanās, kāda sacensība. Tik-
līdz kāds pa ausu galam padzird, ka Ministru kabi-
nets vai ministrija sāk apspriest vai pārrunāt kādu
projektu, tūliņ Saeimā «cedele" iekša — Izdari
mums to un to. Lūdzu, palasait tās listes, kas te
iesniegtas — zem dažas 8, zem dažas 10 parakstu,
cik nu kur varēts sadabūt.. Nu, acīmredzot, tagad
tāds laiks! Tāds skubināšanas laiks! Ir jau taisnī-
ba, ka ar to velti laiku tērējam. Tā nauda ir kroņa
nauda, un uguns un gaisma šeit deg velti. Likum-
projektu mums vēl nav priekšā, bet šie iesniegumijr
novēloti, un novēloti būs arī visi tie, kas nāks pēc
šiem; arī tie būs novēlojušies. Bet ko nu darīsim?
Reiz tie uz lapas iesniegti — cauri mums tie jāizņem.

Es gribētu pie šī punkta atzīmēt tik daudz, ka
savā ziņā tas ir taisni labs, jo noskaidro patieso,stā-
vokli. Mums te jādzird patiesība un taisnība, ko
mums, zemniekiem, negribēja atzīt visus šos gadus,
kad mēs jums atgādinājām: neapspiedīsim zemnie-
ku, bet vairāk gādāsim par viņa darba aizsardzību,
vairāk gādāsim par zemnieka maksāšanas spēju uz-
turēšanu. Toreiz mūs neviens neievēroja, ? bet nu
visi kliedz. Nu iet vaļā visā frontē; nu ir slikti amat-
niekam un «kaufmanim", kupcis un fabrikants ir
beigts — nu visi ir beigti! Kas tadbija visus šo ga-
dus, kad mēs noteikti sacījām: rūpēsimies par zem-
nieku un viņa stāvokli, gādāsim par to, lai zemnieks
nezaudē savas pirkšanas un maksāšanas spējas? —?
Tad jums bija priekšā citas lietas. Tagad mēs tikai
varam priecāties, ka pienākam tuvāk patiesībai. Nu
uzreiz visi grib zemniekam palīdzēt! Visi sauc, ka
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nu nav labi! (Starpsaucieni.) Profesora kungs!
Profesora kungs! Kad būs vairāk vaļas — parunā-
sim arī par filozofiju un vienu otru lietu, lai jūs gūtu
dvēseles mieru! Ko nu jūs par saimniekošanu un
izsaimniekošanu! (Starpsaucieni.) Dukura kungs,
ir citi, kas Jums pasacīs, ko jūs esat izsaimniekoju-
ši, kāpēc jums to vajaga dzirdēt no manis! — Sa-
protams, tagad jau ir atzīts, ka no zemnieku ienāku-
miem, kas viņiem dod iespēju maksāt un pildīt pie-
nākumus, daudz atkarājas valsts saimniecībā. Laba
lieta! Varbūt tas mums palīdzēs turpmāk jautājumu
ātrāk izšķirt un piemērotāk atrisināt. Jāpalīdz, pro-
tams, būs tik plašos apmēros, cik spēsim, cik tālu
sniegsies mūsu iespēja, bet jāpasaka, ka jārēķinās
ar to, ka visiem palīdzēt nevarēs. Ja tā ir, tad jā-
palīdz būs tur, kur palīdzība visvairāk vajadzīga un
grūtības vislielākās.

Grūtības ir arī citur, ne tikai uz laukiem. Bet,
dāmas un kungi, padomājiet taču vienu lietu, pado-
mājiet: ja mēs varam teikt, ka vienā otrā gadījumā
algas, varbūt, ir ari kritušās par dažiem procentiem,
tad ļoti liels vairums algu nemaz nav aiztikts. Kad
stundām ilgi izrunājās, ka valsts kases līdzekļu pa-
liek mazāk, ka vajaga taupīt, tad Augstais nams to-
mēr noraidīja katru mēģinājumu taupīt. (Sauciens no
vietas: «Tas tikai sievām!")

Ir vietas, kur algas ir gājušas uz leju, bet es ne-
zinu, vai var teikt, ka tās samazinājušās vairāk par
20%—30%. Bet mums visiem labi zināms, dāmas
un kungi... (Starpsauciens.) — Jūs arī varētu but
tik labs un pieminēt Augstajā namā arī dāmas, ne ti-
kai piegriezties kungiem! — Zemnieka ienākumi ir
samazinājušies tādā kārtā, ka tie nokritusies ne tikai
par 20%—30%, bet viņiemarī tikko 20%—30%; pa-
liek pāri. Te jau agrāk runāja par cenu krišanos. Ir
palicis maz tādu lauksaimniecības ražojumu, kam ce-
nas nav kritušās. Ja rēķinām zemnieka ienākumu
kopsummu, kur no agrākā ienākuma nav palikusi ne
puse, vai tad no otras puses ir samazinājušies ari
izdevumi? Vai algas kļuvušas zemākas, vai paze-
mināti kādi nodokļi? Te bija likums par krizes no-
dokli. Es dzirdēju, ka runājaarī par lauksaimnie-
kiem; tā tad arī viņiem gaidāmas_ jaunas nastas.
(Starpsauciens.) Cerēsim! Drīz bus jauna valdība,
ja nekavēs tās nodibināšanos, ja tagadējā_ valdība
varēs piedzīvot prieka brīdi, ka viņas vieta_ stasies
jaunā valdība. (E._ Cielēns_ no vietas: «Veca varēs
iet atpūsties!") Ja, bez vārda runas! Un tāpat va-
rēs atpūsties arī tie, kas veltīgi gaidījuši vietas jau-
najā valdībā. (Smiekli. R. Dukura starpsauciens.)
No Dieva puses! Es skatījos pavisam uz otru pusi!
Kāpēc Jums vajaga atsaukties? —

Tā tad zemnieku nastas nepavisam nav atvieglo-
tas, un nav arī izredzes, ka tās atvieglosies. Nupat
dzirdējām skaitļus par milzīgiem parādiem. Ta tad
te ir bijusi vajadzīga palīdzība, un tapec nav brī-
nums, ka tagad te sniedz palīdzību un ta jāsniedz arī
turpmāk iespējami plašākos apmēros. Ir taisnība, ka
tas, zīmējoties uz lauksaimniecību, ir tikai pirmais
solis. Tas būs pirmais jūtamaisatvieglojums, sevišķi,
japienāks klāt tas, ko zemesbanka tagad izdarījusi,
t. i. ka zemes banka lielā mēra atvieglojusi lauksaim-
niekiem maksāšanas. Zemes banka, nemaz negaidot,
kādus likuma ierosinājumus sniegs Saeima, pati no
sevis ir nostādījusi lietu ta, ka zemes bankas maksā-
jumu dēļ zemniekiem nav, ko bīties. Ja viņi zemes
bankas maksājumiem palaidīs vienu otru termiņu,
tad par to ūtrupnieka āmurs vel neklaudzēs viņu
saimniecībās.

Bet ar to, kungi, vēl nepietiek._ Mums jāaptur ne
tikai atsevišķu saimniecību izutrupešana; ne — mums
jāgādā arī par to, lai saimniecības pasargātu no ga-
līgas iznīcināšanas. Mums vajadzēs atrast iespēju
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— lai gan šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts — pārvērst
lauksaimnieku īstermiņa aizdevumus ilgtermiņa aiz-
devumos. Tāpat mums vajadzēs iet vēl tālāk un no-
drošināt iespēju lauksaimniekiem nākošā pavasarī
apsēt savus laukus. Mēs ne brīdi nedrīkstam aiz-
mirst, ka laukiem jābūt apsētiem. Tāpat mums jāgā-
dā par to, lai lauksaimnieki varētu sagaidīt ražas ie-
vākšanu, un lai to varētu ievākt. Tas ir pirmais so-
lis un, jāsaka, liels darbs, kas stāv mūsu priekšā. Es
domāju, mēs lietojam pareizu apzīmējumu, ja sakām,
ka viens no lielajiem uzdevumiem, kādi tagad būs
jaunajai valdībai un Augstajam namam, būs tas, ka
mums būs jānodrošina 1932. gada sēja un raža. Es
ceru un esmu pārliecināts, ka, strādādami vienprā-
tībā un saskaņā, kam jau tagad ir liecinieks tas, ka
šonedēļ,cerēsim, varēs sastādīties jaunā valdība, mēs
nodrošināsim visu, kas vajadzīgs, lai šo lielo mērķi
varētu sasniegt un izveidot. Tā tad 1932. gada ra-
žas nodrošināšana ir liels un svarīgs uzdevums, kura
veikšanai mums būs jāstrādā visiem spēkiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
Ministru prezidents Ulmaņa kungs... (Ķ. Ulmaņa
starpsauciens) — pagaidām vēl ministru prezidents
un, kā pēc viņa deklarācijas varēja saprast, ministru
prezidents „in spe", jo, kā lai citādi saprot, Ulmaņa
kungs, šo plašo deklarāciju ar plašiem solījumiem, ka
nu, lūk, valdība — mēs esam sapratuši, kas jādara,
un nu mēs dosim visiem. — Vai tā bija aizejošās, vai
nākošās valdības deklarācija, bet arī šī deklarācija,
Ulmaņa kungs, ir mazliet nokavējusies! Nav taču
nevienam noslēpums, ka visus šos ilgos gadus, ka-
mēr pastāv Latvija, izņemot, varbūt, vienu ļoti īsu
laika sprīdi, proti — tos 8 mēnešus, kad bija tā sauk-
tā kreisā valdība, vara gan kabinetā, ganšeit Saeimā
ir mūžīgi piederējusi tam spārnam un tai politiskai
partijai, Ulmaņa kungs, kuras vārdā Jūs šodien tik
svinīgi deklarējāt šo labo gribu. Nav taču noslēpums,
ka ne par velti jūs saucaties par kungu partiju un val-
došopartiju. Nevienam citam, kā tikai jumslīdz šim
ir piederējuši visi prezidenti, sākot ar Valsts Prezi-
dentu un beidzot ar Latvijas bankas prezidentu; ti-
kai jums irpiederējuši visi šie izredzētie posteņi. Tā-
pēc tagad mēs varam jautāt, ko jūs šajos ilgajos
12—43 gados esat darījuši taisni šinī virzienā!
(P. Zālīte no vietas: «Iztukšojuši kasi!" — Smiekli.)
Man, cienījamie deputātu kungi, lielā mērā jāpiekrīt
profesora Zālītes izteicienam, ka visa jūsu politika
līdz šim ir izgājusi uz valsts kases iztukšošanu.Diem- .
žēl, jaupagājušā pavasarī vispārīgās budžeta debatēs
mēs bijām spiesti aizrādīt, ka lielie valsts rezerves
līdzekļi, kas bija uzkrājušies no budžeta pārpaliku-
miem ārkārtējiem un grūtiem laikiem, izsaimniekoti
taisni Jūsu, Ulmaņa kunga, laikā, — taisni Ulmaņa
kunga laikā ir izsaimniekotas vislielākās summas,
izsaimniekots viss valsts rezerves fonds. (Starp-
sauciens.) Ja, Ulmaņa kungs, Jums atmiņa tik vāja,
tad mēs varam dabūt dokumentus, kas rāda, kurā
laikā it sevišķi ir izsīcis valsts rezerves fonds. Tas
ir noticis taisni tad, kad zemnieku savienība: —tā
partija, kura sevi vienmēr ir uzskatījusi par patentētu
lauksaimnieku aizstāvi — taisni tā ir izsaimniekojusi
šis summas, un rezultāts nu ir tas, ka ne tikai valsts

kase, bet arī uzkrātās rezerves ir galīgi izsīkušas.
Taisni tad, kad mēs šodien faktiski stāvam pie sasi-
stās silītes, kad mēs stāvam vecā kabineta miršanas
un jaunākabineta dzimšanasbrīdī, Ulmaņakungs nāk
un saka: «Redziet, cik skaiti! Arī Augstais nams
reiz pa ilgiem laikiem ir atzinis, ka lauksaimnieku
labā kaut kas jādara." Jā, ir jādara,bet ne tā, Ulma-
ņa kungs, kā tas līdz šim darīts! Jādara kaut kas
citādi un jādara tā, lai patiesi valsts neaizietu bojā.
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Ejot pa līdzšinējo ceļu, mēs varam pieiet tuvāk tam
bezdibenam, pie kā ir novedusi līdzšinējā saimnie-
košana. Un tāpēc šī skaistā deklarācija, šie skaļie pār-
metumi gan lauksaimniecības kommisijai, kura it kā
ar lielu novēlošanos nākot ar saviem projektiem un
veselu rindu ierosinājumu — šie skaistie žesti šinī
gadījumā, mīksti sakot, ir vairāk kā nevietā. Mēs
varējām gaidīt no aizejošā kabineta ko citu: viņš va-
rēja nākt un atklāti pateikt, ka reiz jūs esat savas
kļūdas atzinuši un ka nu jūs, itin kā lauksaimnieku
aizstāvji, savas atzītās kļūdas nožēlojat. Līdz ar to
lauciniekiem būtu dotas cerības, ka taisni no šīs die-
nas jūs sāksit laboties. Kamēr jūs savas kļūdas ne-
esat atzinuši, bet gan domājat, ka tas, ko jūs līdz
šim esat darījuši, ir labs un augsts darbs, tikmēr ne-
viens jums neticēs, ka jūs turpmāk gribat laboties.
Redziet, kungi, taisni šinī nozīmē, ka šodien jūs svi-
nīgā tonī deklarējat, šai deklarācijai mēs neticēsim
un arī pati zemniecība jums uzticības nevar dāvāt.
Kļūdu atzīšana esot pirmais solis uz labošanos; bet
jūs savā svinīgā deklarācijā nevis atzināt savas kļū-
das, bet gan tās uzsvērāt kā ļoti svētīgu un lielu dar-
bu, ko jūs visus šos 12—13 Latvijas pastāvēšanas
gadus esat aizstāvējuši un domājat arī turpmāk aiz-
stāvēt. Redziet, tas lauksaimniekiem
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iespējas ticēt šai deklarācijai, nerunājot par kreļso
spārnu, kas nekad šim jūsu skaistajām deklarācijām
nav ticējis.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Mušu
prezidenta kungs te nostājās kā liels lauksaimnieku
aizstāvis, pie kam jākonstatē, ka viņš ir atmodies
divpadsmitā stundā. Prasības, ko Jagad valdība pa
daļai uzstāda un grib turpmāk uzstādīt, ir tās pašas,
ko jaunā zemnieku apvienība savā laikraksta «Lauku
Domās", pauda jau2—3 un pat 5 gadus atpakaļ. Jau
toreiz mēs brīdinājām nesaimniekot pec izsaimnieko-
šanas metodēm, ka tās novedīs lauksaimniecību po-
stā. Bet uz mums toreiz neklausījās: ko nu muļķa
zemnieki zina — mums ir vara roka, un mes darām,
kā gribam. Jūsu sistēma bija — ļaunprātību un spe-
kulācijas sistēma, kas visus noveda tagadēja posta.
Nu viņi ir atmodušies divpadsmitā stunda, nu grib
visu labot un glābt! Tas, kojūs te teicāt, ka jārod
visi līdzekļi, lai lauki tiktu apsēti, diezin, vai izdosies.
Stipri jāšaubās, vai lauki tiks apsēti. Jums jāatzīst,
ka mums nav tikai saimnieciska krize, bet arī uzticī-
bas krize. Neviens netic tiem, kas lamājas ka prasta

. krogā, netic valdībai (priekšsēdētāja biedrs zvanī),
kas izlieto spekulācijas atbalstīšanas metodes.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Lei-
kart, lūdzu tādus vārdus nelietot!

P. Leikarts (turpina): Kas ir Latvijas banka
priekšsēdētājs? Vai tas nav tas pats, kas visus sa-
vus veikalus ir izsaimniekojis un kas visu laiku ir
sēdējis Latvijas bankas padomē un ar tas līdzda-
lību izsaimniekojis arī Latvijas banku? Kas ir
viņa palīgs? Tas ir tas pats strīpotais Blodnieks, ko
tauta neatzina un vēlēšanās_ izstrīpoja. Kādiem lī-
dzekļiem viņš tika te Saeima? Un nu vel viņu je-
liek Latvijas bankas padomē par priekšsēdētaja
biedru! Tanī pat laikā Latvijas bankas padome ie-
cel arī sociāldemokrātus. Saka — pec. atslēgas ta
pienākoties. Ja gan — bet patiesība ta ir kompen-
sācija, lai turētu muti! Iedod Tautas namam 25.000
latu! (Starpsaucieni.)

Mēs pārdzīvojam ne saimniecisko krizi vien, bet
arī uzticības krizi, ko ir ievadījusi šī valdība. Neviens
jums netic! Dažas dienas atpakaļ runājam par cu-

kura fabrikas būvi. Izteicās, ka mes pat vienu cu-
kura fabriku vairs nevaram uzbūvēt. Tik tālu jau
esam nonākuši pēc 13 gadiem, ka pat vienu cukura

fabriku vairs nevaram uzbūvēt. Visu laiku jūs saim-
niekojāt, var teikt, tā, ka tur, kur vien jūs pieskara-
ties, tur zāle vairs neaug. Visi jūsu veikali ir novītu-
ši, visi izūtrupēti, prokurors visur gājis no pakaļas.
Tagad mūsu valsts saimniecībā notiek tas pats. Mū-
su valdība novīst, viss sastingst.

Bet ari Celma kungs tur ir vainīgs. Jūs bijāt
Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs. (Starp-
saucieni.) Mendera kungs bija loceklis. Jūs esat šo
banku tagad izsaimniekojuši! Ārzemju valūtas krā-
jumi no 90 miljoniem nokritusies uz 13 miljoniem. Tas
viss ir jūsu darbs! Te jau visur manāma spekulāci-
jas atbalstīšanas sistēma. Atcerieties tikai Ulmaņa
kunga ievedlēses, viņa labības tirgus regulēšanas li-
kumu! Kad mums pašiem labības bija diezgan, vēl
ieveda ārzemju labību — par 10 miljoniem latu ru-
dzus un par 15 miljoniem latu kviešus. Kam tas bija
vajadzīgs? Par pilsētnieku naudu ved no ārzemēm
kviešus un rudzus! Lauksaimniekiem turpretim
maksā par viņu ražojumiem ar viņu pašu naudu, ar
valsts naudu. Pareizi turpretim būtu bijis pilsētnieku
naudu pludināt uz laukiem. Jūs iztērējāt valsts nau-
du, iepērkot no lauciniekiem rudzus, lai spīķeros tos
saēstu žurkas un kodes. Un tā ir uz visas līnijas!
Tagad, kungi, jūs esat atmodušies divpadsmitā stun-
dā. Par vēlu jūs esat atmodušies!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godājamie de-
putām kungi! Es te gribu acumirkli pakavēties pie
godājamā Celma kunga diezgan spēcīgajiem vār-
diem, pie runas, ko viņš veltīja vienai personai zem-
nieku savienībā, varbūt, aiz Celma kungam loti labi
zināmiem iemesliem, proti — Ulmaņa kungam. (J.
Celms no vietas: «Vai var zināt tos iemeslus?")
Varbūt sevišķas simpātijas. Šinī pašā gadījumā
Celma kungs konstatēja, ka zemnieku savienība, ne
šī, ne iepriekšējā valdība, kurās piedalījušies zem-
nieku savienības deputāti, vai priekšgalā bijuši zem-
nieku savienības cilvēki, nekā neesot darījušas visus
šos gadus, bet esot ar savu it kā neapdomāto rīcī-
bu novedušas zemniekus ' tādā stāvoklī, kādā viņi
acumirklī atrodoties; un, lūk, tāpēc uzskati, ko Ul-
maņa kungs šeit izteica kā visas mūsu frakcijas uz-
skatus, esot it kā grēku nožēlošana.

Celma kungs un arī Bastjāņa kungs! Zemnieku
savienības valdību laikā taču nokārtots sēklas labī-
bas jautājums, cukurbiešu piemaksas jautājums, lai
varētu sekmīgāk ražot cukurbietes; šinī pašā laikā
nokārtots kartupeļu piemaksas jautājums, lai mūsu
zemē varētu ražot spirtu — tai laikā, kad Jūs bijāt
ministris, lika priekšā ievest spirtu no Cekoslovaķi-
jas, lai nosistu mūsu kartupeļu cenas. Tālāk — sa-
mazināts zemes bankas aizdevumu procents, kas
dod 4—5 miljonus latu gadā; nokārtots Latvijas ban-
kas procentu jautājums zemniekiem un lauku ka-
sēm; nostiprinātas jaunsaimniecības, kas ir prasījis
lielus pabalstus no valsts kases. Tas ir noticis tanī
laikā, kad valdību priekšgalā ir atradušies zemnieku
savienības prezidenti, kad par ministriem bijušas
personas, kam Celma kungs piegāja a _r diezgan .ne-
labvēlīgu apzīmējumu. Un tad jūs nākat un taisni
no šīs katedras pasakāt, ka nekas neesot darīts, ka
tagadējā valdība neko neesot darījusi zemnieku la-
bā! Celma kungs, es domāju, Jūs pats sapratīsit,
ka var kritizēt un ir jākritizē tas, kas ir kritizējams,
un par to, man liekas, neviens nebūs ļauns, bet ja
Jūs nākat uz šīs katedras un jau 20 reižu — varbūt,
nāksit arī vēl uz priekšu — uzsildāt vienu un to pa-
šu lietu, aizrādīdami aizvien uz Uniona banku un,
varbūt, vēl citām iestādēm, kur darbojušies cilve_ki
no zemnieku savienības aprindām, tad tas ir vairāk
kā nepareizi! Gadiem ilgi Jūs tiesājat zemnieku



285 Latvijas Republikas IV Saeimās I sesijas 9. sēdē 1931. gada I. dec emb r i. 286

savienību, pilnīgi aizmirsdami, ka tai pašā laikā no-
gājušas dibenā arī dažas sveštautiešu bankas un,
varbūt, arī viena otra jums tuvu stāvoša iestāde;
bet to jūs pilnīgi aizmirstat. (Starpsaucieni.) Kungi,
jūs aizmirstat, ka šim parādībām ir vispārējs saim-
niecisks raksturs. (Starpsaucieni.)

Beidzot — Latvijas bankas izsaimniekošana!
Es te nevienam negribu pārmest. (Starpsaucieni.)
Celma kungs, Jūsu laikā bija tādi apstākļi, ka La-
tvijas banka varēja uzkrāt lielas rezerves. Bet,
kungi, ir taču liela starpība (F. Cielēna starpsau-
ciens.) — atvainojiet, Cielēna kungs — starp tiem
laikiem, kad Celma kungs bija Latvijas bankas pa-
domes priekšsēdētājs, un starp tagadējo laiku, kad
Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs ir mūsu
cilvēks. (F. Cielēna starpsauciens.) Ne uzticība, ne
neuzticība, bet gan saimnieciskā krize te vainīga.
Man šķiet, ka tas apstāklis vien, ka toreiz jums ne-
vajadzēja tik daudz nākt uz šis katedras un runāt
par dažādiem krizes nodokļiem, liecina par to, ka
tad bijuši citādi apstākļi. Kāpēc jums tagad tik bie-
ži par to jārunā? (Starpsaucieni.) Tā tad ir taču
starpība starp tiem laikiem, par kuriem te runāja
Celma kungs, un starp mūsu dienām, kad Celma kun-
ga laikā iekrātās Latvijas bankas rezerves vajadzē-
ja izdot saimnieciskās dzīves nostiprināšanai. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Celma kungs, visa cienība pret
Jums kā pret ļoti solīdu cilvēku (starpsaucieni pa
kreisi); bet man šķiet, ka viens solids cilvēks nevar
nākt uz šīs katedras un visu to, ko šī valdība darī-
jusi, novest līdz nullei. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Nevar taču teikt, ka zemnieku valdība zemniekiem
nodarījusi tikai postu un atnesusi tiem nelaimi. De-
klarācija, kuru te nolasīja Ulmaņa kungs, ka zemnie-
cībai nodrošināma 1932. gada sēja un raža, ir patie-
šām tāds projekts, kam zemniecība jāizved no kri-
zes; un es domāju — ne tikai zemniecība: šim pro-
jektam jādod arī maize tiem cilvēkiem, kurus aizstā-
vat jūs, sociāldemokrāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godājamie tau-
tas vietnieki! Man jāteic, ir patiešām apbrīnojami,

P

ka pēc visa tā, kas ir norisinājies, visus 13Latvijas
pastāvēšanas gadus un sevišķi pagājušās Saeimas
3 gadus, ka pēc visa tā šovakar vēl var atrasties
personas no šo-laikmetu varoņiem, kas_ nak uz šīs
katedras un tēlo sevi par tādiem, kas glābuši Latvi-

!

ju, kas ir glābuši zemi un taisās to vēl tālāk darīt.
Man ir brīnums, ka iepriekšējais runātājs Bērziņa
kungs, šo varoņu aizstāvis, sāka meklēt pat kādus
personīgus iemeslus. Deputāts Celms jau-prasīja,
kas tie ir par personīgiem iemesliem;-bet Bērziņa,
kungs palika atbildi parādā. Es arī prasu Bērziņa
kungam, kas tie ir par personīgiem iemesliem, kuru
dēļ Jūs metat ēnu uz deputātu Celmu! (Sauciens
pa labi.) — Kā Jūs teicāt? Nedzirdēju! (Starpsau-
ciens pa labi.) — Nekad mēs neesam vairījušies no
atbildes un nebaidāmies arī tagad.

Man jāteic: vai tad šovakar sākt no jauna ru-
nāt par vi^ām tām lietām, kas ir aiz muguras un
kas tik sāpīgi ir skārušas Latvijas iedzīvotājus, se-
višķi mazturīgākos un strādnieku .šķiru, kuriem ir
nācies ciest? Vai Jūs, Bērziņa kungs, varat saskai-
tīt tos miljonus, kuri pa šiem gadiem- ir izputināti ?
Un ja Jūs prasāt, kas tos izputinājis, tad meklējiet
vainīgos savā vidū un savās aprindās. (Starpsau-
ciens.) Ala jūs atrodat, ka Leikarta kungs ir Jums
autoritāte, tad'fnformējietiēs pie viņa, viņš Jums to
pateiks! Leikarta kungs nav 'mūsu autoritāte un
nebūs. Ja Jūs uzskatāt viņu par savu autoritāti, tad,
lūdzu, turpmāk griezieties pie viņa pēc informācijas.

Visi Leikarta kunga norādījumi pastāv iekš tam,
ka_ Celms un Menderis esot bijuši Latvijas bankas
padomes locekļi. Jā, tie viņi ir bijuši, bet tik daudz
taču katram jāzina, ka tanī laikā tās putināšanas
nav notikušas, bet mēģināts tos līdzekļus, kādus
Saeima bija nodevusi Latvijas bankas rīcībā, izlie-
tot lietderīgi — bez šaubām, tik tālu, cik tas viņiem
bija iespējams. Un man šķiet, jāsaprot taču ari,
ka no 13 Latvijas bankas locekļiem 2 locekļi vien
nevar grozīt visu politiku; tas taču ir skaidri zi-
nāms! Ja Jūs atsegtu Latvijas bankas padomes
protokolus, tad jūs redzētu ierakstītus visus tos pro-
testus, ko izteikuši taisni viņi tad, kad lietas gājušas
tādu ceļu, kādu tām nevajadzēja iet.

B_et ko nu mēs runāsim par šiem jautājumiem!
Vai Jūs esat aizmirsuši to organizāciju nosaukumus,
kas ir gājuši cauri šim Augstajam namam, un arī vi-
sus tos miljonus, kas ir gājuši visām šīm organizāci-
jām līdzi? Vēl tekošā gada budžetā no valsts lī-
dzekļiem norakstīti zaudējumos miljoniem un atkal
miljoniem latu. Vai Jūs esat aizmirsuši Uniona ban-
ku, Latu un Kristīnes Bakmanis uzņēmumus? Kas
tos ir vadījuši? Un tomēr pēc visa tā Jūs šeit nā-
kat un runājat par putināšanu, jaucat iekšā citas per-
sonas, izsakāt par tām aizdomas. Vai Jūs arī zināt,
ka sodiem šādas runas runādami, Jūs atgādinājāt vi-
sas šīs lietas mūsu zemei, kurā jau tā ir ārkārtīgi
liels_nemiers par visām tām grūtībām, kuras jūs esat
sagādājuši?

Llmaņa kungs, Jūsu runa šovakar izklausījās kā
ironija! Pēc tam, kad visi zināja, ka Latvijas valsts
kase ir tukša, ka līdzekļu tur nav, nesen vēl atpakaļ
Jus ar devīgu roku šķiedāt līdzekļus uz vienu un
otru pusi. Vienu faktu es Jums atgādināšu. Kas
tas bija, kas kapa šinī katedrā un lika priekšā pār-
ejas formulas veidā izsniegt lauksaimniekiem 10 mil-
jonu latu? Vai tas nebija Alberinga kungs, kas sēž
kabineta! Mēs toreiz prasījām, lai to pieņem ar li-
kumu, bet Jūs atbildējāt, ka šo summu var atvēlēt
ar pārejas formulu.

Tālāk — es Jums, centra kungiem, atgādināšu,
ka Jus esat jie, kas lielā mērā esat ļāvuši visu to
darīt. Jūs sēžat kopā valdībā un ar klusu ciešanu
visu akceptējat. Es Jums atgādināšu vienu faktu!
Ka tas ir noticis, ka Klīve ir iecelts par Latvijas ban-
kas padomes priekšsēdētāju? Par to pēdējā laikā
ir uztraukusies visa sabiedrība. Kungi, kad Mini-
stru kabinetā bija jābalso par Klīvi, tad Jūs — es
Jums varu pateikt — bēdzāt kā žurkas no grimstoša
kuģa. Jums nebija dūšas šinī jautājumārunāt pre-
tim, un tāpēc Jūs pazudāt no Ministru kabineta sē-
des.

Leikarta kungs šo jautājumu saistīja ar 25.000
. latu atvēlēšanu sociāldemokrātu tautas namam. Es

Jums varu atgādināt,Jca šis jautājums tika izlemts
pagājušā gada budžetā. (/. Breikšs no vietas: «Bu-
džeta nav uzņemti 25.000 latu!") Breikša kungs, ir „ ''
uzņemti! Jus paši zināt, ka.tautas namiem uzņēma «? '
75.000 latu, kur skaidri teikts, ka Rīgas tautas nams
dabūs vienu trešo daļu. (J. Breikša starpsauciens.)
Tas tika nolemts budžeta kommisijā. (/. Breikša
starpsauciens. Priekšsēdētājs zvanī.) Es neatce-
ros, kurā budžeta postenī šī summa uzņemta, bet es
skaidri atceros, ka tā ir uzņemta. Tāpēc nepareizi
šo jautājumu saistīt ar Klīves iecelšanu.

Varētu gan jautāt citu ko, proti: kā izskaidrot,
ka Klīves vietā par Latvijas bankas padomes priekš-
sēdētāja biedru ieceļ Bļodnieku, un par zemes ban-
kas padomes locekli Bļodnieka viru Bauzi, to pašu
Bauzi, kuram vajadzēja atteikties, lai Bļodnieka
kungs tiktu Saeimā iekšā! Pasakait, kādā veidā tas
izskaidrojams! Ir taču, laikam, kāda noruna, noru-
na un līgums, kā to varētu izdarīt. Te nav vairs
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klusu ciešana, bet apzinīga līdzdalība. Ar muti jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku partija nosoda to, kas te
notiek, bet patiesībā taisa visu līdz — balso līdz un
dara visu, kā nākas. Tā ir šīs partijas morāle — ar
vienu mērauklu nostāties te atklātībā, bet ar otru
rīkoties aizkulisēs.

Tie ir fakti, ko tagad sāk saprast visa zeme un
pret ko ienāk protesti. Visi tie krīt uz šīm aprin-
dām, kas izdarīja Šo valsts kases izsaimniekošanu uz
trūcīgo aprindu rēķina. Ari krizes smagums tiks
novelts uz strādnieku un mazturīgo iedzīvotāju ple-
ciem, tas viss viņiem būs jāizcieš. Tāpat valsts ka-
ses izsaimniekošana izdarīta ar loti lielu centra par-
tiju līdzdalību, vai nu tieši, vai klusu ciešot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.—
Vārds referentam.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie tautas
vietnieki! Es nedzirdēju te daudz iebildumu pret
lauksaimniecības kommisijās priekšlikumu, bet tie,
kas šeit izteikti, ir tomēr tādi iebildumi, kas varētu,
varbūt, radīt Augstajā namā uzskatu, it kā šis
priekšlikums būtu jānoraida.

Tieslietu ministra kungs cēla iebildumus, aizrā-
dīdams, ka jautājums, kas noskaidrots priekšlikumā,
it kā viss būtu jau valdības projektā ietverts, un ka
šis priekšlikums būtu it ka pakaļdarinājums tam pro-
jektam, ko valdība iesniedza. Jāaizrāda, ka valdī-
bas projekts parakstīts 24. novembrī. Turpretim
lauksaimniecības kommisijā nodarbojās ar šo jautā-
jumu jau iepriekšējās sēdēs pirms 24. novembra.
Lauksaimniecības kommisijās uzdevums bija — kār-
tot šos svarīgos jautājumus un atbildēt zemniekiem

Puz iesniegumiem, neatkarīgi no Ministru kabineta un
tieslietu ministra darbības. Es nepiekrītu uzska-
tam, ko tieslietu ministra kungs te izteica, it kā
lauksaimniecības kommisijās priekšlikums būtu no-
vēlots.

Arī pats priekšlikumsnav uzskatāms par neiz-
pildāmu. _ Šinī pirmajā daļā, kur ir runa par vekseļu
parādu kārtošanu, jautājums ir tāds, ko veiks likum-
došanas kartībā, pagarinot piedzīšanas termiņus.
Pēdējā daļa skan: līdz likuma izdošanai neizūtrupēt
zemniekus v als ts parādu un prasību dēļ.
Kas te būtu neiespējams? Par to, ka tas ir iespē-
jams, te jaurunāja vairāk deputātu un mēģināja aiz-
rādīt, kāda veidā būtu nokārtojams valsts parādu
jautājums.

Vitenberga kungs runāja un sevišķi sajūsminā-
jāspar strādniekiem un amatniekiem. Pieminēja sa-
vā priekšlikumā arī tirgotājus. Man šķiet, ka strād-
nieku un amatnieku jautājums Vitenberga kungam
bija mazāk svarīgs. Lauksaimniecības kommisijā
uzklausīsies arī amatnieku un strādnieku vajadzības,
bet viņa itin labi zina, ka tajos mazajos darījumos un
veikalos, ko noslēdz lauksaimnieki, amatnieki un
strādnieki savā starpā parasti maksājumi nokārtojas
ar lauksaimniecības produktiem vai citādā veidā. Ši-
nī gadījumā amatnieku vai strādnieku aprindām vek-
seļu kārtošana mazāk nāks priekšā. Tādēļ Viten-
berga_kunga priekšlikums attiecas galvenā kārtā uz
tirgotāju parādu kārtošanu. Kaut gan Vitenberga
kunga priekšlikums kommisijā nav apspriests, man
no kommisijās puses tas tomēr būtu jānoraida. Kom-
misijā piegrieza vislielāko vērību lauksaimnieku grū-
tajam stāvoklim, un man tas kā referentam jāaiz-
stāv.

Dzelzīša kungs aizrādīja uz visiem tiem parādu
jautājumiem,ko jau kārto zemes banka. Tas mums
ir zināms, tomēr nevar teikt, ka darbs, ko veic ze-
mes banka, būtu kaut kas vadošs, kaut kas pavēlošs,
kam būtu nozīme visu parādu kārtošanā. Augstais
nams ir tā iestāde, kam jādod galvenie rīkojumi, gal-

venie aizrādījumi zemei un tautai. Tādēļ lauksaim-
niecības kommisijās priekšlikums, kas cenšas at-
vieglot zemnieku stāvokli, nāk kā atbilde uz visiem
tiem aizrādījumiem un ierosinājumiem, kas izskanē-
juši no tautas.

Juraševska kungs jautāja, kādēļ tāds likuma ie- ,
rosinājums jeb priekšlikums iesniegts. Viņš nesa-
protot, kā varot nākt ar tādu priekšlikumu, jo valdī-
bas projekts runājot par to pašu, par ko runā priekš-
likums. — Kas var galvot, ka valdības projektu pie-
ņems? Tādas garantijas nav. Ja jau var nomanīt,
ka Augstajā namā ir arī noskaņojums pret šo priekš-
likumu, tad var gadīties, ka likumprojektu, par ko
runāja Juraševska kungs, beigu beigās Augstais
nams nepieņem. Tāpēc lauksaimniecības kommisi-
jās priekšlikums, kas iziet uz zemnieku stāvokļa
glābšanu, ir vietā, un pret to nevar celt iebildumu un
jautāt, kā var nākt ar tādu priekšlikumu. — Likum-
projekts, kas ir juridiskā kommisijā, ir viens, kas
kārto daudz un dažādas zemnieku parādu piedzīša-
nas lietas, bet tas priekšlikums, ar ko nāk lauksaim-
niecības kommisijā, ir skaidrs un noteikts tanī vir-
zienā, ka zemniekiem tūliņ un steidzīgi jānāk pre-
tim šinī smagajā krizes laikā. —

Tad nāca Ulmaņa kungs ar ļoti jautru valodu.
Tā,_varbūt, ir viņa gara stāvokļa parādība šinī va-
kara, bet viņš pateica vienu tādu domu, kas man
kā referentam jākritizē. Ulmaņa kungs sacīja vār-
du pa vārdam tā: «Kā Ministru kabinets sāk runāt,
tā Saeimā «cedele" iekšā!" Viņš arī runāja par sa-
skriešanos. Man jāsaka: paldies dievam, ka šinī
Saeimā nāk tās «cedeles", kas glābj zemniekus. Nav
brīnums, ka tās nāk. Ja visa zeme, visa zemniecība
ir nonākusi katstrofālā saimnieciskā stāvoklī, tad
nav jābrīnās, ka šinī Saeimā nāk «cedeles". Jāno-
žēlo, ka pagājušā Saeimā šādas «cedeles" nav nā-
kušas. Ulmaņa kungs saka, ka visi tagadējie iesnie-
gumi novēlojušies. Nu labi, ka Ulmaņa kungs pats
atzīst, ka iesniegumi novēlojušies

^
ka tos vajadzēja

iesniegt jau pagājušā gadā. Kādēļ viņa valdība un
koalīcija to tad nedarīja?

Tagad es gribu vēl jautāt, ko Ulmaņa kungs vis-
pār sauc par «cedeli". Man šķiet, ka Ulmaņa kungs
pats nobeidza savu runu ar vienu svinīgu «cedeli"
par sēklas un ražas nodrošināšanu lauksaimniekiem
1932. gadā. Sakait, kungi, vai ta nebija viena pa-
matīga saskriešanās! Bet labi, ka tāda saskrieša-
nās vispār notiek! Tā ierosina jaunas domas un
jaunas rūpes. —

Lauksaimniecības kommisijās , priekšlikums
mums katrā ziņā jāpieņem, jo tas runa par vienu lie-
tu, un patlaban juridiska kommisijā apspriežamais
likumprojekts runā par _ citām lietām. Tapec es ka
kommisijās referents lūdzu pieņemt lauksaimniecī-
bas kommisijās priekšlikumu, jo tas aizstāv lauk-
saimnieku intereses smagās krizes laika. Izsakos
pret deputāta Vitenberga u. c. iesniegto priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti S. Viten-
bergs, M. Dubins u. c. liek priekša —

papildināt lauksaimniecības kommisijās priekšlikumu ar
sekojošo: pēc vārdiem „ka_s atvieglo" likt vārdus „zemnieku,
tirgotāju, amatnieku un strādnieku vekseļu paradu kārtošanu".

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. — Vis-
pirms likšu uz balsošanu deputāta Vitenberga u. c.
iesniegto priekšlikumu, pēc tam — lauksaimniecības
kommisijās priekšlikumu vai nu pārlabotā veidā

^
vai

arī iesniegtajā redakcijā. — Sāksim balsot! Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Vitenberga u. c.
iesniegto priekšlikumu. Par šo priekšlikumu no-
dots 13 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta

».*
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Vitenberga _u. c._ iesniegtais priekšlikums atkrīt. —
Nobalsošana nak lauksaimniecības kommisijās
priekšlikums. Ludzu pacelties tos, kas ir pret lauk-
saimniecības kommisijās priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
rezultāts: par lauksaimniecības kommisijās priekš-
likuma pieņemšanu nodotas 66 balsis, pret — 7 bal-
sis, atturas 1. Lauksaimniecības kommisijās priekš-
likums pi eņemts. —

Deputāts V, Firkss liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta V. Pusula vietā ievēlēt deputā-
tu P. Sīmani. Iebildumu nav? Šī pārmaiņa ir no-
tikusi. —

Deputāti V. Sanders, V. Gulbis, E. Rimbenieks
u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā šīs dienas sēdi slēgt."
Iebildumu nav?
Nākošā sēde 4. decembrī, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 22.22.)

I sesijas 10. sēde 1931. gada 4. decembri.
(Atklāta pīkst. 17.08.)

Saturs.

L Dienas kārtības grozīšana:
P. Juraševskis, referents 291

2. Valsts Prezidenta iesniegtais paziņojums par depu-
tāta M. Skujenieka uzaicināšanu sastādīt Ministru
kabinetu 291

3. Deputāta V. Šlakana iesniegtais lūgums —? atjaut
viņam izpildīt Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētāja
pienākumus (noraida):

R. Dukurs (sociāldemokrāts) 292
V. Šlakans (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 292
4. Likumprojekta nodošana kommisijai . 293
5. Ministru kabineta lūgums — atļaut uzsākt tiesas

vlajāšanu pret dažiem Saeimas deputātiem .... 293
6. Deputāta A. Eglīša u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai 1931./32.
gada budžeta sabalansēšanas projektu (pieņem):

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 293

7. Deputāta A. Eglīša u. c. iesniegtais priekšlikumus —
uzdot valdībai noteikt krizes nodokli ievedamām
precēm un mainītām (noraida):

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 294, 297

J. Celms (sociāldemokrāts) 295
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 295
E. Rimbenieks (kristīgais da'rba bloks) . . . 296
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) ..... 296
K. Ulmanis (zemnieku savienība) 296
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) . 298
A. Blodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) "... 299
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 300
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) 301

8. Deputāta V. Šlakana u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot valdībai, samazinot ierēdņu štatus, neatlaist
no amatiem kara invalidus, Lāčplēša kara ordeņa
kavalierus un brīvības cīnītājus (pieņem):

E. Dzelzītis (sociāldemokrāts) 302
Q. Mīlbergs (jaunsaimnielku un sīkgruntnieku

partija) 303
9. Deputāta P. Zālītes u. c. iesniegtais priekšlikums —

grozīt kārtības ruļļa 71. pantu (noraida) -

P. Zālīte (darba savienība) .... 304, 308, 3L3
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 304
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 305
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) 306

Krājumā Saeimas Stenoerafu
biroļa Rigā, Saeimas laukumā.

I

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 306, 312

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija) 1 . . 307

K. Skalbe (demokrātiskais centrs) 307
M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks) 309
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku savienība) ... . 309
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 310
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 310
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 313

10. Deputāta J. Vintera u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt likumpro-
jektu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu un depu-
tāta J. Breikša u. c. iesniegtais likumprojekts par ap-
riņķu pašvaldību likvidēšanu (priekšlikuma apsprie-
šanu pārtrauc):

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija) 314

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) 316
J. Šterns (progresīvā apvienība) 321
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 323
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

pārlija) 327
A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība) ... 328
A. Gailītis (zemnieku savienība) 329
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 330

11. Pārgrozījumi muitas tarifos (pieņem steidzamības
kartība):

K. Ulmanis, referents 332
K. Eliass, referents . ... . 334
K. Ulmanis (zemnieku sarvienība) 333

12. Ministru prezidenta M. Skujenieka iesniegtais pazi-
ņojums par Ministru kabineta sastādīšanu (pieņem,
nemotivētu pārejas formulu):

M. Skujenieks, ministru prezidents 334
F. Menderis (sociāldemokrāts) .... 337, 378
S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un

krievu sabiedrisko darbinieku frakcija) . . . 341
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . .341
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 350
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) . . ... 352
M. Nuroks (Mizrachi) 353
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . '. . 354
J. Veržbickis (Latvijas polu savienība) ... 361
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 362
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija): 365
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku savienība) . . . 367
P. Zālīte (darba savienība) 368
H. Celmiņš (zemnieku savienība) 370
E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks) ... 372
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 373
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 373
M. Dubins (Agudas Jisroel) 374
J. Trasuns (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība) 375, 379
10



291 Lat viļas Republikas IV Saeimas 1 sesijas 10. sēde 1931. gada 4. decembrī. 292

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks) 378
St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) 379
13. Pārgrozījumi ministriju iekārtā (pieņem steidzamī-

bas kārtībā):
P. Juraševskis, referents 380, 382
K. Eliass, referents 382
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 381
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 381
14. Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (pieņem stei-

dzamības kārtībā):
P. Juraševskis, referents 382, 383
K. Eliass, referents 384
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 382, 383

15. Deputāta St. Ivbuia u. c. iesniegtais priekšlikums —
8. decembrī Saeimas plenārsēdi nenoturēt (pieņem) . 384

16. Nākošā sēde 384

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam tur-
pināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papil-
dināta ar pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā
par pagastu pašvaldību.

Pie dienas kārtības vārds publisko tiesību kom-
misijās referentam Juraševskim.

Referents P. Juraševskis: Augstais nams! Pa-
gājušā sēdē uzdeva publisko tiesību kommisijai iz-
skatīt pārgrozījumus Ministru kabineta iekārtā, ko
bija iesniegusi kāda frakcija, un deva šī likumpro-
jekta izskatīšanai 2 dienu termiņu. Publisko tiesību
kommisijā šo likumprojektu ir jau izskatījusi, un man
publisko tiesību kommisijās uzdevumā jālūdz Aug-
stais nams patlaban izdalīto likumprojektu uzņemt
šīs sēdes dienas kārtībā. Lai mēs varētu to ap-
spriest steidzamības kārtībā, ko man arī uzdots lūgt,
kommisijā liek priekšā pārgrozījumus ministriju ie-
kārtā skatīt cauri kā 2. dienas kārtības punktu,_ bet
pārgrozījumus Ministru kabineta iekārtā — kā 3.
punktu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents P. Jura-
ševskis liek priekšā

uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā 2. vietā pārgrozījumus
ministriju iekārtā un 3. vietā — pārgrozījumus Ministru ka-
bineta iekārtā.

Vai kāds deputāts vēlas vārdu pret šo priekš-
likumu? Vārdu neviens nevēlas. Referenta Jura-
ševska priekšlikumu var ievērot tikai tanī gadīju-
mā, ja nevienam Augstā nama deputātam nav iebil-
dumu pret to. Vai ir iebildumi pret šo priekšlikumu?
Iebildumu nav. Es uzskatu priekšlikumu par pie-
ņemtu; dienas kārtībā 2. vietā uzņemti pārgrozījumi
ministriju iekārtā, un 3. vietā — pārgrozījumi Mi-
nistru kabineta iekārtā. — Vai ir kādi iebildumi pret
dļenas kārtību? Iebildumu nav. Dienas kārtība
pārgrozītā veidā pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Valsts Prezidents iesniedzis rakstu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
,,1931. g. 2. decembrī.

Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs!
Pagodinos paziņot Jums, augsti godājamais priekšsēdē-

tāja kungs, ka, pamatojoties uz Latvijas republikas satver-
smes 56. pantu, esmu uzaicinājis Saeimas deputātu M Skuje-
nieka kungu sastādīt Ministru kabinetu.

Ar patiesu cieņu
A. K v i e s i s,

Valsts Prezidents.
Augsti godājamam

Dr. P. Kalniņa kungam,
Saeimas priekšsēdētājam." , ,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Šlakans
lūdz Saeimu, saskaņā ar kārtības ruļļa 8. pantu, at-
ļaut viņam izpildīt Tukuma apriņķa valdes priekšsē-
dētāja pienākumus. Līdz ar to viņš paziņo, ka at-
sakās no apriņķa valdes priekšsēdētāja atalgojuma
par labu Tukuma apriņķa pašvaldībai. Pie šī pa-
ziņojuma vārds deputātam Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Frakcijas uzdevumā man noteikti un kate-
goriski jāizsakās pret šo deputāta Šlakana lūgumu.
Man jāizsakās pret to aiz tā motīva, ka tagad mēs
vispārīgi esam nostājušies uz viedokļa, ka amatu
apvienošana nav vēlama. Te gan ir runāts, ka ne-
vajadzētu ieņemt it kā tikai vairāk algotu amatu;
bet bez algas momenta mums ir svarīgs vēl poli-
tiskā iespaida moments. Ja šodien deputāts Šlakans
ir gatavs atteikties no algas, lai dabūtu Saeimas
sankciju palikt bez deputāta amata vēl vienā otrā
amatā, t. i. palikt par apriņķa valdes priekšsēdētāju,
tad ir skaidrs, ka tanī pat laikā viņš, bez šaubām,
negrib atteikties no tā politiskā iespaida, kāds vi-
ņam ir kā apriņķa valdes priekšsēdētājam. (Starp-
sauciens.) Atļaujiet, Šlakana kungs, Jums pateikt,
ka Jūs Saeimā ietikāt lielā mērā tāpēc, ka esat ap-
riņķa valdes iecelts ierēdnis. Jūs šo politisko ie-
spaidu jau esat izlietojuši kā iecelts ierēdnis, patei-
coties aparātam, kas bija Jūsu rokās. Ja Jūs šo-
dien esat ar mieru atteikties no algas, tomēr Jūs ne-
atteiksities no politiskā iespaida, kāds Jums ir ap-
riņķī, un kā deputāts Jūs šo iespaidu izmantosit vēl
divi un trīskārtīgi. Lai šogad neatkārtotos atkal
nenormālais un neparastais stāvoklis, kāds bija pa-
gājušā Saeimā, kad Saeimas deputāti ieņēma pat
zemāko ierēdņu vietas, tādā kārtā blamējot deputāta
amatu un nostādot dīvainā stāvoklī Augstā nama lo-
cekļus, ieņemot zemāko ierēdņu vietas, kad tagad
veseliem tūkstošiem ierēdņu, intelligences ir bez
darba — mēs šodien izsakāmies pret šādu kārtību
un nekādā ziņā nevaram pievienoties Šlakana kun-
ga lūgumam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šlakanam.

V. Šlakans (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Man vairāk ka
jābrīnās par Dukura kunga paskaidrojumu, ka viņš
ir pret amatu apvienošanu arī tanī gadījumā, ja es
atsakos no algas, motivēdams ar to, ka es iegušot
lielāku politisku iespaidu apriņķī neka tas bijis līdz
šim. Man tas kategoriski jānoraida. Es iesniedzu
lūgumu par amatu apvienošanu, domādams nākt
pretim Latvijas valstij, jo Viņai pašreiz iet tik grūti;
atsacīdamies no algas; es devu iespēju ietaupīt val-
stij 11.998 latus. Ja meklējam kaut kādus citus mo-
tīvus, tad tas ir vairāk kā nesaprotami. Man ļoti
jābrīnās par Dukura kunga paziņojumu, jo starp de-
putātiem-sociāldēmokratiem ir vēl šodien direktori,
kas ieņem šīs vietas un nav atzinuši par vajadzīgu
atteikties no algas. Tagad, kad es atsakos no al-
gas, ar to gribēdams palīdzēt Latvijas valstij, jo man
ir iespējams izpildīt šīs divas vietas, šeit nak ar mo-
tīviem, kas nekādi nav saprotami. Tagad valstij jā-
taupa katrs santims. Es nāku pie jums tikai ar tau-
pības nolūkiem, cerēdams, ka Augstais nams nāks
man pretim un palīdzēs ietaupīt viena ierēdņa algu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kartības
ruļļa 54. pantu vairāk deputātiem nevaru dot vār-
du, jo viens jau izsacījās pret, un viens — par de-
putāta Šlakana lūguma ievērošanu. Lieku šo lu-
?umu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas irpar
deputāta Šlakana lūguma ievērošanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret ta ievērošanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Šlaka-
na lūguma ievērošanu nodota 31 balss, pret ta ieve-
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rošanņ nodotas 44 balsis, atturējušos nav. Deputāta
Šlakana lūgums noraidīts.

Ministru kabinets iesniedzis pārgrozījumu pro-
jektu tiesu iekārtas likumos. Prezidijs liek priekšā
nodot šo projektu juridiskai kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots juridiskai kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tie-
sas vajāšanu pret deputātu I. Muižnieku, apvainotu
uz sodu likumu 139. panta pirmās daļas pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā no-
dota minētai kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
noteikt deputātam K. Eliasam piespriestā soda iz-
pildīšanas laiku. Prezidijs liek priekšā šo lūgumu
nodot deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. — Ministru kabinets lūdz noteikt
deputātam E. Miezim piespriestā soda izpildīšanas
laiku. Prezidijs liek priekšā šo lūgumu nodot depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav?
Arī tas nodots deputātu lietu izmeklēšanas kommi-
sijai.

Deputāti A. Eglītis, A. Erniņš u. c. savā laika
iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un izsniegt

Saeimai tekošā — 1931./32. gada budžeta sabalansēšanas pro-
jektu, paredzot izmaksas proporcionāli ieņēmumiem. Iz-
maksas izdarāmas par visiem tiem budžeta pantiem, par ku-
riem izmaksas tagad galīgi pārtrauktas (par piem., nekulti-
vēto zemju jaunsaimniecību pabalstīšana, spridzināmas vie-
las, zemes bankas krēditi u. t. t.)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Augsti godātie deputātu kungi! Mēs iesnie-
dzām šo priekšlikumu aiz sekojošiem iemesliem.

Mēs zinām, ka tekošā gadā valsts budžets ne-
izpildīsies, proti — ienākumi neienāks pilnos apmē-
ros, un ir paredzams, ka ienākumu būs tikai ap
130.000.000 latu. No otras puses, gribu teikt, mums
ir bruņoti izdevumi, proti — algas, piemaksas slimo
kasēm, ārstniecībai u. t. t., kas prasa kopsummā ap-
mēram 125.000.000 latu. Tā tad tekoša gada visi
valsts ienākumi aizies algām, piemaksām ārstēšanai,
pensijām u. t. t, bet pārējas vajadzības, piemēram,
līdzekli zemes bankai aizdevumu izsniegšanai, tāpat
hipotēku bankai pabalstiem jaunsaimniekiem uz ne-
kultivētās zemes, ceļu labošanai un pārejam vaja-
dzībām — šie posteņi paliks nesegti, tiem līdzekļus
neizsniegs. Tā mēs redzam, ka tekošā gada budže-
tā šīm vajadzībām bija paredzēti 3 miljoni latu, bet
izsniegti tikai 150.000 latu, t. i. apmēram V20 daļa.
No otras puses mēs redzam, ka krēditu pieprasījumi
ir lieli, jo daudz jaunsaimnieku, uzcēluši ēkas, tikuši
līdz jumtam, tās nevar pabeigt. Valsts neizsniedz
līdzekļus zemes bankai, un ta savukārt neizsniedz
pieprasītājiem. Tāpēc mēs liekam priekša pieņemt
mūsu priekšlikumu, lai attiecīgos pantos Ministru
kabinets izdarītu samazināšanu un par to iesniegtu
projektu Saeimai, proti — lai līdzekļus izsniegtu arī
tiem posteņiem, kur paredzēti izdevumi dažādam
vajadzībām, lai nebūtu tā, ka daži posteņi saņems
pilnus 100%, bet pārējie nemaz. Bez tam mes zi-
nām, ka budžeta likums nosaka, ka pati valdība ne-
var izdarīt budžeta sašaurināšanu. Ja Finanču mi-
nistrija tagad to praktizē, tad tas nesaskan ar bu-
džeta likuma garu. Tāpēc jo vairāk vajadzīgs, lai
Ministru kabinets iesniegtu sašaurinātu _ budžeta
projektu Saeimai, un lai tad Saeima attiecīgos pan-
tus pārkārtotu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta Eg-
līša u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīm-
redzot vairākums. Deputāta Eglīša u. c. priekšli-
kums pieņemts.

Deputāti A. Eglītis, G. Mīlbergs u. c. iesnieguši
priekšlikumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai uzlikt krizes nodokli no

ievedamām precēm un mantām, izņemot ražošanas izejvielas,
lauksaimniecības mašīnas un mākslīgos mēslus, par labu
bezdarba apkarošanai un lauksaimniecības veicināšanai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Augsti godātie deputātu kungi! Te pagājušā
sēdē iesniedza priekšlikumus, ko arī centās apzīmēt
par krizes mīkstināšanas priekšlikumiem vai likum-
projektiem. Man jāsaka, ka, ieskatoties šajos
priekšlikumos vai likumprojektos, mēs nevaram sa-
redzēt, ka tie varētu dot lielus līdzekļus valsts bu-
džetam, ka tie varētu mazināt krizi. Mūsu ierosi-
nājums prasa visām precēm, ko ieved no ārzemēm,
uzlikt speciālu nodokli, kas pēc mūsu domām va-
rētu sniegties līdz 20% no preču vērtības. Ar šo no-
dokli nodibinātu speciālu fondu, speciālu posteni
budžeta, ko izlietotu bezdarba apkarošanai un lauk-
saimniecības veicināšanai.

Mēs savā zemē varam ražot daudz un dažādas
preces, bet ir daļa iedzīvotāju, kas vai nu aiz sa-
vas parsmalcinatības, vai kāda cita iemesla dēļ ne-
atzīst vietējos ražojumus un dzenas pēc ārzemju
ražojumiem. Saprotama lieta, ja mums ir tādi cil-
vēki, tad viņi arī var pārmaksāt par šīm precēm un
pārmaksāt tieši bezdarbniekiem par labu. Šeit var
aizrādīt, ka tādā veidā samazinātos šo preču ieve-
dumi. Mēs redzam, ka mūsu saimnieciskā politika
prasa — un tas ir pilnīgi pareizi —, lai šo preču ie-
vedumi sašaurinātos. Šinī nolūkā ievesta arī tā sau-
camā kontingentu sistēma. Pēc mūsu ieskatiem tā
ir pagaidu sistēma,.jo tirdzniecībā ienes zināmu sa-
strēgumu tai ziņā, ka preces, varbūt, muitā ir atsū-
tītas, bet to kontingents ir izsmelts, un tāpēc vai-
rāk preču neielaiž. No otras puses, ja kāds tirgo-
tājs ir iepircis lielākus kvantumus preču, pārējie tās
nevar dabūt. Tādā kārtā daži tirgotāji var izman-
tot preču cenas savās interesēs, tām gūstot lielākus
labumus. Tā ka nebūtu vēlams, ka šis priekšlikums
ietu caur Saeimu, jo sāktos apspriešanās, kas atkal
zināmā mērā veicinātu spekulāciju, mēs liekam
priekšā uzdot valdībai izdot rīkojumu par speciāla
nodokļa uzlikšanu mantām, ko ieved no ārzemēm.
Nodokļa procentu, varbūt, varētu sadalīt tā, ka grez-
numa priekšmetiem uzliktu lielāku nodokli, 2Ū—
30% ; lauksaimniecības ražojumiem nodokļa procen-
tu varētu samazināt uz 15% vai 10%. Tas ieveda-
mās preces sadārdzinātu un veicinātu mūsu pašu ra-
žoto preču patēriņu. Pēc mūsu uzskata jēlvielāmšo
nodokli nevajadzētu uzlikt, tāpat mākslīgiem mēs-
liem un mašīnām, kas nepieciešami lauksaimniecības
pabalstīšanai.

Šis nodoklis varētu dot valsts kasei diezgan lie-
las summas. Pēc mūsu aprēķina tas varētu dot ap
10 miljonu latu, proti — tādu summu, kāda būtu ne-
pieciešama tā jautājuma apmierināšanai, kas pašlaik
mums akūts, t. i. bezdarba mazināšanai Tā mēs
varētu veicināt arī iekšzemes ražošanu un ar iegū-
tām summām palīdzēt bezdarbniekiem; mēs varētu
no šī fonda bezdarbniekiem sarīkot sabiedriskos dar-

bus un arī veicināt lauksaimniecības ražojumu tirgus
nokārtošanu un lauksaimniecības ražojumu cenu pa-
celšanu.

Man šķiet, ka Augstais nams izteiks piekrišanu
mūsu iesniegumam un to pieņems.

10*
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
Pie deputāta Eglīša aizstāvētā priekšlikuma vis-
pirms gribu pakavēties no formālās puses. Man
taisni brīnums, ka deputāts Eglītis, kurš nav jauns
deputāts, bet ir jau Saeimā sēdējis, tāpat arī viņa
iesnieguma citi parakstītāji varēja iesniegt šādu
priekšlikumu. Vispirms jau jāzina, ka valdība_ sa-
skaņā ar mūsu konstitūciju nevar uzlikt it nekādus
jaunus nodokļus. Arī satversmes 81. panta kārtībā
konstitūcija aizliedz valdībai izdot kaut kādus no-
dokļu likumus. Tā tad šādā veidā formula, pēc ma-
nas dziļākās pārliecības, nemaz nav balsojama.

Tālāk pakavēšos pie faktiskās puses.
Eglīša kungs nodokļa nepieciešamību atbalsta

ar to, ka, preces apjiekot, ienāks lielas summas, un
ar šīm lielām summām varēs nezin ko izdarīt. Šeit
atkal iesniedzēji piemirst, ka tagad ar preču kontin-
gentēšanu muitas ienākumi ir samazinājušies līdz
minimumam un turpmāk samazināsies vēl vairāk.
Muitas nodokļu sistēmas grozīšanu nepieciešams iz-
darīt likumdošanas kārtībā. Vēl vairāk! Viss šis
nodoklis domāts kā nodoklis patērētājiem uz ieve-
damām precēm netieša nodokļa veidā. Pret to
mums jāizsakās uz visstingrāko, jo visa līdzšinēja
nodokļu sistēma taču būvēta galvenam kārtam uz
netiešiem nodokļiem, tā tad kā muitas nodokļi pla-
šāko masu patēriņa priekšmetiem. Šie ienākumi
mūsu nodokļu sistēmā dod lielu summu. Apmēram
70% no visiem valsts ienākumiem dod tikai nodokli.
Tā tad mēģināt nodokļu skrūvi pievilkt taisni uz pa-
tērētāju rēķina, man liekas Augstais nams nevarēs
arī ar likumdošanu, ne tikai šādas pārejas formulas
veidā. Tāpēc, noraidot šo iesniegumu gan no for-
mālās puses, kā tādu, kas pavisam nav balsojams —
nav balsojams tādēļ, ka valdība pati par sevi nekā-
dus nodokļus uzlikt nevar un tam vajadzīgs speciāls
parlamenta likumdošanas akts —, tāpat noraidot to
arī.no faktiskās puses, mēs iesniedzam citu priekšli-
kumu, proti — uzdot valdībai izstrādāt likumpro-
jektu par vienreizēju krizes nodokli Latvija. Šis
krizes nodoklis būtu uzliekamsvispirms īpašumiem,
otrkārt — visiem lielākiem ienākumiem, un treškārt
— visiem tiem, kas ir pelnījuši diezgan lielas sum-
mas uz 1920. gada 18. marta likuma pamata. Mes
ceram, ka priekšlikuma vietā Augstais nams pievie-
nosies mums un nobalsos par mūsu pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leiķartam.

P. Leikarts (jauna zemnieku apvienība): Depu-
tāts Eglītis un citi liek priekšā uzlikt nodokli ieveda-
mām precēm, izņemot ražojumu izejvielas,_lauksaim-
niecības mašīnas un makslīgosmeslus. Būtu jau loti
labi, ja preču ievešanu nākotnē tiešam varētu turpi-
nāt, bet visas zīmes rāda, ka to nevarēsim, jo visas
pasaules valstu saimniecība iziet uz to, lai norobežo-
tos no citu zemju ievedumiem un iztiktu tikai ar sa-
vas zemes ražojumiem. Mēs šinī ziņā jauta ejarn_ ci-
tām valstīm nopakaļ. Citas valstis šinī ziņa jr nogāju-
šas daudz tālāk. Visu laiku mēs esam vairāk pirkuši
nekā pārdevuši. Visu laiku mums ir bijusi pasīva
tirdzniecības bilance, kas mūs ir novedusi liela po-
stā, un nākotnē mums jāsper radikāli soļi un no ār-
zemēm jāieved vienīgi visnepieciešamākais; no ci-
tiem ievedumiem noteikti jāatsakās, jo mums nebūs,
ar ko pirkt. Esbrīnos, ka cilvēki nepārredz faktisko
saimniecisko stāvokli, faktisko lietu gaitu. Ar ko tad
pirksim, ja nebūs vairs līdzekļu, ko tad eksportēsim,
ja visiem eksporta produktiem tik loti kritušas ce-
nas? Mums tagad jārada sava nacionāla valsts
saimniecība. Tā tad šāds krizes nodoklis ieveda-
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sauciens: „Jūs neesat izlasījuši likumprojektu!" '—
„Jus esat to otrādi izlasījuši!") Es to esmu gan iz-
lasījis! Ir skaidrs, ka mums nākotnē nebūs, ko ie-
vest, un tāpēc tādu nodokli nav vērts uzlikt.

Cita lieta ir krizes nodoklis vispār. Es saprotu,
ko Celma kungs liek priekšā; bet to vajadzēs attie-
cināt arī uz daudzkārtīgo algu vīriem un tiem, kas
Latvijas 13gadu pastāvēšanas laikā no nemantīgiem
kļuvuši mantīgi, kļuvuši lieli īpašnieki. Šis nodoklis
bus jāattiecina arī uz tiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Aug-
stais nams! Man jāsaka, ka deputāta Eglīša kunga
iesniegums par krizes nodokļa ievešanu ievedamām
precēm bus tāds, kas patiesībā radīs ļoti lielas neēr-
tības, izsauks tikai dzīves sadārdzināšanos, jo tādā
veida, kāda to paredz Eglīša kungs, uzliekot 20%
vispār ievedamam precēm, var radīt ārkārtīgi sa-
režģītu stāvokli visā mūsu saimnieciskā dzīvē. Ja
ar kontingentešanu vai ar citiem valdības līdzšinē-
jiem soļiern nespētu samazināt importu mūsu zemē,
varētu runāt par muitas likuma_ attiecīgu paragrāfu
grozīšanu, par muitas paaugstināšanu zināmām pre-
cēm; bet ar vienu vispārīgu nodokli visām mantām,
ar vienu priekšlikumu uzlikt vispār 20%, jautājums
nav atrisināms; tas katrā ziņā radīs pilnīgu chaosu
mušu ievedamo preču normēšanā. Bez tam jāsaka,
ka vispār ir ārkārtīgi grūti iedomāties, kā tagad va-
rētu uzlikt vēl jaunu nodokli, kur jau tā dzīve pār-
slogota ļoti dažādiem nodokļiem. Aiz šiem iemes-
liem kristīgais darba bloks balsos pret šo priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Priekšlikuma iesniedzēji tie-
šām nav pārdomājuši

^
šī priekšlikuma formulējumu.

Bez visa ta, ko aizrādīja Celma kungs, ir vēl iz-
teikts speciāls mērķis, kādai krizes apkarošanai no-
doklis domāts; proti, ir uzsvērts, ka tas domāts
lauksaimniecības veicināšanai un bezdarba apkaro-
šanai. Ar vārdu sakot, iznāk, ka, pieņemot šo priekš-
likumu tādā veidā, Augstais nams atzīst, ka jārada
speciāli bruņoti fondi zināmām vajadzībām. Krizes
nodoklis — mēs principā tam piekrītam — nevar
būt tik ierobežots, kā liek priekšā iesniedzēji un ne
tikai speciāliem mērķiem, bet daudz plašākiem; te
jāskatās no budžeta viedokļa un jāpieiet vispārējām
valsts vajadzībām kā tādām, ievērojot spiedīgākās
vajadzības: lauksaimniecības veicināšanu, bezdarba
novēršanu vai tamlīdzīgi. Aiz šiem iemesliem mūsu
frakcija nevar balsot par priekšlikumu, kaut gan
principā atzīstam, ka krizes nodoklis kā tāds būtu
jāieved; bet tas nav jādara tādā veidā, kādā to ta-
gad liek priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulmanim.

K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Te šovakar sagadījušies kopā divi priekšli-
kumi, kam taču ir viens mērķis ?— vai nu apzināti,
vai neapzināti, to nevar izpētīt, un tas mani arī ne-
interesē.

Pirmais priekšlikums — uzdot valdībai — šinī
momentā jāsaka: valdībām — iesniegt sabalansētu
budžetu tekošā gada atlikušajiem mēnešiem. Otrs
priekšlikums runā par jauniem ienākumiem. Te es
redzu sakarību starp abiem priekšlikumiem. Budžetu
sabalansējot, saprotams, mums gribot negribot būs
jāiet tas pats ceļš, ko gājušas citas valstis un valdī-
bas, proti — budžetu pārkārtojot, summas samazi-
nātas tādā veidā, ka vispirms nostrīpoti izdevumi.
Bet, budžetus pārkārtojot, kā rāda piedzīvojumi, vi-
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sās pasaules valstīs, šogad ar to vien nevar iztikt;
jāpavairo ienākumi, lai vismaz tuvinātos tām sum-
mām, kas paredzētas, budžetu sastādot. Šis priekš-
likums iet uz_ to pusi; tas runā par krizes nodokli
importa precēm. Šī projekta aizstāvis teica, ka tā
paredzot ieņemt kādus 10.000.000 latu. Man jāsaka
tā: es nezinu, no ka likuma aizstāvētājs vadījies.
(Starpsaucieni.)_ Ja šī ierosinājuma aizstāvētājs ir
vadījies no pagājušā gada importa skaitļiem, tad viņš
šo summu — 10.000.000 latu ir noteicis ļoti zemu.
Pagājuša gada pirmajos 10 mēnešos preču, kurām
tagad grib uzlikt nodokli, bija importēts par
130.000.000 latu, bet pa visu gadu — par 160.000.000
latu. Ja likuma aizstāvētāji domā, ka šīm precēm
var uzlikt 20% nodokļus, tad līdz ar to mēs paceļam
par_20% minētām precēm ievedmuitu. Tālāk mums
jārēķinās vel ar to, ka līdz ar muitas pacelšanu cel-
sies arī preču cenas par kādiem 20%—30%. Tas
bus tālākais notikums. Te man vēl jāaizrāda: ja li-
kuma aizstāvētājs būtu vadījies no pagājušā gada
skaitļiem, tad viņam būtu jāteic, ka valsts ienākumi
palielināsies par 20.000.000—30.000.000 latu, jo 20%
no 160.000.000 ir apmēram 30.000.000 latu. Kungi,
es ari esmu par šādu nodokli! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Tagad vārds
deputātam Ulmanim.

K._ Ulmanis (turpina): Kungi, jūsu piezīmēm vie-
nā daļā ir taisnība, proti — beidzamajā, bet pirmajā
daļa jūs esat tālu nost no patiesības. Jūs runājat
par to, kas bijis ilgus gadus atpakaļ; bet tagad taču
ir citādi! (Starpsaucieni.) Sekas būs tādas, kā ap-
rakstīts vecās, gudrās grāmatās. (A. Eglītis no vie-
tas: „Vecā derībā!") Jūs, kungi, aizvien lielījāties
ar savam literatūras zināšanām, arī ar vācu litera-
tūras pazīšanu, un tāpēc jūs droši vien būsit lasījuši,
pie kā noved jūsu priekšlikuma viena daļa. (Starp-
saucieni.) Šis nodoklis, ja valdība to uzliktu, un ja
mēs vispār šādu nodokli varētu uzlikt, kalpotu di-
viem labiem mērķiem. Pirmkārt — tas dotu dažus
miljonus latu ienākumu gadā valsts kasei, arī pastā-
vot tagadējam importam, un kavētu vēl vairāk nekā
tagad ārzemju preču ievešanu; arī šogad pagājušos
10 mēnešos gatavu fabrikātu pie mums ievests par
36 000.000 latu pret 130.000.000 latu pagājušā gada
10 mēnešos. Ja nu te ņemtu tos nedaudz procentu,
varbūt 1U no tā. par ko te runāja šī priekšlikuma ie-
sniedzēji, tad arī, varbūt, iznāktu 3-—4 miljoni, kas
varbūt nemaz tik ļauni nebūtu, bet būtu galu galā
apsveicams. Tomēr man jāsaka, ka man ceļas šau-
bas, vai šie labie nolūki, kas saistīti ar tamlīdzīgiem
soļiem, būs sasniedzami. Man gribētos teikt, ka,
varbūt, ar šo iesniegumu tas ir padarīts par neiespē-
jamu; tomēr cerēsim, ka šis projekts tiks pieņemts.
Mēs balsosim par šī projekta nodošanu kommisijām.
(Saucieni pa kreisi: „Paldies!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

E. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
ja): Godātie deputātu kungi! Es redzu, ka šis
priekšlikums ir nācis tiešām īstā laikā. Šeit ir daudz
runu runāts, proti — veselu sēdi kulstīja bezdarb-
nieku jautājumu, pie kam strīdējās, vai sociāldemo-
krāti, vai kommūnisti ir bezdarbnieku aizstāvji. Strī-
dējās viens pēc otra. (Sauciens no vietas: „Eglītis
strīdējās!") — Jūs jau drīz laidīsit arī Veckalnu Sa-
eimā! — Nāca otra sēde — tad jūs visu sēdi kulstī-
jāt linus, bet neviens nepateica, kur ņemt līdzekļus.
(Starpsaucieni.) Nu jā — no budžeta ņemsim! Ta-
gad ir priekšlikums Augstajam namam, kur viņam
jāiztura pārbaudījums, vai līdzekļus grib radīt, vai
nē. Kreisā puse kliedz, ka ar to domāts uzlikt no-
dokli nemantīgajām šķirām. Man šķiet, ka neman-
tīgais var valkāt mūsu zemē austu drēbi un ēst mū-

su zemē ražotu maizi. Ja dāmas grib lietot pūderi,
lai lieto mūsu zemē ražoto pūderi — nebūt nevajaga
ievest pūderi no Parīzes. Šis ierosinājums grib pa-
nākt, lai mūsu zemē lietotu mūsu pašu zemes ražoju-
mus. Kam ir vairāk naudas, kā piemēram Dzelzī-
tim, kas šeit kliedz, Sudmalim un Miezim, lai pērk
angļu bukstiņu. Bet tad jūs pārmaksāsit 20%, un Šī
pārmaksā tad būs Latvijas strādnieku un bezdarb-
nieku labā. Tāda arī ir šī iesnieguma pamatdoma.
Bez šaubām, šis ierosinājums nebūt neaizliedz turī-
gajiem lietot arī ārzemju preces, bet tie, kam ienā-
kumi ir niecīgi, iztiks ar savas zemes ražojumiem.
Mēs savā zemē ražojam visu. Mēs paši ražojam
sviestu, arī gaļu. Ja kāds grib ēst rozīnes, lai pērk
ārzemju rozīnes. Vietējo ražojumu mums ir pilnīgi
pietiekoši. Kas negrib pārmaksāt, kas negrib mak-
sāt šo nodokli — lai nepērk ārzemju ražojumus. Pla-
šās patērētāju masas šo noteikumu dēļ nemaz ne-
cietīs.

Leikarta kungs šeit gan runāja, bet es nevarēju
izprast, ko viņš īsti domāja, vai viņš bija par, vai
pret mūsu ierosinājumu. Ja grib veicināt mūsu_ ze-
mes ražošanu, tad viņam jābūt par mūsu ierosināju-
mu, jo tas grib ierobežot importējamo preču ieve-
šanu.

Rimbenieka kungs kristīgā darba bloka vārdā
paziņoja, deklarēja, ka šis ierosinājums sadārdzinā-
šot dzīvi, un tāpēc viņa bloks balsošot pret to. Ja
kristīgais darba bloks aizstāv strādniekus un bez-
darbniekus, tad tam jābalso par šo projektu. Jums
jābalsopar šo projektu tāpēc, ka tas dos darbu jūsu
kristīgiem strādniekiem. Lai tie pārējie, kas grib
lietot ārzemju ražojumus, par tiem arī maksā un tā
rada bezdarbnieku fondu.

Tālāk Breikša kungs minēja par atsevišķa fonda
dibināšanu. Pilnīgi pareizi! Ar šo iesniegumu do-
māts dibināt sevišķu fondu, kura līdzekli būtu izlie-
tojami bezdarba apkarošanai, fabriku rūpniecības
veicināšanai un lauksaimniecības pacelšanai. Ja
mēs nokārtosim savus saimnieciskos jautājumus lab-
vēlīgā garā, uzlabojot savu saimniecisko stāvokli un
ierīkojot labāk mūsu lauku saimniecības, tad tas būs
solis uz priekšu arī bezdarba mazināšanā. Ja rodas
līdzekli bezdarbnieku fondā, tad līdz ar to bezdarbs
tiek mazināts.

Pēdējais runātājs Ulmaņa kungs visā pilnībā
piekrita, ka šis projekts ir lietderīgs un jāpieņem,
bet gribēja mazināt, kā teikt, iesniedzēju nozīmi, it
kā tie nebūtu visu pārdomājuši un minējuši, ka ie-
nākumu būs ap 10 miljonu latu — patiesībā tļk
daudz nebūšot. Ulmaņa kungs rēķināja, ka pagā-
jušā gadā ievesto preču vērtība bijusi 160 miljonu
latu. Šogad imports stipri samazinājies, un 10 mē-
nešos ievests preču par 83 miljoniem latu. Tagad
ievesta kontingentu sistēma, un tā tad ievedumi būs
vēl mazāki. Tāpēc mēs sakām: ja ņem nodokli 8%
—10% apmērā, tad jāspriež, ka ienāks, varbūt, 10
miljonu latu. Varbūt būs vairāk, vai mazāk, bet tas
atkarāsies no ievedumu lieluma. Bet lai nu būtu kā-
da summa būdama, viens ir skaidrs — ka šis iesnie-
gums mūsu valsts kasei var dot kārtīgus ienākumus,
ar kuriem varētu apmierināt kā bezdarbniekus, tā
arī daudz lauksaimnieku. Tāpēc, man šķiet, visiem
tiem deputātiem, kas 2 sēdes no vietas runāja par
linu kulstīšanu un bezdarba mazināšanu, jābalsopar
mūsu_ reālo priekšlikumu, kas valsts kasei var dot
taustāmus ienākumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man pie Eglīša
kunga iesnieguma jāaizrāda, ka motivējums, ar ko
viņš acumirklī nāk, ir absolūti nepareizs, un visi ap-
rēķini taisīti aiz nesaprašanas vai negribēšanas sa-

?
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prast. Ko nozīme viņa priekšlikums? Priekšlikumā

!

skaidri sacīts, ka krizes nodoklis uzliekams visām
ievedprecem, un izņēmums ir tikai izejvielas ražoša-
nai, lauksaimniecības mašīnas un mākslīgie mēsli.
Viss pārējais tiek aplikts ar nodokli. Tā tad, Eglīša
kungs, Jusu_ projekts grib aplikt ar krizes nodokli
arī visus pārtikas produktus. Ja Jūs paskatāties
šogad, kādas mums preces ievestas, tad Jūs redzat,
ka no 140 miljoniem latu, par kuriem Jūs runājāt,
par 22 miljoniem ievestas pārtikas vielas. Uzliekot
tām 20% nodokli, tās sadārdzināsies par piekto da-
lu. Tā tad nevar teikt, ka šis nodoklis neskar pla-
šākas masas._ Tas ir nodoklis, kas skar taisni trū-
cīgo iedzīvotāju dalu. (Starpsauciens.)

Viens te sauc, lai ēdot vietējo speķi. Jūs taču
zināt, ka to vairs neieved. Bet par cukuru taču tā
nevar teikt! To jūs mums nevarat dot, tāpēc ka tā
te nav pietiekoši daudz. Nekā nevar darīt — tas
jāieved! Cukuram jūs gribat uzlikt nodokli, tāpat
sālij un siļķēm, tā tad — tādiem pārtikas produktiem,
ko jūs šeit patērētājiem nevarat dot.

Tālāk — manufaktūra. Eglīša kungs teica, kā-
pēc vajagot ģērbties ārzemju audumos. Pareizi!
Kāpēc vajaga! Bet jūs taču nevarat teikt, ka tad,
kad ārzemju manufaktūrai uzliks piekto daļu, mūs-
māju fabrikanti snaudīs! Viņi arī pacels cenas, un
pacels tās vietējiem fabrikātiem. Cenas izkontrolēt
līdz šim nav varējusi neviena iestāde, un nezin, vai
to varēs arī turpmāk. Un tas nozīmē tikai cenu pa-
augstināšanu vietējām precēm.

Bet ko nu Eglīša kungs liek klāt, ļai uz viņa
priekšlikuma uzķertos strādnieku deputāti? — Kri-
zes nodoklis noderēšot bezdarba apkarošanai un
lauksaimniecības veicināšanai. Eglīša kungs, mēs
jau zinām no piedzīvojumiem: ja jums tikai izdosies
ko Saeimā izvest cauri, ja jums izdosies dabūt tik
naivus cilvēkus, kas par jūsu priekšlikumu nobalsos,
tad bezdarbnieki tomēr nekā neiemantos. Tos jus
nešķirosit nost, un visi ienākumi aizies otrai daļai,
proti — lauksaimniecības veicināšanai. Bet ka jus
lauksaimniecību veicināt, to mēs jau redzam tagad
trīs gadus no vietas. Desmitīm miljonu ir izsviesti
lauksaimniecības veicina|anai, bet katrs zina. cik no
tiem saņēmuši jaunsaimnieki wn_ sīksaimnieki. Arī
jums jāatzīstas, ka viņi nav nekā saņēmuši. Arī še
mums jāpasaka, ka šāda lauksaimniecības veicinā-
šana — tas mērķis mums nav pieņemams. Tāpēc
mēs nevaram balsot ne par vienu. ne_ par otru
priekšlikuma daļu. Mēs esam skaidrība par jūsu
mērķiem un par tiem balsot nevaram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bļodniekam.

A. Blodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputāti! Par šo likumprojekta ie-
rosinājumu, ko būtībā, no lietderības viedokļa, lie-
kas, nevarētu apšaubīt, izcēlušas plašākas debates,
pie kam par lielu brīnumu vairāk frakcijas ir izsacī-
jušās pret, sevišķi tā frakcija, kura principā ir uz-
stājusies par krizes nodokļa ievešanu, kura to ir
rakstījusi pat savā programma. Tagad, kad mes
esam likuši priekšā uzdot valdībai ķerties pješīs lie-
tas, viņa pilnīgi nevietā izsakās pretim. Kādā nolū-
kā, aiz kādiem motīviem te grib izteikties pret? No-
rāda, ka ienākumu summa nebūšot liela. Cik pa-
tiesi tā summa būs liela, to šobrīd ne ar kādu sta-
tistiku nevaram aprēķināt, jo muitas ienākumi mazi-
nās. Bet būtu jāpriecājaspar to, ka šis faktors —
20% uzlikšana ievedamām ārzemju precēm, izņe-
mot ražojumu izejvielas, mašīnas, lauksaimniecības
rīkus un mākslīgos mēslus, kas nepieciešami sek-
mīgai rūpniecības un lauksaimniecības attīstībai, visu
to izmetot laukā, dotu prāvus ienākumus. Nodokļi
būtu viegli iekasēt, nepavairojot ierēdņu štatus, un

visas summas ienāktu bez kādām grūtībām.
Nodoklis paredzēts bezdarbniekiem, ko jūs taču

atzīstat par nepieciešamu. Izrādās, ka tas jums nav
pieņemams. Kāpēc? Tāpēc, ka aplikšot lauksaim-
niecības ražojumus, kā Bastjāņa kungs izteicās, un
sadārdzināšoties pārtikas vielas. Vai daudz ir pir-
mās nepieciešamības pārtikas vielu — maizes, ga-
ļas un dažādu sakņaugu, ko ieved no ārzemēm, kas
pašu zemē neaug? Vai rozīnes un citas garšas un
baudu vielas nepieciešamas cilvēka gara un miesas
uzturam? Man liekas, ka Latvijā ražo visu un pie
tam ļoti labas kvalitātes.

Bastjāņa kungs aizrādīja uz cukuru un siļķēm.
Siļķes var ļoti labi aizvietot ar mūsu zivīm, par
kuru plašāku patēriņu ļoti jārūpējas. Jārūpējas, lai
siļķu _vietā,_par kurām aizplūst uz ārzemēm valūta,
patērētu mūsu pašu jūras un citu ūdeņu zivis, dodot
mušu ļoti trūcīgajiem zvejniekiem peļņu un maizi.
— Paliek pāri vēl cukurs. Jāaizrāda, ka cukura
importa samazināšanai šeit patērēta vesela sēde,
apspriežot, kad un kur būvēt jaunas cukurfabrikas,
vai, piemēram, Latgalē, kur linu kultūra vairs ne-
atmaksājas, prasa pārāk lielas valsts piemaksas, vai
citur? Ja nākamā gadā cukura ražošanas kultūra
būs laidusi dziļākas saknes un varēsim audzēt' tik
daudz cukurbiešu, ka apmierināsim, varbūt, pusi
visa iekšējā patēriņa, tad arī šis arguments neiztu-
rēs kritikas.

Tā tad mūsu iesniegtais projekts ir pilnā mērā
pareizs un attaisnojams. Bastjāņa kungs prasa, vai
šī nodokļa ienākumi —? Ulmaņa kungs paredzēja, ka
ienākšot 5.000.000 latu — neaizies tikai lauksaim-
niecības kultūras pacelšanai un cenu izlīdzināšanai?
Ja tas tā arī būtu, ja valsts kase ieņemtu kaut arī
tos pašus redzētos miljonus, arī tad jau būtu daudz
kam līdzēts. Pie tam jāaizrāda, ka šis nodoklis ne-
gulsies uz mazturīgajiem iedzīvotājiem, jo šīs pre-
ces pirks tikai tie iedzīvotāji, kam vairāk naudas un
kas arī var pārmaksāt. Ja mēs šādā veidā iegūtos
līdzekļus nodotu kaut tikai lauksaimniecībai, lai gan
tas nav likuma ierosinātāju nodoms, arī tad_ tas
būtu liels panākums, jo mēs lielā mērā novērstu
lauksaimniecības krizi, paceltu lauksaimniecības ra-
žojumu cenas, regulētu tirgu u. t. t., kas savukārt
nodrošinātu lauksaimnieku stāvokli un līdz ar to
nāktu par svētību arī pilsētu bezdarbniekiem, jo arī
viņi tad vairāk atrastu darbu. Kungi, jūs visi zināt,
ka bezdarbnieku nodarbināšanai līdz šim valdība
devusi loti lielas summas, kas uz priekšu, varbūt, tad
atkristu. Tāpēc nav nekāda iemesla jau iepriekš
šaubīties par mūsu labo gribu un teikt, ka bezdarb-
nieki no šī fonda nekā nedabūšot. Tie ir tikai kaili
apgalvojumi bez kāda pamatojuma.

Man vēlreiz jāuzsver, ka savā būtībā un arī no
formālā viedokļa likumprojektam ir liela nozīme un
tas jāpieņem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vel deputā-
tam Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Augstais nams! Nupat viens no runātājiem,
runājot par šo priekšlikumu, aizrādīja, ka 3 gadus
no vietas neesot darīts nekas taustāms lauksaim-
niecības veicināšanai un ka jaunsaimnieki un sīk-
gruntnieki nekā taustāma neesot saņēmuši. > Man
arī no savas puses patiešām jāpiekrīt izteiktām do-
mām, ka jaunsaimnieki, sīkzemnieki un Latgales
trūcīgie zemnieki nekā sevišķi taustāma nav saņē-
muši. Kad mums dienas kārtībā bija svarīgi priekš-
likumi attiecībā uz linu cenu stabilizēšanu, tāpat at-
tiecībā uz cukurbiešu kultūru, kur mēs runājām, ka
vajadzīgs iet pretim trūcīgajiem jaunsaimniekiem,
sevišķi Latgales trūcīgajiem sīkzemniekiem, tad re-
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dzejām, ka paceļas balsis pret šiem priekšlikumiem
un taisni no tam aprindām, kuras arī šodien uzstā-
jas un runa pretim. Tas no vienas puses. No otras
puses šeit aļzradīja, ka apmēram 50% ievedamo
preču esot ēdamvielas. Ir loti bēdīgi, ka mēs ie-
vedām ēdamvielas tik lielā daudzumā. Ja paņe-
mam pārskatu, tad redzam, ka ieved šādas preces:
kviešus, kviešu miltus, rīsus, citronus, apelsīnus u. t.
t. Vai tad mēs bez šiem pārtikas produktiem, bez
apelsīniem un rīsiem, nevaram iztikt? Mums pa-
šiem ir labības pārprodukcija. Mēs nezinām, kur
liktsavus miežus, auzas, rudzus u. t. t. Tanī pašā
laikā mēs ievedām rīsus un apelsīnus un izšķiežam
lielas naudas summas par precēm, kuras mums ne-
maz na_v vajadzīgas. (Saucieni pa kreisi: „Vai Lat-
galē Jūs arī par muitām runāsit?") Latgalē nav
vajadzīgs ne apelsīnu, ne risu. (Saucieni pa kreisi:
.,Bet cukurs ir vajadzīgs!") Latgale var iztikt bez
kviešu miltiem, ja tikai ir rudzu milti. Latgalieši
pārtiek no kartupeļiem un rudzu maizes.

Šinī grūtajā krizes brīdī, kur mums no vienas pu-
ses jāmeklē veids, kā atrast līdzekļus, no otras puses
jārūpējas par to, lai nauda neaizplūstu uz ārzemēm,
mūsu frakciļa balsos par iesniegto priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Kad strādnieku un zemnieku frakcija iesniedza li-
kumprojektu par bezdarbnieku nodrošināšanu, tad
deputāts Eglītis un citi bija pret bezdarbnieku no-
drošināšanu. Šodien viņi iesniedz priekšlikumu,
kas būtu it kā līdzīgs mūsu iesniegumam, bet patie-
sībā ir vērsts pret bezdarbniekiem. Eglītis ar savu
priekšlikumu ir izspēlējis ļoti smalku sociālo dēma-
goģiju. (A. Eglītis no vietas: „Izlasi, kundziņ, tad
redzēsi!") Eglītis un citi balsoja pret mūsu bez-
darbnieku nodrošināšanas likumprojektu, Eglītis un
citi balsoja arī pret krizes nodokli bezdarbnieku
labā, ko pagājušā sēdē iesniedza mūsu frakcija un
ko jūs noraidījāt. Tā tad nav šaubu, ka šī frakcija
ir pret bezdarbnieku nodrošināšanu. Mēs zinām, ka
šīs summas nebūt nenāks bezdarbnieku labā, bet ti-
kai un vienīgi lielāko lauksaimnieku labā. Fakts ir
tas, ka tik drīzā laikā šīs summas neienāks, bet tās
ienāks tikai vasarā, kad bezdarbnieku skaits varbūt
drusku samazināsies, un tādā kārtā bezdarbnieki no
šīm summām nekā neredzēs.

Svarīgi arī tas, ka iesniegums, ko šeit atbalsta
deputāts Eglītis, īstenībā izstrādāts dzīves sadār-
dzināšanai. Vispirms lielā mērā domāts sadārdzi-
nāt pirmās nepieciešamības produktus — cukuru,
sāli. siļķes u. t. t. Iepriekšējais runātājs, kurš pie-
derēja Latgales frakcijām, laikam ir aizmirsis, ka
Latgalē pat vidējie zemnieki pārtikas produktus
spiesti pirkt. Tā tad, pieejot šim projektam no šīs
puses, jāsaka, ka dzīves dārdzība pacelsies pat Lat-
gales vidējiem zemniekiem, nerunājot nemaz par
mazzemniekiem un strādniekiem, kuriem visi pār-
tikas produkti jāpērk. Tā rezumējot, jāsaka, ka
iesniegums nenāks par labu bezdarbniekiem, bet ir
tikai sociāla dēmagogija pret bezdarbniekiem. Tāpēc
mūsu frakcija balsos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Eglītis
savu priekšlikumu ir pārlabojis,

pēc vārdiem „uzdot valdībai" ievietojot vārdus izstrā-
dāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par krizes nodokli"

Tādā veidā likšu to uz balsošanu. — Deputāts
J. Celms iesniedzis priekšlikumu —

pēc vārdiem „uzdot valdībai" ievietot sekojošo: „iz-
strādāt likumprojektu par vienreizēju progresīvu krizes no-
dokli uz nekustamiem īpašumiem, lielākiem ienākumiem un
personām, kas iedzīvojušās uz 18. marta 1920. g. likuma pa-
mata", un strīpot tekstu no vārda „uzlikt" līdz beigām.

Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Celma
priekšlikums. Ja to pieņems, atkritis deputāta Eglī-
ša pārlabotais priekšlikums; ja to noraidīs, nāks no-
balsošanā deputāta Eglīša priekšlikums. — Lieku uz
balsošanu deputāta Celma priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, ķas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Celma priekšlikumu
nodotas 35 balsis, pret — 27 balsis, atturējušies 17.
Deputāta Celma priekšlikums noraidīts. — Nobalso-
šanā nāk deputāta Eglīša priekšlikums. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. (Sauciens no
vietas: „Netiešo nodokļu paaugstinātā]'!!") Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Eglīša
priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret — 32 balsis, at-
turējušies 9. Ari tas noraidīts. —

Deputāti V. Šlakans, A. Blodnieks u. c. iesniegu-
ši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai pie ierēdņu štatu sa-

mazināšanas jeb atlaišanas neatlaist no ieņemamiem amatiem
kara invalidus, Lāčplēša ordeņa kavalierus un brīvības cī-
nītājus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzelzītim.

E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-
tu frakcija vienmēr ir bijusi pret valsts ierēdņu štatu
samazināšanu un ierēdņu atlaišanu un ir aizra_dījusi,
ka valdība, atlaizdama zemāko kategoriju ierēdņus,
kas pārtiek vienīgi no savas_ darba algas, tāda veida
tikai pavairo tagadējās lielās bezdarbnieku masas.
Bet ja nu pilsoniskā valdība citas izejas_ nevar at-
rast, kā sabalansēt savu budžetu uz ierēdņu algas
rēķina — tad šī ierēdņu atlaišana jāsāk nootra gala.
Jāatlaiž vispirmā kārtā turīgie valsts ierēdņi, kuru
materiālais stāvoklis nodrošināts, jāprasa atlaist vi-
sus tos vecsaimnieku dēlus un meitas, kas ienākuši
pilsētā un tādā kārtā atņēmuši darbu un maizi vie-
tējai darba intelligencei. Tāpat jāprasa, atlaist no
valsts dienesta tos darbiniekus, kuriem pieder mui-
žu centri un kas ir lielu namu īpašnieki. Ja starp
šiem turīgiem ierēdņiem arī atrodas viens otrs brī-
vības cīņu dalībnieks, tad, es domāju, pašreizējos
apstākļos, kur mums ir brīvības cīnītāji, kuriem nav
darba un kuru ģimenes mirst badā, taisnības prin-
cips prasītu, lai tās vietas ieņemtu tie brīvības cīnī-
tāji, kuri ir bez darba. Mūsu frakcija kategoriski
prasīs neatlaist tos brīvības cīnītājus — valsts ierēd-
ņus un atvaļinātos karavīrus, kuri pārtiek vienīgi
no sava darba algas un kuriem nav citu blakus ienā-
kumu. No šīs vietas es gribu arī uzsvērt, ka mēs
prasām, lai to brīvības cīnītāju daļu, kas saņēmusi
mazvērtīgus īpašumus — vai nu kādu apbūves ga-
balu, vai kādu kultivētu vai nekultivētu jaunsaimnie-
cību, no kā nevar pārtikt, neatlaistu no valsts die-
nesta; šos darbiniekus nedrīkst atlaist.

Man bija izdevība ieskatīties Rīgas pilsētas dar-
ba apgādē, kur reģistrē bezdarbniekus, un tur es
varēju kanstatēt, ka no reģistrēto vīriešu-bezdarb-
nieku skaita apmēram 35%—40 %\ ir brīvības cīņu
dalībnieki. Tāpat otrajā grupā, ko sastāda intelli-
gentie bezdarbnieki, še procentu norma nav ma-
zāka. Tā tad brīvības cīnītāju-bezdarbnieku skaits
mūsu valstī ir stipri liels, un nav izredžu, ka viņi va-
rēs sagaidīt darbu no tās valsts, par ko viņi cīnīju-
šies un lējuši savas asinis. Pilsoniskā valdība paš-
reizējos apstākļos viņiem darbu nevar sagādāt. Brī-
vības cīņu dalībnieku organizācijas ir apspriedušas
šo svarīgo jautājumu un pārrunājušas, kādā veidā
novērst bezdarbu starp brīvības cīņu dalībniekiem.
Karavīru centrālā savienība 30. novembrī sasauca
padomes sēdi, kurā piedalījās visi brīvības cīņu da-

^^^1
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lībnieki.kara invalidi un atvaļināto karavīru organi-
zāciju pārstāvji; tur pieņēma vienbalsīgu lēmumu, ka
izstrādājams likumprojekts un iesniedzams Saeimai,
kas paredzētu, ka nevar atlaist no valsts vai paš-
valdības dienesta nevienu brīvības cīņu dalībnieku,
kura materiālais stāvoklis nav nodrošināts un kurš
pārtiek no savas darba algas, Tālāk pieņemta pra-
sība — noliegt vienai personai ieņemt vairāk amatu
valsts vai pašvaldības iestādēs. Treškārt — atlai-
žamas materiāli nodrošinātās personas, kurām ir
droši ienākumi ārpus ieņemamās vietas valsts die-
nestā. Šis lēmums pieņemts karavīru_ organizāciju
padomē vienbalsīgi. Karavīru organizācijas un brī-
vības cīņu dalībnieki zina, ka pārējas formulu veidā
iesniegtie priekšlikumi absolūti nekā nedod. Ja šo-
dien pieņems iesniegto pārejas formulu — uzdot val-
dībai neatlaist brīvības cīņu dalībniekus,_ tad pilsonis-
kie ministri to neievēros un brīvības cīnītājus no dar-
ba atlaidīs, kā tas ir bijis jau līdz šim.

Nav jāskatās tālu atpakaļ. Kā jdzelzcelu reso-
rā, tā tieslietu resorā, kur pārorganizēja cietumu pār-
valdi, kad pieņēma lielāku skaitu valsts darbinieku,
pieteikušos brīvības cīņu dalībniekus nepieņēma.
Jaunsaimnieku ministru kungi toreiz nepacēla balsi
par brīvības cīnītāju pieņemšanu, lai viņi dabūtu dar-
bu un maizi. Cik zināms, tanī pašā laikā uz dzelz-
ceļa un citās vietās atlaida lielāku skaitu brīvības
cīņu dalībnieku.

Pārējas formula kā tāda nedod absolūti nekā.
30. novembrī, kad brīvības cīņu dalībnieki- pieņēma
vienbalsīgu lēmumu par attiecīga likumprojekta iz-
strādāšanu, jaunsaimnieku frakcija iesniedza Saeimā
attiecīgu pārejas formulu. Pārējas formula nekā ne-
dod, un tā ir tikai brīvības cīņu dalībnieku muļķoša-
na. Brīvības cīņu dalībnieki zina, ka vienīgi krei-
sais spārns konkrētā veidā ir atbalstījis viņuprasību
realizēšanu, un to pašu sagaida arī turpmāk, _ bet
centra kungi un citi, pilsoniskos solos pa labi sēdo-
šie, vienmēr ir tikai solījuši.

Ievērojot, ka šī pārejas formula neapmierinās to
brīvības cīnītāju dalu, kas pašlaik ir bez darba, _ie-
vērojot, ka būs netaisnība, ja brīvības cīnītāji — Lāč-
plēša ordeņa kavalieri, kas materiāli nodrošināti, at-
radīsies valsts dienestā, kamēr _ citi brīvība_s cīnītāji
un viņu ģimenes tanī pašā laikā mirst badā — mēs
šo pārejas formulu atbalstīt nevaram un balsošanā
par tās nodošanu kommisijai atturēsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un_ sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki!_ Iepriekšējā_runātāja ar-
gumenti ir loti dīvaini. Iznāk tā: ja nekā nedara ka-
ravīru — brīvības cīnītāju labā, tad ir labāk, neka ja
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija iesniedz pā-
rējas formulu — uzdot valdībai gādāt par to, lai var-
būtējā štatu sašaurināšanas gadījumā brīvības cīnī-
tājiem, kam vienādi apstākļi ar p_ārējiem ierēdņiem,
dotu zināmas priekšrocības. Mūsu iesniegums ir
pārāk skaidrs un saprotams. Ja būs šāds Saeimas
lēmums, tad, lai arī nāktu kāda valdība nākdama, ik-
katram resoram būs uzlikts pienākums rēķināties ar
mūsu brīvības cīnītājiem, kas līdz šim, diemžēl, bieži
vien nav noticis. Ir bijis daudz gadījumu, kad va-
kantās vietās pieņemti cilvēki, kas nesenā pagātne
cīnījušies pret Latviju, vai arī kam nav nekādu no-
pelnu Latvijas atbrīvošanā. Pie tam ir bijis arī tā
ka pieņemti materiāli nodrošināti cilvēki, bet brīvī-
bas cīnītāji staigā apkārt, velti klauvē un lūdz no-
darbošanos. Tāpat mums jānodrošina arī jau tagad
vietās esošie brīvības cīnītāji. Es varētu piekrist,
ka te jāraugāsarī uz viņu mantas stāvokli. Bet mū-
su iesniegums taču runā par vienādos apstākļos eso-
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šiem darbiniekiem. Es vēlreiz uzsveru: ja Saeima
pieņems šo pārejas formulu, tad resori to arī izpildīs.

_ Stiprus vārdus jau var lietot. Iepriekšējais ru-
nātājs izteicas, ka mūsu pārejas formulas iesnieg-
šana esot vienkārša muļķošana. Kungi, tādā ga-
dījumā par jūsu iesniegumiem un priekšlikumiem mēs
varam teikt to pašu. Arī tie ir, varbūt, muļķošana.

Kas attiecas uz brīvības cīnītāju aizstāvēšanu,
tad nelielaities, ka jūs vien to darāt. Kungi, pasa-
kait, kādā gadījumā mēs neesam balsojuši kopā ar
jums par atzinības balvas piešķiršanu brīvības cīnī-
tājiem! (Starpsaucieni.) Jūs nevarat teikt, ka
centra grupas nekā nav darījušas. (Starpsaucieni.)
Jūs te vienkārši greznojaties ar svešām spalvām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta Šlakana u. c. iesniegtais priekšlikums. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par deputāta Šlakana u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 49 balsis, pret to nav
nodota neviena balss, atturējies 21. Deputāta Šla-
kana u. c. priekšlikums pieņemts. —

Deputāti P. Zālīte, J. Vinters u. c. iesnieguši
priekšlikumu. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
,.Kārtības ruļļa 71. pantu izteikt šādi:
Runātāji runā no tribīnes latviešu valodā. Runātājam

jāturas apspriežamā temata robežās."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Zālītēm.
P. Zālīte (darba savienība): Godātā kundze un

godātie kungi! Iesniedzu ar 17 parakstiem priekš-
likumu: kārtības ruļļa 71. pantu izteikt šadij ^.Runā-
tāji runā no tribīnes latviešu valodā. Runātājam jā-
turas apspriežamā temata robežās."

Iesniegtais priekšlikums ir nepieciešams. Ne
aiz neiecietības pret citām tautībām un viņu valo-
dām tas iesniegts. Nē! Kā Vācijas, Francijas, Angli-
jas, Itālijas, Polijas un vēl citu valstu parlamentos
runā tikai šo valstu valdošo tautu valodās, tā tam būs
būt arī Latvijas Saeimā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Zālīte._ Jūs
liekat priekšā no šīs tribīnes runāt, tāpēc lūdzu
nelasīt! (Smiekli.)

P. Zālīte (turpina): Priekšlikuma realizēšanas
nepieciešamību pierāda jau tas vien, ka šeit teic garu
garās runas, ko ne visi saprot. Daži pat prot, bet
demonstratīvi nerunā latviski.

Ari tas liecina par latviešu valodas nepiecieša-
mību, ka Saeimā iesniegtus rakstus tas, kam tos jā-
prot, neprot un nemaz nevar tos latviešu valodā no-
lasīt un tie jānolasa citam. Arī cienība pret Latviju
un latviešu valodu vien jau prasa, ka Saeimā runā
latviešu valodā. Lūdzu šo priekšlikumu nodot at-
tiecīgai kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vā-
ciski) :*) Ja iepriekšējā runātāja priekšlikumu grib
pamatot ar nacionāliem motīviem, tad man tam jā-
noliedz jebkurš veselīgs nacionālais raksturs. Es
nevaru atzīt par nacionālu tādu prasību, kas savu
pašu kopības intereses vispār neaizskar, bet tikai

. grib kaitēt kādai citai kopībai. Kāds labums varētu
būt latviešiem, ja mēs šeit parlamentā runātu tikai
latviski un pa daļai ļoti slikti latviski? To prasot
gods — jūs sakāt! Ja man jāšaubās jau par to, vai
kādas tautas gods top aizskarts ar to, ko atsevišķas
personas runā, tad tiešām ir absurds runāt par goda

*) Runātāja atreferējums.
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aizskaršanu atkarība no ta, kādā valodā atsevišķas
personas runa.

Neatsaucieties tādos gadījumos vienmēr uz lie-
lām valstīm. Vispirms — tā lieta tur nebūt nav tik
krasa: kāds Elzasas kommūnists runājis franču par-
lamenta vāciski; Uelsas valoda Anglijā nekur nav
aizliegta, un Cekoslovāķijā vācu deputāti, pats par
sevi saprotams, runa vāciski. Bet tas, kas nav sva-
rīgs lielas valstīs, mūsu daudz mazākos apstākļos
iegūst izcilu nozīmi.

Tiešām, -pieņemot šo priekšlikumu, latviešu tau-
tai jus nesagādāsit nekāda labuma, bet mums —• ne-
apstrīdami kaitēsit. Taisni likumdošanas Jautāju-
mos, kas nodarbina parlamentu, nav iespējams pra-
sīt visnoteiktāko precizitāti, lai izteiktu pilnīgi to, kas
jāizsaka, ja valodu pilnīgi nepārvalda. Piespiežot
mūsvienmēr runāt svešā valodā, jūsjau iepriekš no-
stādāt mus sliktākā stāvoklī par savējo. Jūs kaitē-
jat mūsu parlamentāriskai darbībai, bet līdz ar to arī
vispār valsts parlamentāriskam darbam. Ar liberā-
lo garu, kādu jūs piešķīrāt Latvijas politikai valsts
tapšanas pirmajos gados, jūs iedvesāt ari lielajai
starptautiskai sabiedrībai zināmu uzticību Latvijai,
sagādājāt valstij labu slavu minoritāšu jautājumos.
Vai tiešām tagadējais krizes laiks ir piemērotākais
acumirklis šīs uzticības, šīs labās slavas vēl tālākai
sagraušanai? Šis priekšlikums var tikai pasliktināt
attiecības starp vairākuma tautu un minoritātēm, un
tāpēc es lūdzu noraidīt tā nodošanu kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Ne jau tāpēc man jāizsakās pret profesora kunga
priekšlikumu, ka tas ierobežotu runas tiesības un ie-
spējamības man personīgi, bet gan tāpēc, ka tas ie-
robežo Augstā nama runas tiesības un runas iespēja-
mības vispār. Jūs satversmē esat garantējuši 100
tautas vietniekiem brīvu vārdu, immūnitāti. perso-
nas brīvību, lai šis Augstais nams kurā katrā acu-
mirklī būtu tā vieta, kur visdažādākie tautas slāņi,
neskatoties uz to, pie kādām partijām viņi pieder,
varētu no šīs tribīnes brīvi izteikt savus uzskatus.
Jūs devāt vārda brīvību pat tādām grupām, kuru uz-
skati stāv loti tālu no mūsu satversmes. Bieži mēs
vārda brīvības dēj klausāmies mums nepatīkamas
runas. Tā tad jūs esat garantējuši deputātu immūni-
tāti, bet tai pašā laikā še 14 deputāti (starpsauciens:
.,17!") ir parakstījuši priekšlikumu, ar ko grib aiz-
bāzt muti un laupīt tiesības un iespēju šeit izteikties
tā, kā viņu sirds runā. Es jautāšu profesora kun-
gam, kāpēc viņš vēl šodien neredz latviešu tautas
cieņas mazināšanu iekš tā,_ ka pie mums vēl pastāv
vecie Krievijas likumi! Kāpēc viņš neatrod par va-
jadzīgu sakausēt vienā likumā Latgales likumus, kur
ir īstie krievu likumi, ar Rietumlatvijas likumiem, kas
ir Baltijas likumi? Es domāju, viņš saprot, ka tau-
tu nevar izaudzināt viena gadu desmiti. Ja profe-
sora kungs grib būt ne tikai studentu, bet arī tau-
tas audzinātājs, tad viņam jāsaprot arī tautaspsīcho-
loģija. Vai šie 17 deputāti, kas parakstīījuši šo
priekšlikumu, ir gādājuši par to, lai visattālākos Lat-
gales apgabalos runātu latviski? Šie_ 17 deputāti
nav par to parūpējušies, nav par to gādājuši! Tas
nav darīts. Ka visi Latgales iedzīvotāji vel pilnīgi
nesaprot latviešu valodu, par to viņi nav vainojami.
Neviens viņiem to nepārmetīs un nedrīkst pārmest,
jo tādi ir bijuši vēsturiskie apstākli, tāda ir bijusi Lat-
vijas vēstures attīstības gaita. Latvijā ir bijušas dj-
vas vēstures: Austrumlatvijas un Rietumlatvijas vē-
sture. Un tāpēc, kamēr šie 100 tautas vietnieki, ku-
riem tauta ir uzdevusi sargāt tautas brīvību, nav vei-
kuši pilnos apmēros tautas audzināšanas darbu, tiem
jābūt pacietīgiem, kā tas tautas audzinātajiem pie-

nākas. Katrs pārsteidzīgs solis šinī virzienā, bez
šaubām, nenesīs cieņu latviešu tautai, nedz arī la-
bumu mūsu valstij un nestiprinās mūsu tautību sa-
darbību. M_ēs_ izsakāmies pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E._ Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Latvijā ir daži simts tūkstoši cittautiešu. Varētu do-
mat,_ ka tiem taču ir vienādas tiesības, tāpat kā ir
vienādi pienākumi. Viņu pārstāvji ir ari Saeimā. No
ta izriet, ka pirmā kārtā viņiem ir arī tiesības runāt
savu valodu. Izrādās tomēr, ka šeit iesniegts priekš-
likums pret_ valsts pilntiesīgu pilsoņu mātes valodu.
Varbūt varētu pieiet šim iesniegumam no jocīgās pu-
ses un domāt ka, lūk, cittautieši sliktāki nekā latvie-
ši. Varbūt Šīmaņa kungs ir sliktāks nekā Zālītes un
Breikša kungi? Vai tā domājuši likumprojekta ie-
sniedzēji? No jocīgās puses tam pieejot, varētu teikt
arī, ka Zālītes kungam vajadzētu kaunēties, ka savu
doktora tituli viņš dabūjis Vācijā un nevis Latvijā.
No jocīgās puses varētu teikt, ka pusei likumprojekta
iesniedzēju nav latvisku uzvārdu, ka viņiem vajadzē-
tu savus uzvārdus grozīt un tikai tad iesniegt šādu
pārgrozījumu kārtības rullī. Protams, tas tikai tā
no jocīgās puses. Bet, nopietni runājot, iesniedzēji
ir centra ļaudis, t. i. tie, kas gandrīz vienmēr ir bijuši
valdībā kopā ar minoritātēm. Tagad viņi pagriezuši
smaili pret minoritātēm. Kamēr minoritātes gāja
kopā ar latviešu buržuāziju pret Latvijas strādnie-
cību, viņiem saskanēja. Bet tagad izrādās, ka val-
došā nācija arī minoritāšu buržuāzijai atņem priekš-
rocības savā labā. To pierāda šis iesniegums, kas
vērsts, pirmkārt, pret minoritātēm.

Ja runā par valsts un parlamenta cieņu, tad tas
ir loti dīvains jēdziens — šī cieņa. Ko tas nozīmē?
Vai tas nav pārpratums un aizspriedums ?_ Kā vis-
pār tagadējos politiskos un tiesiskos apstākļos var
runāt par valsts un nācijas cieņu? Tagad, kad valda
cietums, kad valda aresti, noliegumi, konfiskācijas!
Kā tādos apstākļos var runāt par valsts vai demo-
krātijas cieņu?!

Otrkārt, ierobežojums ir tas. ka prasīts runāt ti-
kai par apspriežamo tematu. Mēs labi zinām — ja
mūsu frakcija kaut tikai drusku novirzās no temata,
mūs pārtrauc un ņem vārdu. Citiem to atļauj.
Skaidri mēs to redzējām, piemēram, pagājušā sēdē.
Tāpēc mēs zinām, ka šis ierobežojums ir vērsts pret
mūsu frakciju. Šis ierobežojums ir tās pašas nebrī-
vības turpinājums, kas ir pārējā politiskā dzīvē, šī
nebrīvība pārnesas uz Saeimu.

Mēs gribētu aizrādīt, kā citās zemes atrisina na-
cionālos un valodas jautājumus, piemēram Padomju
savienībā. Brīvības, kādas līdz revolūcijai mazāku-
ma tautībām nebija, tagad viņām ir. (Starpsaucieni.)
Piemēram čigānu valodai cara laikā, nebija nekādu
tiesību; tagad šī samērā mazā tauta bauda vienādas
tiesības, un viņai izstrādāts pat alfabēts. Viņai ir
savas skolas, sava prese, sava literatūra u. t. t. Pat
ķīniešiem, kuru Padomju savienībā dzīvo maz, ir iz-
strādāts jauns alfabēts, un viņiem ir piešķirtas visas
tiesības, kādas ir pārējām lielākām tautām Padomju
savienībā.

Mēs esam pret šo pārlabojumu, pret ierobežoju-
miem, kas vērsti ne tikai pret minoritātēm, bet pirm-
kārt pret strādniecību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mllbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Te uzstājās divi cittau-
tieši un izteicās it kā pret tiesību ierobežošanu mūsu
minoritātēm. Viņi runāja nepatiesību — nepatiesību
tāpēc, ka mēs, 17 parakstītāji, neprasām nevienam
nekādu tiesību ierobežošanu, bet gan tiesību izlīdzi-



307 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 10. sēde 1931. g ada 4. decemb rī. 308

našanu. Sakait, vai tas ir normāli, ja Latvijas parla-
menta latvietim, latviešu tautas pārstāvim, jāprot
vairāk valodu un jasaprotvisas, lai te runātu kādas
runādami. Tam paša laika cittautiešu pārstāvji nav
varējuši, nav gribējuši iemācīties vairāk kā 10 gadu
laika tik daudz, lai varētu saprast un sarunāties
valsts valoda. Man šķiet, ka tik daudz gan no cittau-
tiešiem varēja prasīt, lai viņi sūtītu Latvijas republi-
kas parlamentā tādus savus pārstāvjus, kas prot
valsts valodu. Tā ir viena_ no elementārākām pra-
sībām. Vispārīgi ņemot, mēs, latvieši, esam loti ie-
cietīgi. Salīdzinait kaut kuru mūsu kaimiņu valsti
— arī no jaunajām — nekur pret cittautiešiem nav
tādas iecietības, nekur nav tik lielas pretimnākšanas
kā Latvijā!

Mūsu frakcija, līdzi parakstot šo ierosinājumu,
nebūt nedomāja uzsākt cittautiešu vajāšanu. Nekā
tamlīdzīga! Es tikai aizrādu uz nedaudz piemēriem,
ka mūsu pilsētās veikalos sastopamas dažādas valo-
das. Mēs to pielaižam, lai tiešām nāktu pretim cit-
tautiešiem, bet taisnīga prasība ir — lai mūsu parla-
mentā arī cittautieši runātu valsts valodā, lai tas lat-
viešu vairākums, kas varbūt nepārvalda vairāk sveš-
valodu, saprastu, ko šie sveštautieši grib. Tāpēc mēs
noteikti balsosim par šī priekšlikuma pieņemšanu,
ticēdami un paļaudamies, ka Saeimas latviskais vai-
rākums būs par to, lai uzdotu šo jautājumu nokārtot
pozitīvi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skalbēm.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Katru mūsu aizrādījumu minoritātēm,
lai viņas būtu uzmanīgākas un vairāk ievērotu mūsu
valodu un kultūru, iztulko tā, it kā mēs gribētu mi-
noritātēm aizbāzt muti. Šādam apgalvojumam nav
ne mazākā pamata. Mums nav nekādas neiecietības.
Mēs cienījam katru valodu un kultūru. Mēs cienī-
jam dzejas darbus, ko devuši krievu un vācu dzej-
nieki. (Ķ. Mežulis no vietas: „TIe katrā ziņā stāv
augstāk par Skalbes dzejām!") Mēs cienījam tās
lielās kultūras vērtības, ko devušas tautas ar pasau-
les slavu. Bet, kungi, nevajaga aizmirst, ka te ir
Latvija! Aiz cienības pret mūsu tautu un valodu
mūsu minoritātēm šeit likumdošanas iestādē vaja-
dzētu nākt pretim arī mums. To prasa mūsu pašcie-
ņa. Man liekas, arī minoritātes varētu skatīties uz
Latviju kā uz savu valsti, un aiz cienības pret to vi-
ņas varētu ievērot mūsu prasības. Latvija minori-
tātēm nav nekāda pamāte; viņa tām ir devusi plašas
kulturālas autonomijas tiesības. Bet, mani kungi, ja
jūs prasāt, lai mēs esam lojāli, lai mēs atzīstam un
sareājam jūsu kulturālo autonomiju, tad man kā lat-
vietim jāprasa: esiet lojāli pret mūsu valsts valodu
un kultūru! Kungi, vieni jūs savas tiesības neaiz-
sargāsit — tās būs drošas tikai tad, ja jūs atradīsit
atbalstu vairākuma tautībā; bet ja jūs no latviešu
valodas un kultūras tīši novērsīsities, tad mums ne-
būs nekādas vajadzības aizsargāt jūsu valodu, kul-
tūru un skolu. Mēs nebūt negribam aizskart jūsu
valodas tiesības skolā, baznīcā vai mājā. Visur, kur
jūs esat par sevi un kur jūs veidojat savu kultūru,
varat to lietot. Bet mēs varam prasīt, lai mazāku-
ma tautībām un latviešiem būtu kāda kopēja saite,
un lai šī saite būtu latviešu valoda. Tas jūs arī ne-
maz neapgrūtinātu, ja jūs šeit runātu valsts valodā,
jo daudz no jums latviešu valodu labi prot un latviski

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

var runāt. Kāpēc jūs to nedarāt? Jūsu priekšliku-
mi un justi domas, ja jūs tās izteiktu latviešu valodā,
bez šaubām, šai Augstajā namā atrastu daudz lielā-
ku piekrišanu. Kāpēc jūs to nedarāt? Tāpēc, ka
jus savupolītiku mēdzat darināt pa kuluāriem, klu-
sam runājot ar vienu otru līderi, bet tas, kas tiek
teikts no šīs katedras, jums nav svarīgs. Jūsu po-
litika pa lielākai daļai notiek aizkulisēs (starpsau-
cieni: „Tā ir ar jums!") bet _ demokrātijas principi
prasa,_ lai politika būtu atklāta. Runājiet latviešu
valoda, tad visi jūs sapratīs unnāks jums pretim, un
starp jums un mums nodibināsies labāka saskaņa.
Katram likumam pamatā ir savi paradumi. Tādi
paradumi jau ir šeit parlamentā, jo žīdu frakcijas šeit
runa latviešu valodā; tāpat daži poļu frakcijas de-
putāti runa latviski. Dažas frakcijas tomēr paliek
pie sava un, kaut gan latviešu valodu prot, tomēr
runā krieviski, vai vāciski. Ne jau tāpēc mēs pra-
sām latviski runāt, ka mēs nevarētu citas valodas
dzirdēt —• mēs cienām citas valodas —, bet es do-
māju, ka šeit, mums nodibināsies daudz labākas un
Ciešākas attiecības, ja jūs nāksit pretim šai mūsu
valstiskai prasībai. Tā ir mērena prasība, tā ir kul-
turāla prasība; to ievēro visās zemēs, un visur mino-
ritātes tai nāk pretim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Kauns starpsaucē-
jiem! Nedomājiet jūs, kungi, ka es iesniedzu šo li-
kumprojektu aiz neiecietības pret vācu, krievu, vai
citam valodām! Es augsti cienu gan krievu valodu,
gan arī vācu valodu. Jā! Es esmu bijis Vā-
cijā un tur studējis. Ar lielu sajūsmu es gāju uz tu-
rieni, un es loti augsti cienu vācu kultūru un vācu
valodu; bet es, iestādamies Vācijas universitātē, ne-
varēju nemaz iedomāties, ka es tur būtu varējis ru-
nāt latviski, studēt latviešu valodā. Tas būtu bijis
absurds! Tāpat, kad biju Krievijā, es runāju krievu
valodā; ar lielāko prieku es runāju krieviski un pa-
devos visiem krievu augstskolas likumiem un no-
teikumiem. Tāpēc es_ domāju, ka arī latvieši var
prasīt, lai Latvijā runātu latviski. Latvijā jau arī
prasa, ka ikvienam Latvijas pilsonim, kas ieņem
kādu valsts^ amatu vai vietu, jāprot latviešu valoda.
Arī mūsu Universitāte no studentiem to prasa. Es
šeit aizrādīju ne tik vien uz Vāciju un Krieviju, bet
arī uz citām zemēm: Franciju, Itāliju u. 1.1.Es esmu
bijis arī Francijā, Itālijā, Grieķijā, Brazīlijā un mācī-
jies šo tautu valodas. Es lūkoju iemācīties valodu
tā, lai varētu sarunāties. To es darīju aiz cieņas
pret šīm tautām un tāpēc domāju, ka ikvienam, kas
dzīvo Latvijā — arī krieviem, vāciem, poļiem un žī-
diem — jāprot latviešu valoda. Mūsu Augstajā li-
kumdošanas namā mums turpretim jādzird runājam
citās valodās. Kā gan kommūnisti var sacīt, ka tas
aizskarot strādnieku tiesības, ja Saeimā prasa, lai ru-
nātu latviski?! Taisni tas aizskar latviešu strādnie-
ku intereses, ja piemēram Saeimā ievēl kādu latvie-
ti, tam nu jāmācās svešas valodas. Jūs, kommūnisti,
šeit runājat garas runas, runājat tukšas runas krievu
valodā. Mums stundām ilgi jāklausās šīs kommūni-
stiskās runas, ko jūs runājat. Vai latviešu vienkār-
šam strādniekam tāpēc jāprot 3 valodas, turpretim
krieviem, kurš, kā jūs sakāt, aizstāv latviešu strād-
nieku intereses, jāprot tikai viena valoda? — Jūs tā
tad šinī gadījumā neaizstāvat Vis latviešu strādnieku
intereses.

Tas pats attiecas arī uz vāciem un citiem. Esmu
pārliecināts, ka viens otrs no viņiem pat prot latvie-
šu valodu, bet nerunā to. Demonstratīvi nerunā no

.Saeimas katedras latviski! Kommūnistu kungi, dzie-
diet, ja gribat, savu kommūnistisko dziesmu — es
uzklausīšos —, bet dziediet latviešu valodā! (Jau-
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trība.) Politiskā iecietība man, varbūt, ir daudz lie-
lāka neka jums. Jus savā neiecietībā nevarat pat
uzklausīties to, ko runā sociāldemokrāti. Ikviens
viņu vārds jums ir pretīgs. Tā ir jūsu politiskā otra
pārliecības pilnīga neiecietība. Kāpēc jūs nicināt, vai
esat neiecietīgi pret latviešu valodu, ja negribat to
aizstāvēt? Politiski jūs esat nebrīvi, bet brīvību jūs
gribat tikai valodas ziņā. Tas ir gluži nepareizi.

Te kāds runātājs sacīja, kā gan mēs varot iedo-
māties pielīdzināt Latviju lielajām kultūras valodu
zemēm: Vācijai, Francijai un citām. Mēs taču esot
nekulturāla zeme, maza zemīte. Kā mēs varot iedo-
māties, ka, ja tur, lielajās kultūras zemēs, prasot, lai
viņu parlamentos runātu viņu valodu, arī mēs varot
prasīt to pašu? Jā, mēs gribam nostāties līdzās šīm
lielajām kultūras zemēm un viņu valodām! Ja jau
rozes zied, vai tad tā mazā vijolīte, kurai es pielī-
dzinu Latviju, lai nedzīvo un netiecas pēc saules ar
tādu pašu tiesību, kā tās lielās kultūras tautas?! Tā-
dēļ jūs esat tie, kas šeit ir neiecietīgi, bet ne mēs,
kas prasām Saeimā latviešu valodu. Es arī domāju,
ka ikviens varēja un var iemācīties latviešu valodu.
Latvija pastāv jau 13 gadu. Tas ir jau tik ilgs laiks,
ka ikviens, kas ir gribējis un pratis iekļūt Saeimā, ir
varējis arī iemācīties latviski. Mēs no jums, vācie-
šiem, žīdiem, poļiem un krieviem, prasām — šai
Augstajā namā, šai latvju tautas svētnīcā runāt lat-
viski. Šeit jāskan latviešu valodai! Mēs to prasām
ar pilnu tiesību, un jūs to murns nevarat pārmest par
šovinismu un neiecietību. Mēs esam daudz iecietī-
gāki nekā jūs, kommūnisti! Jūs šeit esat pilnīgi brī-
vi, varat brīvi runāt, neskatoties uz to, ka esat atka-
rīgi no Maskavas. Jūs tomēr nevarat ciest pat so-
ciāldemokrātus. Es uzklausos arī jūs a_r vērību, tikai
nekuliet tukšus salmus un velti neuzbrūciet sociālde-
mokrātiem. Jūs allaž ejat labajamspārnam astē un
tomēr gribat būt brīvi! Jūs esat tā nebrīvākā frak-
cija visā mūsu Saeimā!

Ar pilnu tiesību mēs prasām latviešu valodas lie-
tošanu Saeimā. Un ticiet: ja ari manis nākošajā V
Saeimā šeit nebūs, un ja šis priekšlikums vēl nebūs
pieņemts, tad tomēr būs tādi, kas allaž un allaž no šīs
tribīnes nāks ar šo iesniegumu, kamēr visi būs spie-
sti no šīs katedras runāt latviešu valodā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam. .

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krie-
viski).*)

Priekšēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski) :**) Deputātu kungi! Man atlicis sacīt tikai
pāris vārdu pie tā, ko šeit jau pasacīja iepriekšējie
minoritāšu runātāji. Nepieciešami vērst uzmanību
uz to, ka jaunā Saeima nupat nupat tikai sāk savu
darbu, bet, lūk, jau trešais uzbrukums mūsu tiesībām.
Šis ir jau trešais mēģinājums aprobežot krievu iedzī-
votāju tiesības viņu pārstāvju persona. Mūsu jau-
nais parlaments tikko pavadījis mēnesi no visa sa-
vu pilnvaru laika bet jau savus pirmos solus atzīme
ar tārliem mēģinājumiem.

Jūsu priekšā 14 deputātu priekšlikums, lai de-
putāti Saeimā runātu tikai latviešu valodā, t. i. lai
šeit nerunātu krievu un vācu valodā. Ja starp pa-
rakstītājiem ir arī Breikšs, Skujenieks, Šterns u. c,
tad tā ir parasta lieta. Bet man gribētos apstāties
pie deputāta Skalbes paraksta, kurš līdz šim bija
dzejnieks. Acīmredzot, pamudinošie artiķeļi dažos
laikrakstos sakarā ar ierakstiem iedvesmojuši viņu

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

jauniem varoņdarbiem. Jo sevišķi pamudinoši, man
šķiet, uz viņu bus iedarbojies kāda laikraksta arti-
kelis, kas iznāk krievu valodā. Kaut arī šis laikraksts
nosauca Skalbes uzstāšanos par krievu ierakstu iz-
nīcināšanu par uzstāšanos nevietā, viss artiķelis to-
mēr bija it ka apzeltīts. Viss šī laikraksta artiķelis
bija pilns komplimentu Skalbes kungam. Kas gan
tur nav atrodams! Piederot viņš pie partijas, kam
demokrātisks titulis; Skalbe pats it kā esot liels hu-
mānists, smalks krievu literatūras pazinējs un apdā-
vināts Puškina tulkotājs... Un tamlīdzīgas lietas!
No tādas slavināšanas „BCKpy>KHjiacH Bemvnbn
rojiosa". un rezultātā — Skalbe piedalās sazvērestī-
ba pret krievu iedzīvotāju pārstāvjiem. Gribu aiz-
rādīt deputātam Skalbēm, ka viņš ir kļūdījies. Laik-
raksts, kas viņam raksta slavinājumus, nav krievu
sabiedriskās domas izteicējs. Šī doma, taisni otrādi,
velētos kaut uz vienu dienu redzēt visus Jūsu talan-
tus aizmirstus un neatbalsta tik bagātīgu uzslavas
rakstu un diplomu izsniegšanu'.

Atkārtoju, Skalbes kungs, ne tur meklējama
krievu iedzīvotāju sabiedriskā doma; bet gan tā iz-
paužas šeit, atskanot no šīs katedras. Tā krievu ie-
dzīvotāju politiskā grupa,,kas jau trijās Saeimās no
vietas sūta savu pārstāvi — un reiz pat divus depu-
tātus —, šī politiskā grupa var tikai izteikt savu vis-
kategoriskāko protestu pret šo mēģinājumu. Ar to
vēl nepietiek, ja neliela deputātu grupa nevēlas klau-
sīties krievu un vācu valodu.

Profesors Zālīte kliedza, ka deputāti demonstra-
tīvi negribot runāt latviešu valodā. Kur tas re-
dzams, uz kā tas dibināts, un kā Jūs pierādīsit,ka tā
ir demonstrācija? Bet kā tad ar tiem, kas latviski
nat neprot runāt, vai tad tiešām arī tie demonstrē?
Deputāts Zālīte vienkārši grib aizmirst, ka krievu un
vācu deputāti vienkārši izlieto savu tiesību runāt
mātes valodā. Un tas ir viss! Likums mums to at-

Bet kāpēc tad viss šis troksnis? Es vēl piezīmē-
šu, ka mūs šeit ir ievēlējuši daži desmit tūkstošikrie-
vu vēlētāju. Viņi mūs ievēlēja uz šīpaša likuma pa-
mata un saskaņā ar līdz šim pastāvošo kārtību. Ne-
viens nav uzstādījis nekādus aprobežojumus Saeimā
ievēlamiem kandidātiem. Tagad, īsi sakot, mums
grib gluži vienkārši aizbāzt muti. Mūs grib padarīt
mēmus. Mums grib izraut mēli. Bet krievu tauta
mūs ir ievēlējusi tādus, kādi mēs esam._ Tādi mēs
arī paliksim, pamatojoties uz tām tiesībām, par kā-
dām aizrādīts satversmē. Vai šī priekšlikuma 14
autori var iedomāties, kas notiktu, ja to pieņemtu?
Vai tiešām krievu deputāti sevi nosodīs ar klusēšanu
triju gadu laikā? Pats par sevi saprotams, ka nē!
Viņi nāks un runās krieviski. Vai jūs viņus vēdīsit
laukā ar spēku, nesīsit laukā ar kareivju palīdzību?
Pamēģinait!

Bet kad tikai krievu iedzīvotāji no visa tā ne-
taisa visai bēdīgu slēdzienu! —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mūsu valsts iedzīvotāju vairākums
savā laikā — vecajā Krievijā ļoti daudz ir cietis no
cittautiešu, vairākuma tautas varas. Kad Latvija
vēl bija lielas Krievijas sastāvdaļa, taisni latviešiem,
kas mūsu valstī tagad ir vairākuma tautība, ļoti
daudz bija jācieš no šīs krievu varas un savā laikā
arī no vācu varas. Un taisni tāpēc, ka latvieši, kas

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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1918. gadā nodibināja savu valsti, bija loti daudz cie-
tuši kulturālā un valodas ziņā no šīm svešām va-
rām, taisni tāpēc mūsu Latvija nodibinājās kā de-
mokrātiska valsts, kas. izturējās iecietīgi un taisnīgi
pret mazākuma tautībām Latvijā. Mazākuma tau-
tības kultūras un valodas ziņā ieguva mūsu mazajā
Latvijā patstāvības tiesības. Un šinī ziņā jāsaka,
ka sociāldemokrātu frakcija kopš paša mūsu valsts
pastāvēšanas sākuma ir nostājusies uz tā viedokļa,
ka kulturālā un valodas ziņā arī mazākuma tautības
mūsu valstī nav aprobežojamas. Mēs principā esam
par brīvu kultūru un valodas brīvību visām tautībām.

Kas zīmējas uz tiem, kuri iesnieguši šo priekš-
likumu, uz demokrātisko centru un jaunsaimniekiem,
tad interesanti atzīmēt, ka vēlēšanu laikā, kad vi-
ņiem vajadzēja balsotāju, viņi bija citos ieskatos,
proti — tas pats nacionālais demokrātiskais centrs,
nacionālie jaunsaimnieki, kas tagad nāk ar ļoti naci-
onāliem priekšlikumiem, sarīkoja tautas sapulces ci-
tu tautību vēlētājiem, piemēram — krievu vēlētā-
jiem. Tad demokrātiskā centra un jaunsaimnieku
kandidāti loti labprāt runāja krievuvēlētājiem krie-

^vu
valodā.

Tad
viņi

nesacīja
:

iemācaities papriekš
latviski runāt un tad balsojiet par mums! Tad viņi
paši mācēja krievu valodu, gāja pie krievu vēlēta-
jiem un aicināja viņus balsot par sevi. Tā ir ne-
konsekvence!

Profesoram Zālītes kungam, kad viņš prasa, lai
citu tautību deputāti iemācās runāt latviski, jāaiz-
rāda, ka arī profesoru kungi nevar iemācīties runāt
latviski. (Saucieni pa kreisi: „Klau!") Gribu jau-
tāt profesora kungam, vai viņš nevar man pateikt,
cik profesoru mūsu augstskolā lasa Iekcijas_ tagad,
Latvijas pastāvēšanas trīspadsmitā gada, vācu un
krievu valodā. Vai Jūs to varat pateikt, profesora
kungs? Tur taču ir tādi, kas lasa vāciski un krie-
viski. Profesora kungs, tie taču ir gudri, augsti mā-
cīti cilvēki. Kāpēc viņi nevar iemācīties latviešu
valodu? Ir saprotams, ka šie profesoru knngi_ to
nevar iemācīties. Viņi ir mācījušies savu zinātni
citā valodā, un viņiem tagad nav laika mācīties la-
tviešu valodu, jo tas neiet tik ātri. Tāpat, ka Latvi-
jas valsts universitātē 10 gadu laika daži profesori
nav iemācījušies latviešu valodu, ir citi ļaudis, kas
arī nevar iemācīties latviešu valodu. Augstskola,
profesora kungs,Jatviešu jaunatnei,_ kas loti slikti
prot krievu un vācu valodu, jāklausās lekcijas šinīs
valodās. Šinī gadījumā negribu savas frakcijas
vārdā izteikt to kā pārmetumu minētiem augstsko-
las profesoriem, bet gribu ar to pieradīt, ka mušu
augstskolā arī vēl tagad ļr vajadzība prast citas va-
lodas, jo mums vēl nav tādu profesoru, kas visas zi-
nāšanas varētu pasniegt latviešu valoda. Tas, pro-
fesora kungs, Jums bija jāzina.

Kas zīmējas uz šo lietu būtībā, tad jautājums
par valodas tiesībām sociāldemokrātu frakcija ir
tāds. Visvairāk nepieciešama mātes valoda ir strād-
niekiem un mazturīgiem zemniekiem. Tiem viņu
mātes valoda ir svarīga, lai viņi varētu kaut cik pie-
savināties viņiem nepieciešamās zināšanas._ Valsts
pārtikušie pilsoņi izglītību var iegūt arī citas valo-
dās, bet mazturīgie, kā jau teicu — tikai sava matēs
valodā. Mūsu valstī ir daudz cittautu strādnieku,
kas nav spējīgi iemācīties latvļešu valodu nevis tā-
pēc, ka viņi to negribētu, bet tapec, ka tiemtas nav
iespējams. Un tā kā mūsu Saeima var ievelēt kat-
ru, kas sasniedzis 21 gada vecumu un nav savas
tiesības zaudējis — tā tad var ievēlēt arī krievu un
vācu strādniekus —, tad mums_ jāaizstāv viņu tiesī-
bas izteikties Saeimā savā mātes valoda. Kungi,
mums jādod tiesības krievu vai vācu pārstāvjiem
šeit Saeimā izteikties tādā valoda.kādu viņi prot,
t. i. vai nu krievu, vai vācu valodā, jo citā valoda

viņi nevar izteikties. Mums Saeimā taču ir viens
spilgts piemērs — deputāts Jeršovs, krievu strād-
nieku pārstāvis. Arī viņš neprot latviešu valodu.
Vai mēs viņam varam noliegt izteikt viņa vēlētāju
domas? Nē, kungi, to mēs nevaram! Tāpēc soci-
āldemokrātu frakcijas vārdā man jāuzsver,ka strād-
niecības intereses prasa atļaut runāt Saeimā arī
krievu un vācu valodā. Kā jau teicu, mums jādod
strādniecības pārstāvjiem tādas tiesības, jo viņi la-
tviešu valodu nav iemācījušies ne tāpēc, ka nav gri-
bējuši, bet tāpēc, ka tas viņiem nav bijis iespējams.

_ Brīnišķīga ir vēl viena lieta: taisni šinī svarī-
gajā brīdī, kad ,.Jaunākās Ziņas", demokrātiskā cen-
tra oficiozs, pilnā mutē runā un kliedz: „Tauta gai-
da valdību; dodiet mums valdību; tauta nevar sa-
gaidīt valdību; zeme gaida valdību", jūs, sastādot
valdību, savu nacionālo valdību ar nacionālo vairā-
kumu, esat sapinušies kā vistas pakulās un netiekat
prom no vietas. (G. Mīlberga starpsauciens.) Mīl-
berga kungs, jūs netiekat galā ar portfeļu sadalīša-
nu, jūs strīdaties par portfeļiem nedējām ilgi. Jūs
šo svarīgo jautājumu neesat nokārtojuši, jūs neesat
valdību sastādījuši, bet runājat šeit Saeimā par jau-
tājumiem, par kuriem te nevajadzētu runāt. Vai
tad tiešām tagad Latvijas apstākļi tam atbilst? Tā-
pēc atmetiet šos sīkumus, ejiet nopietni pie darba
un darait to darbu, ko jūs esat uzņēmušies un kam-
dēļ šeit esat sūtīti. Nestrīdaities par portfeļiem, bet
domājiet par to, kā jūs tiksit galā ar Latvijas valsti,
kad nostāsities tās priekšgalā. Es vēlreiz atkārtoju,
ka šinī laikā, kad jums jāsastāda valdība, jūs esat
sapinušies kā vistas pakulās, bet nodarbojaties ar
sīkumiem. Darait Saeimā to darbu, ko darīt jūs
esat sūtīti.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Es brīnos, ka mans godājamais iepriekšē-
jais runātājs, pats latvietis būdams, valodas jautāju-
mu nosauca par sīkumu. Es vēlreiz uzsveru, ka
mēs, latvieši, vairāk nekā negribam. Mēs vēlamies,
lai mums, latviešiem, nebūtu jāmācās 4—5 valodas.
(Troksnis)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu apmierināties!

G. Mīlbergs (turpma): Mūsu cittautiešiem vis-
maz tikdaudz vajadzēja prast godu. kā — iemācī-
ties valsts valodu. Tā nav nekāda nevarēšana ie-
mācīties, bet tā ir — ko šeit arī Skalbes kungs uz-
svēra — negribēšana, spītība. Visiem ir zināms, ka
diezgan daudz mūsu cittautiešu deputātu kommisi-
jās labi runā valsts valodu; bet plenārsēdēs viņi šo
valodu vairs neprot. Vai tā nav demonstrācija? Tā
tad mums, latviešiem, jāprasa vismaz tikaudz, kā lī-
dzīgas tiesības ar cittautiešiem. Mēs neprasām pri-
vilēģijas. (Sauciens no vietas: „Kādā valodā runā
Igaunijā?")

Spriežot pēc ta, ko šeit runāja vācu tautības
pārstāvis pēc manis, jādomā, ka viņš nav sapratis
to, ko es šeit runāju valsts valodā. Pēc 13 gadiem
tiešām gan vajadzēja saprast valsts valodu. Mēs
nedomājam, ka jums tik grūtas galvas.

Sevišķi bravūrīgi šeit uzstājās Kaļļistrātovs, tas
kungs, kurš lielās, ka esot bijis partizāņu dienestā.
Mēs tos laikus labi atceramies un zinām, ka viņš
staigāja trīskrāsainām cara nozīmēm uz rokas. Ja
viņš cīnījās mūsu frontē, tad ne par Latviju, bet par
„matušku" Krieviju. Man Jums jāsaka, Kaļļistra-
tova kungs, krievu valodā, lai Jūs labāk saprastu:
H Hbji 6u noposa Msmajia, a sama 6u MOjmajia!"
(Starpsaucieni un jautrība.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lu-
dzu mieru! — Vārds deputātam Leikartam.
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P. Leikarts (jauna zemnieku apvienība): Vienī-
gais pamatotais kreisās puses iebildums bija tas, ka
šis jautājums ir tiešam sīks, un par šo sīko jautāju-
mu tiešam nevajadzēja tik daudz runāt. Taču kat-
ram skaidrs, ka parlamentā jārunā valsts valodā.
Te rūpējas par cittautiešu strādniekiem: nu kā lai
v'\ņ\_ iemācoties latviešu valodu gadījumā, ja viņus
ieveļot parlamenta!? Bet kā lai latviešu strādnie-
ki, vai latviešu zemnieki, kas ievēlēti parlamentā,
lai iemācas 2 un 3 valodas, lai viņi varētu saprast,
ko te runa, jobez savstarpējas saprašanās taču ne-
var but nekāda sekmīga likumdošanas darbība!
(Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.) Tā tad mums
visiem jāvienojas par vienu valodu, un šī viena va-
loda var but tikai valsts valoda — vairākuma va-
loda.

Te aizrādīja, ka arī augstskolā lekcijas lasot
vairāk valodas. _ Nupat lasījām noteiktas ziņas, ka
3 augstskolas speķi lekciju lasīšanā pārgājuši no vā-
cu un krievu valodas uz latviešu valodu. Bet mūsu
parlamentā 13 gados neviens no minoritāšu deputā-
tiem na_v_pārgājis uz valsts valodu un vēl tagad de-
monstratīvi runa savā mātes valodā. Tā ir demon-
strācija pret latviešu tautu, un kā tāda ir ierobežo-
jama un noraidāma.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Vārdu personīgā lietā lūdz deputāts Zālīte.
Vārds deputātam Zālītēm uz 5 minūtēm.

P. Zālīte (darba savienība): Te man pārmeta,
ka priekšlikums, runāt latviski, raksturojot mūsu
augstskolas neiecietību. Kungi, man jāsaka, ka tas
tā nav. Mūsu augstskola cieni vāciešus, žīdus un
citus cittautiešus. Mācības spēku uzaicināšanā jau
pašā sākumā bija uzstādīts princips — uzaicināt kat-
ru, neskatoties uz viņa politisko pārliecību. Runā-
jot par mani, man jāsaka, ka augstskolā žīds, vācie-
tis, krievs, polis un visas citas tautības ir man vie-
nādas. Augstskolā es redzu tikai studentus, un es
esmu pārliecināts, ka neviens — ne vācietis, ne žīds,
ne krievs, neviens cittautietis — man nevarēs pār-
mest neiecietību. Es viņus esmu — kā profesoram
pieklājas — ar lielu mīlestību visus pieņēmis, un tā-
pat arī citi mūsu Universitātes profesori. Tas ir
nedibināts pārmetums mūsu Universitātei.

No šīs augstās katedras ir atskanējis pārme-
tums, ka mūsu Universitāte, mācības spēku uzaici-
not, esot netaisna, neuzaicinot liberālākus spēkus.
Tas ir pārpratums. Daudzreiz mūsu augstskolai ir
pārmests, ka kāds mācības spēks nav pieņemts aiz
politiskiem iemesliem, politiskas neiecietības dēļ;
bet patiesībā tas ir noticis vai nu zinātniska grāda
trūkuma dēļ, vai aiz citādiem zinātniskiem iemes-
liem.

Kas zīmējas uz profesoriem, tad man jāsakâ ka
es jums acumirklī nevaru pasacīt, cik ir mūsu Uni-
versitātē profesoru, kas lasa svešās valodās. Bet
jūs, nezināt, ar kādu lielu mīlestību viņi pāriet, pie-
mēram, no vācu valodas, no krievu valodas uz la-
tviešu valodu. Viņi taisni par to priecājas. Priecā-
jas arī, ka latviešu valoda bagāta un skaista. Paši
apstākļi viņus piespiež to darīt, jo visi mūsu stu-
denti vairs neprot ne vāciski, ne arī krieviski, un
profesori ir spiesti mācīties latviski. Viņi to ari mā-
cās ar lielu mīlestību. Es varu nosaukt vairākus,
kas pārgājuši uz latviešu valodu. Piemēram, Vipers
jun. nesen pārgāja uz latviešu valodu, tāpat profe-
sors Lucs un profesors Neireiters. Arī daudzi no
tiem, kas ne visai sen pārnākuši uz mūsu augstsko-
lu, jau lasa latviešu valodā. Viņi pat izsaka.vēlēša-
nos lasīt latviski un priecājas par to, ka studenti vi-
ņus tagad labāk uzklausot. Un tas ir saprotams, jo
profesori negrib lasīt tukšām sienām, lasīt apstāk-
ļos, kur studenti viņus nesaprastu.. Tā tad mūsu

augstskola taisni pariet un pie tam loti ātra tempa
no citām valodām uz latviešu valodu.

Ja es prasīju no Saeimas tribīnes runāt latviešu
valodā, tad es gribu uzsvērt, ka to darīju ne aiz ne-
iecietības pret vācu vai krievu kultūru. Es ļoti
augsti cienu vācu kultūru, tāpat cienu krievu kultū-
ru — lai gan ne tik augstu —, bet latviešu valoda
man ir mīļa un dārga, un vēlētos^ lai tā atskanētu
arī mūsu svētnīcā, Latvijas augstākā likumdošanas
iestādē.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs liek
priekšā deputāta P. Zālītes u. c. iesniegto priekšli-
kumu nodot organizācijas kommisijai. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezi-
dija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par
prezidija priekšlikumu — deputāta ZāJItes u. c.
priekšlikumu nodot kommisijai — nodotas 26 bal-
sis, pret — 38 balsis. Tas noraidīts.

Deputāti J. Vinters, P. Leikarts u. c. iesnieguši
priekšlikumu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
Saeima nolemj: uz _dot pašvaldības kommisijai izstrādāt

un celt Saeimai priekša likumprojektu par apriņķu pašval-
dību likvidēšanu."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Man jāziņo,
ka deputāti J. Breikšs, G. Zemgals u. c. iesnieguši
likumprojektu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu.
Prezidijs liek priekša apspriest to kopā ar nolasīto
priekšlikumu

^ Lūdzu nolasīt likumprojektu.
Sekretārs A. Blodnieks:

„Augsti godājamam Saeimas prezidijam..
Lūdzam celt Saeimai priekšā pieņemšanai sekojošo

likumprojektu.
Likums

par apriņķu pašvaldību likvidēšanu.
1. Apriņķu pašvaldības likvidējamas vēlākais līdz

1931./32. budžeta gada beigām.
2. Apriņķu pašvaldības likvidāciju izved tagadējās ap-

riņķa valdes.
3. Pēc apriņķu pašvaldības likvidēšanas viņu īpašumi,

kapitāli un manta pāriet sevišķā attiecīgā apriņķa
lauku pašvaldību fondā pie Iekšlietu ministrijas.

4. Apriņķu pašvaldības īpašumu, kapitālu un mantas
realizēšanas tiesības līdz ar apriņķu pašvaldības lik-
vidēšanu, pieder attiecīga apriņķa pagastiem.

, 5. Fonda līdzekļus, Iekšlietu ministrija izlieto pagastu
pašvaldības tiešām vajadzībām, kā arī pagastu sa-
vienību pasākumu pabalstīšanai.

6. Pagastu pašvaldības un viņu savienību pārraudzība
pāriet uz Iekšlietu ministriju vai uz Iekšlietu mini-
strijas ieceltiem pašvaldību inspektoriem.

7. Instrukciju par šī likuma izvešanu dzīvē izdod Iekš-
lietu ministrija.

J. Breikšs, O. Zemgals, K. Kiršteins, B. Pīpiņa,
R. Juraševskis."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai Augsta-
jam namam ir iebildumi pret šī likumprojekta ap-
spriešanu reizē ar deputāta Vintera u.c. priekšliku-
mu? Iebildumu nav. Reizē ar deputāta Vintera u.
c. priekšlikumu apspriedīsim arī deputāta Breikša
u., c. iesniegto likumprojektu. — Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo,partija): Augstais nams! Iesniegtais priekš-
likums un arī iesniegtais likumprojekts paredz apriņ-
ķu pašvaldību likvidēšanu. Likvidācija stāv sakara
ar valsts pašreizējiem grūtiem saimnieciskiem ap-
stākļiem un, no otras puses, ar to, ka apriņķu paš-
valdības nav izpildījušas uzdevumu, kas tām bija
paredzēts, tās nodibinot.

VcJsts sākumā ne tikai pašvaldības iestādes, bet
viss valsts pārvaldes aparāts vērtās arvien plašumā
un ir kļuvis tik plašs, ka valsts acumirklī nav spēji-
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ga šo aparatuuzturēt. Tāpēc ir pilnīgi dibināta pra-
sība — likvidēt daļu no šīm iestādēm.

Ja piegriežamies jautājuma būtībai, tad jājautā,
vai neradīsies zināmi sarežģījumi pašvaldību dzīvē
un valsts pārvaldē. Noteikti jāaizrāda, ka nekādi
sarežģījumi nevar celties; vienīgi valsts un pašval-
dību kasēs rāsies diezgan prāvi ietaupījumi. Tās
funkcijas, pienākumus, ko līdz šim veica apriņķu
pašvaldības, varēs uzlikt pa daļai pagastu pašvaldī-
bām, paplašinot to kompetences, pa daļai valstij. Ir
vesela rinda tādu pienākumu, kā sociālā apgādība,
izglītība, ārstēšana u. t. t., ko jau tagad veic valsts.
Ja tagad šos pienākumus sadalīs starp pagastu paš-
valdībām un valsti, sarežģījumi nevar celties.

Otrs jautājums ir, ka, varbūt, tas nav demokrā-
tiski, jo apriņķu valdes kā tādas zināmā mērā uz-
skatāmas par demokrātiskām iestādēm, kurām jāno-
vērš pašvaldību dzīvē birokrātisms, jānovērš ierēd-

!ņu
noteicošais iespaids pašvaldību dzīvē. Kas tad

notiks? Mēs taču tikai likvidēsim vienu starporga-
nu, kas acumirklī vairāk nekā nedara, kā tikai no-
darbojas ar pagastu pašvaldību pārraudzību, vai
kontrolēšanu. Pagastu pašvaldību tiesības tagad
paplašināsies. Tā tad tas nerunā pretim demokrā-
tiskiem principiem.

Kas zīmējas uz iebildumiem, ka apriņķu valžu
vietā būs jāliek valdības ierēdņi, kas kontrolēs paš-
valdības no likumības viedokļa un kas zināmā mērā
varbūt mēģinās iznīcināt mūsu pašvaldības tiesības,
tad man jāaizrāda, ka tagadējais stāvoklis ir gluži
tāds pats. Tagad apriņķa valdē galvenā noteikša-
na ir apriņķa valdes priekšsēdētājam, un tas taču ir
valdības iecelts ierēdnis, tas tagad diktē un noteic
vietējās pašvaldībās.

Tā tad apriņķu valžu likvidēšana nav pret mū-
su demokrātiskiem principiem. Tagadējās apriņķu
valdes ir izvērtušās par tik plašu un smagu kontro-
les aparātu, kas vienkārši neatbilst mūsu saimnie-
ciskajām spējām. Ja apskatāmies līdzekļus, ko pra-
sa apriņķu valžu uzturēšana, tad redzam diezgan ie-
vērojamus skaitļus. Man ir pie rokas dati par
1930./31. saimniecības gadu. No skaitļiem redzams,
ka tieši apriņķu valžu uzturēšanai, nemaz nerēķinot
citu uzdevumu veikšanai paredzētās summas, iz-
maksāts 911.687 lati. Tāda ir summa, ko izdod ti-
kai par pārraudzību, par pagastu pašvaldību kon-
troli. Saprotama lieta, ka minētā summa jāievāc no
pagastu pašvaldībām. Pagastu pašvaldības šo sum-
mu savukārt iekasē no pagasta iedzīvotājiem no-
dokļu veidā. Ja mēs tagad mēģinātu samazināt pa-
gastu pašvaldību kontroli, t. i. smagā un sarežģītā
aparāta vietā ieceltu par vairāk apriņķiem vienu ie-
rēdni, tad šī summa, šie 911.687 lati pa lielākai da-
ļai paliktu ietaupīti, tos no pagasta iedzīvotājiem ne-
vajadzētu iekasēt. Tagad stāvoklis pagastos ir kļu-
vis tik grūts, ka tie nevar sabalansēt savus budže-
tus, un iztrūkumi parasti jāsedz valsts kasei. Viens
no iemesliem, kāpēc nevar savest kopā budžeta ga-
lus, ir tās lielās summas, ko patērē apriņķu valdes.
Ja nu tagad apriņķu valdes likvidēsim, tad daudz
pagastiem, kurus tagad Iekšlietu ministrija likvidē
vai apvieno, būs dota iespēja pastāvēt, jo izdevumu,
kas gāja prom uz apriņķi un kādu tekošā budžeta
gadā ir pāri par 3.000.000 latu, paliks pagastu paš-
valdību rīcībā. Sakarā ar to pagastiem, kurus tagad
Iekšlietu ministrija grib likvidēt, rāsies iespēja pa-
turēt savu patstāvību, un pagastu iedzīvotājiem ne-
būs neērtību un to grūtību, kādas rodas ar pagastu
likvidēšanu vai apvienošanu.

Tā tad, izejot no šiem pamatojumiem, būtu jā-
spriež, ka pašreiz ir pienācis loti izdevīgs brīdis, kad
no šī smagā un plašā pārvaldes jeb pašvaldību kon-
troles aparāta tikt vaļā. Savā laikā mēs jau bijām

nonākuši tik tālu, ka bija nolemts apriņķu pašval-
dības likvidēt. Ar likumu tika nodibinātas tā sauk-
tās apriņķu likvidācijas valdes, bet pēc tam poli-
tiskie noskaņojumi grozījās. Vienai otrai politis-
kai partijai tomēr bija izdevīgi paturēt savus ierēd-
ņus par apriņķu valžu locekļiem, lai vienkārši stip-
rinātu apriņķos savu politisko viedokli, un sakarā ar
šī politiskā iespaida stiprināšanu, nevadoties no liet-
derības, apriņķu valdes atjaunoja, atjaunoja daudz
plašāka mērā nekā tas bija līdz tam. — Sakarā ar to
es lūdzu šo likumprojektu un arī ierosinājumu pie-
ņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Ierosināts priekšlikums — uzdot pašvaldī-
bas kommisijai izstrādāt likumprojektu par pastā-
vošo apriņķu valžu likvidēšanu. Kā redzams, ap-
riņķu pašvaldību jautājums loti vecs arī likumdoša-
nas iestādē. Bija laikmets, kad šīs pašvaldības apa-
rātu noorganizēja loti plašu. Tur bija savā laikā,
kad tanī ietilpa apriņķa padome un valde un tanī
darbojās arī revīzijas kommisijā. Tā tad tas bija
ļoti plašs aparāts. Pēc tam ierosināja jautājumu
par apriņķu valžu likvidēšanu, un pašas apriņķu
valdes zināmā laika sprīdī pārdēvēja par apriņķu
pašvaldību likvidācijas valdēm. Ar šo jautājumu
nodarbojās Saeimas pašvaldības kommisijā; pēc tam
tas nāca plenārsēdē, un viss tā gala rezultāts bija
tāds, ka likvidācijas valdes atkal otrreiz pārdēvēja
par apriņķu valdēm. Tā no šīs likvidēšanas toreiz
it nekas neiznāca, un šādu vai tādu motīvu dēļ Aug-
stais nams atrada, ka likvidācija nav iespējama.

Tikai dažos vārdos gribu pakavēties pie šīs lie-
tas būtības. Visumā jāsaka, ka apriņķu valžu pie-
nākumi pēdējā laikā ir kļuvuši ļoti plaši un stipri
vispusīgi. Apriņķu pašvaldības likums uzliek apriņ-
ķu valdēm svarīgus un atbildīgus pienākumus, kār-
tojot tos zināma apriņķa mērogā. Bet tas vēl tālu
nav viss. Taisni pēdējo gadu praksē ir ieviesusies
tāda kārtība, ka centrālās iestādes un resori visus
jautājumus, kādi tiem jānokārto ar iedzīvotājiem,
parasti uzdod nokārtot apriņķa valdēm. Šādā veidā
apriņķa valžu pienākumi, sākot ar 1924. gadu, katru
gadu ir gājuši plašumā un sasnieguši ļoti lielus ap-
mērus. Gribu minēt tikai 2—3 resorus, kuru fak-
tiskā darbība uz vietas izpaužas vai vienīgi tikai
caur apriņķu valdēm.

Viens tāds resors ir Tautas labklājības ministri-
ja. Daždažādas lietas, lai tās būtu ārstniecības lie-
tas, vai nespējnieku apgādības lietas, un loti daudz
citu lietu šis resors kārto tikai caur apriņķu valdēm;
katru jautājumu uzdod noskaidrot un izlemt apriņķu
valdēm, paturot sev tikai tiesības būt pārsūdzības
instancei.

To pašu varētu attiecināt lielā mērā arī uz Zem-
kopības ministriju. Arī Zemkopības ministrijai vi-
sas tanīs lietas, kur tuvāk jāsaduras ar iedzīvotā-
jiem, jāgriežas vispirms pie apriņķu valdēm. Te
nav izslēgta pat plašā agronomiskās palīdzības lieta,
turpinot to ar būvtechniskām lietām. Pēdējā laikā
paceļas arī svarīgais ugunsdzēšanas jautājums —
kas gan vairāk pieder Iekšlietu ministrijai —, uguns-
drošu būvju projektu izstrādāšana biezi apdzīvotās
vietās, plānu izstrādāšana, mākslīgo mēslu iegādā-
šana, kas, ka zināms, šogad ievesta un uzlikta paš-
valdībām, sēklas parādu lietas, lopbarības aizdevu-
mi, sēklas izdalīšana un, visbeidzot, tas lielais darbs,
kas radies apriņķu valdēm ar likumu par maizes la-
bības uzpirkšanu kopš pērnā gada — arī tas ar visu
savu smagumu guļ uz apriņķu valdēm. Tas rāda,
ka arī Zemkopības ministrijai ir daudz pienākumu,
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uzlikti apriņķu valdēm. Šie pienākumi ir ārkār-
īgi plaši un ļoti svarīgi.

Tālāk es gribētu minēt izglītības resoru. Te no
ienas puses ir_ skolotāju algošanas lieta, kā arī ad-
ninistratīva pārraudzība caur skolu valdēm, kas
aktiski ir tikai viena_ apriņķa valdes nodala. Arī
ass tas viena vai otra veidā izpaužas uz vietām
:aur apriņķa valdi.

Neminēšu nemaz citus resorus. Bez šaubām,
iri pārējiem resoriem ir savas prasības pret apriņ-
;u valdēm, bet ne tik plašas kā minētiem trim, kuri
aktiski šīs apriņķu valdes ne jau nu apgrūtina — tā
;s negribētu teikt, jo viņu uzdevums ir pildīt -visu to,
:o centrālas iestādes uzdod, un viņas arī pēc labā-
ks saprašanas ir veikušas šos pienākumus.

Tikdaudz no vienas puses īsumā par apriņķu
raldem, to pienākumiem un plašumu.

Es gribētu sacīt, ka visumā mūsu apriņķu val-
les viņam uzliktos pienākumus — kā tieši ar liku-
niem uzliktos, ta arī tos, ko no resoriem uzdevuši
;a blakus darbus_— tomēr ir izpildījušas loti labi.
's neesmu dzirdējis nekādus pārmetumus no kon-
roles iestādēm — ne no Valsts kontroles, ne no
ekšlietu ministrijas, kas revidē apriņķu valdes —,
:a būtu bijušas kādas nekārtības, kāpēc vajadzētu
irasīt šo iestāžu pārorganizēšanu. Taisni otrādi:
izvien ir bijuši aizrādījumi, ka apriņķu pašvaldības
rsavus uzdevumus un pienākumus, kas tām uzlikti,
:artīgi veikušas. Apriņķu pašvaldības var tikai go-
lam minēt; resori viņām par veikto darbu ir iztei-
ksi atzinību. (Starpsauciens: „Pašu cilvēki!") Jūs,
/intera kungs, un tāpat Jūs, Leikarta kungs, ja Jums
lievienotos vairākums, varētu, varbūt, paši iet un
evidet apriņķu valdes no viena gala līdz otram. Ja
us ko varat pārmest no politiskā viedokļa, tad tā
r Cita lieta, bet nepārmetiet, kur nav ko pārmest.
Starpsauciens.) Ka tas dārgi maksā, par to var
unat vēlāk. Šobrīd es par to nerunāju, bet gan
iar to, ka apriņķu valdes savus pienākumus ir labi
reikušas. Un to jūs nevarat noliegt neviens, kas

grib runāt patiesību un kas zin lietas apstākļus. Ja
šo plašo darbu, kas notiek apriņķu valžu vadībā,
veiktu Rīgā un centra noteiktas personas, es šau-
bos, vai rezultāts būtu tik apmierinošs, kā tas ir ta-
gad, pastāvot apriņķu valdēm. Ja labības uzpirk-
šanas milzīgo darbu, kur neviens cilvēks ar tādām
tirdzniecības operācijām nebija nodarbojies, pagā-
jušā gadā nokārtoja tik īsā laika sprīdī un veica tik
spīdoši, tad tā ir liela lieta. Nav ne mazāko pār-
metumu, ka labība būtu pieņemta sabojāta vai slikta.
Tādus pārmetumus neviens nevar izteikt.

Ja es gribētu iet tālāk un salīdzināt, kā strādā
apriņķu pašvaldības un valsts iestādes, tad daudz
ko varētu teikt. Ja no laucinieku aprindām dzird
pārmetumus kanceleju darbiniekiem un saka, pie-
mēram, ka Rīgā, ieejot kādā ministrijā nokārtot vie-
nu vai otru lietu, uz to esot ilgi jāgaida, lieta ejot
gausi uz priekšu, ierēdņi vairāk dzerot tēju, bet ma-
zāk apkalpojot ienākušos apmeklētājus, tad jāsaka,
ka apriņķu pašvaldībās tā lieta tāda nav bijusi. Ne-
viens cilvēks, kas lietas apstākļus pārzin, nav iz-
teicies par tādām lietām, jo tas būtu nevietā, tam ne-
būtu pamata.

Tālāk es gribētu runāt par darba daudzumu. To
es negribu runāt par visām mūsu centrālajām iestā-
dēm, jo ir arī viena otra, kur strādā pat virsstundas,
bet tomēr ir loti daudz pat tādu iestāžu, kur ierēd-
ņi tikai sēž, kamēr pulkstens nosit vajadzīgo stundu.
Daudz iestādēs ierēdņi tam visai vērīgi seko, un,
tiklīdz vajadzīgā stunda pienākusi, viss štats izklīst
uz visām pusēm. Šai ziņā varētu teikt, ka apriņķu
pašvaldībās, tanīs pašvaldībās, kuras jūs liekat
priekšā likvidēt, tā nav. Tur darba kārtība ir pa-

visam citāda. Man, protams, nav personīga inte-
rese te izteikt kādus pārmetumus valsts iestādēm;
bet ja mēs gribam būt objektīvi un apgaismot lietu
no visām ousēm, tad mums jāsaka, ka patiešām ap-
riņķos ir tāda kārtība, ka cilvēki un ierēdņi pat par
daudz tiek pārpūlēti, un nav nekāds retums, ka
pulkstens 12-os naktī visā apriņķa kancelejā vēl
spīd uguns, ierēdņi sēž un strādā, bet nesaņem par
to nekādas virsstundu atlīdzības. Varbūt, arī ir
slikti, ka viņi tik daudz tiek pārpūlēti, nesaņemot
par to pienācīgo atalgojumu, bet ir nenoliedzams
fakts, ka viņiem jāstrādā pavisam citādos apstākļos
nekā tanīs lielajās centrālās iestādēs, par kuru lik-
vidēšanu mēs, diezin kāpēc, vēl negribam runāt, bet
ķeramies klāt tādam aparātam, kas sevišķi apkrauts
darbiem.

Tālāk es gribu sacīt: ja jau šeitrunā par likvi-
dēšanu — es personīgi un arī zemnieku savienības
frakcija tam nevaram piekrist —, būtu naīvi iedomā-
ties, ka uzreiz vienkārši likvidēs lielu iestādi, kam
ārkārtīgi plašs darba lauks, izdarot to it kā taupības
vārdā — taupība ir laba lieta, mēs neviens neesam
pret to —, un ar to lieta izbeigta. Jāpadomā, kas
veiks tos lielos un plašos uzdevumus, ko līdz šim
veikušas pašvaldības. Laikam gan taču tie nepaliks
gaisā karājoties. (Sauciens no vietas: „Valsts!")
Viens no aktīvajiem ierosinātājiem te sauc:
„Valsts!" — Es uzdrošinos apgalvot, ka, uzņemo-
ties valstij veikt šos uzdevumus, tas izmaksās ma-
zākais divreiz, bet varbūt arī pieckārtīgi dārgāk.
(Sauciens pa labi: „Pareizi!") Es personīgi pazīstu
to darbu un varu apgalvot, ka tas tā būs. Tad tau-
pības vietā būs liela izšķērdība. Es nevaru iedo-
māties, ka visas lietas — piemēram Tautas labklājī-
bas ministrijas uzdevumus, Zemkopības ministrijas
un Izglītības ministrijas uzdevumus — nodos atpa-
kaļ attiecīgiem resoriem. Dabīgi, ka resoriem būs
kaut kas" jādara, jārada jaunas nodalās. Neapšau-
bāmi tam sekos ierēdņu skaita pavairošana centrā-
lajās iestādēs.

Beidzot — cik tas lauku iedzīvotājiem būs iz-
devīgi? Es šaubos, vai lieta ir tik vienkārša. Pie-
mēram, dos sēklas vai labības aizdevumus, kas loti
interesē_ lauku iedzīvotājus, kuri apriņķu valžu pie-
ņemamās dienās pilda visus korridorus. Pārnesot
šos uzdevumus uz Rīgu, kādā ministrijā, gribu zināt,
cik patīkami būs tādam Liepājas, Daugavpils vai ci-
ta apriņķa cilvēkam mērot ceļu uz Rīgu, šķiest pā-
ra dienu laiku, maksāt dzelzceļa biļeti, lai nokārto-
tu, varbūt, samērā nelielu lietu. Man šķiet, ķa tas
būs atkal uz lauku iedzīvotāju rēķina.

Bet, kungi, tā lieta nemaz nav tik vienkārša. Es
saprotu, ir ļoti vienkārši mētāties dažādiem nepār-
domātiem lozungiem; ir vienkārši pateikt: taupības
nolūkā mēs gribam likvidēt to un to, mēs gribam,
varbūt, likvidēt tādu un tādu ministriju. Viens otrs
no trūkumā nonākušiem mūsu valsts iedzīvotājiem
uztvers šos lozungus ar lielu piekrišanu, bet kas ga-
lu galā iznāks! Kas attiecas uz apriņķu valžu lik-
vidēšanu, tad man šķiet, ka taupības vietā te var
rasties vēl lielāki izdevumi.

_ Vēl gribu atbildēt uz dažiem Vintera kunga mo-
tivējumiem. Viņš teica, ka pagastu pašvaldības
esot nonākušas grūtībās ar saviem budžetiem, un,
ja tagad likvidētu apriņķu pašvaldības, tad līdz ar to
arī pagastu pašvaldību budžetus varētu vieglāk sa-
balansēt. Es nezinu, vai Vintera kungs tik labi vi--,
sas šīs lietas pārzin, bet ja viņš runā neiedziļinājies,
vai arī pavirši iedziļinājies, tad tā ir faktu sagrozī-
šana. Tā tās lietas nebūt nav. Ir pareizi, ka pa-
gastu pašvaldībām ir lielas grūtības, bet kas vainīgs,
tam vajaga izsekot un tikai pēc tam runāt. Mums
vajaga atcerēties arī to, ka pēdējā laikā mūsu li-
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kumdevējā iestādē ir biruši viens pēc otra likumi,
kas pasaka, ka tas un tas uzlikts apriņķu pašvaldī-
bām par pienākumu, nemaz neprasot, kur lai apriņ-
ķu pašvaldības ņem naudu. Tā tas ir turpinājies
vairāk gadu. No otras puses ir samazinājušies ap-
riņķu valžu ieņēmumi — piemēram, personas no-
doklis nedod vairs to, ko deva agrāk; tāpat tas ir
ar daudz citiem nodokļiem. Ienākumi no nodokļiem
pagastos ir sašaurinājušies, bet izdevumi tai pašā
laika pieauguši. Starp citu man jāaizrāda uz šādu
parādību. Ar likumu ir noteikts, ka Tautas labklā-
jības ministrijai jāgādā par zināmu slimnieku ārstē-
šanu, piemēram — par vājprātīgo ārstēšanu, bet- šo
likumu vienkārši nepilda līdzekļu trūkuma dēl. Tā
tad arī valsts budžetu nevar sabalansēt. ' Varbūt,
Vintera kungs teiks, ka ari valsti vajaga likvidēt, ja
budžetu nevar sabalansēt. Kungi, man šķiet, tā ir
loti vieglprātīga prasība, kas.nekā nedod. Arī par
tiem pašiem vājprātīgiem jāsaka, ka lai gan ir li-
kums, ka tie jāuztur valstij, faktiski tos uztur apriņ-
ķu pašvaldības ar saviem līdzekļiem, uz sava rēķi-
na. Bez tam ir bijusi vesela rinda algu paaugstinā-
šanas likumu, kas pieņemti neatkarīgi no apriņķu
pašvaldību protestiem, un apriņķu pašvaldībām tie
ir bijuši jāpilda, vai viņas ir gribējušas, vai nē. Pie-
liktas algas skolotājiem, pieliktas algas pagastu
darbvežiem, pieliktas vēl citiem, bet ienākumi tanī
pat laikā ir samazinājušies. Beidzot pagājušā gadā
jautājumu izšķīra tā, ka skolotājiem valdība pare-
dzēs Izglītības ministrijas vai Iekšlietu ministrijas
budžetā — tas vienalga — zināmus līdzekļus, ko iz-
sniegs pašvaldībām, lai viņas varētu savus izdevu-
mus segt. Jūs zināt, kungi, ka tāds likums ir, bet
viņa izpildījuma nav; faktiski pašvaldības ir saņē-
mušas tik niecīgus līdzekļus, ka var gandrīz teikt,
ka viņas nekā nav saņēmušas. Apriņķu pašvaldī-
bām ir lielas neērtības ar izmaksām, un tās tagad ir
bankrota priekšvakarā. Nevar pārmest arī valdī-
bai, jo arī-valdība nav spējīga izdot tik daudz lī-
dzekļu, bet katrā ziņā stāvoklis ir slikts ne apriņķu
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pašvaldību dēļ. Vintera kungs teica, likums par pa-
gastu pašvaldību un apriņķu pašvaldību nosakot, ka
tad, ja vienai pašvaldībai ir izdevumi un, ja viņa to
atrod par vajadzīgu, viņa var zināmus pienākumus
nodot pagastu pašvaldībām, lai tās veic šos uzdevu-
mus, pie kam apriņķa pašvaldība dod zināmu daļu
līdzekļu izdevumu segšanai. Vintera kungs, ja mēs
kādas slimnīcas uzturēšanu vai kaut ko tamlīdzīgu
gribēsim nodot atsevišķai pagasta valdei, kas tad
pec Jūsu domām iznāks! Vai viens atsevišķs pa-
gasts ir spējīgs uzturēt slimnīcu? Bez šaubām —
viena apriņķa mērogā pagasts var pateikt, ka dos
apriņķa pašvaldībai, piemēram, 0,4% nekustamas
mantas nodokļa, lai viņa uztur to un to._ Darbve-
žiem pagasti maksā XI kategorijas I pakāpes algu,
un apriņķu pašvaldības, lai neradītu pagastiem grū-
tības, maksā visas ģimenes piemaksas un visas pa-
kāpes, kādas šiem darbvežiem pienākas. Šādā vei-
dā izlīdzinot grūtības starp pagastiem. Tas pats ir
arī skolotāju algošanas lietā — sedz skolotājiem
pus algas., Ir vēl daudz citu tādu pienākumu, pie-
mēram agronomiskā palīdzība, būvtechniskās palī-
dzības lietas u. t. t. Bet par visu to varēs runāt tad,
kad būs attiecīgs likumprojekts; tad varēs runāt par
to, kam tās visizdevīgāk uzdot — vai nu koopera-
tīvām organizācijām, vai sabiedrībām, vai arī atstāt
pašvaldībām. Kā jau teicu, par to varēs runāt sī-
kāk attiecīgā laikā, kad būs likumprojekts.

Viens tomēr ir skaidrs — ka ir tādi pienākumi,
ko katrs pagasts atsevišķi, varbūt, nevar veikt, bet
kopīgā darbā var veikt. Šādu pienākumu ir loti
daudz. Vintera kungs atbildēja loti lakoniski, ka pa-
gasti to varot izdarīt savienoti. Ja nu tagad pa-
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gasti savā starpā slēgs savienības — šādas savienī-
bas ir paredzētas, un tādas jau tagad atsevišķu uz-
devumu pildīšanai pastāv parallēli apriņķa val-
dēm —, tad jājautā, vai šīs savienības neiznāks vēl
dārgākas nekā apriņķu valdes. Mēs likvidēsim ie-
strādājušās apriņķa valdes, kurām jau ir liela prakse
un tradīcijas un labs sagatavotu darbinieku kadrs,
un to vietā dibināsim vairāk pašvaldību savienības,
kas zināmā mērā nebūs padotas likuma kontrolei. Es
domāju, ka jaunās savienības, kuras nebūs tā iestrā-
dājušas un nebūs padotas valsts iestāžu kontrolei,
katrā ziņā izmaksās mums dārgāk nekā apriņķu val-
des. Varēs iznākt tā, ka apriņķu valdes būs bijušas
lētākas nekā jaunās savienības.

Pāris vārdos gribu vēl pakavēties pie tā, kā
nokārtota apriņķu pašvaldības lieta mūsu kaimiņ-
valstis un citās zemēs. Bez šaubām, par šo jautā-
jumu mēs runāsim daudz plašāk tad, kad mums būs
zināms konkrēts likumprojekts šeit Saeimas plenār-
sēde; bet, lai vispārīgi motivētu mūsu uzskatus šinī
lieta, atļaušos mazliet pakavēties pie tā jau tagad.

Ja ņemam mūsu tuvāko kaimiņu — Igauniju,
tad jāsaka, ka tur apriņķu pašvaldības orgāni ir vis-
maz divreiz tik plaši kā pie mums. Arī viņu izde-
vumi — un līdz ar to, bez šaubām, arī ieņēmumi —
ir stipri un nesamērīgi plašāki nekā pie mums. Igau-
nija it nebūt nedomā, ka apriņķu valdes vajaga lik-
vidēt, jo tās ir veikušas viņām paredzētos pienāku-

mus ļoti sekmīgi. Tas ir taisnība, jo viņas ir krietni
plašakas _neka pie mums. Piemēram, igauņu apriņ-
ķu valdēm pievienots tāds institūts, kāds ir mūsu
ceļu inženieru institūts apriņķu pilsētās. Varbūt, ka
tāda izeja ir pareizāka nekā tā, kas ir pie mums, jo
tad apriņķu pilsētās notiek zināma iestāžu centrāli-
zēšana, un tā rodas zināmi ietaupījumi. Ja šeit runā
par likvidēšanu — es varētu piekrist, ja runātu par
pārorganizēšanu—, tad apriņķu valdēm varētu pie-
vienot vēl citas iestādes, kas šobrīd ir patstāvīgas.
Tad izdevumi būtu mazāki, būtu mazāks arī admi-
nistratīvo izdevumu procents, kas šīm iestādēm pa-
redzēts šobrīd. Bez šaubām, tam būtu arī zināmi
praktiski labumi. Tiešām nav attaisnojams, ka vi-
sas mūsu apriņķu pilsētās parallēli pastāv ļoti daudz
apriņķu iestāžu. Varbūt, taisni apriņķa valde varē-
tu būt tā iestāde, kurā šīs iestādes varētu apvienot
daudz plašāk, visu lietu reorganizējot un pienācīgi
nostādot. Tad mūsu administratīvais aparāts ap-
riņķos būtu daudz lētāks un darbotos sekmīgāk.

Ja ņemam citas valstis, piemēram Lietuvu, tad
tur nu gan pēdējos gados redzam mazliet īpatnējus
apstākļus. Tur vairāk iestāžu apvienojas, tur ap-
riņķu pašvaldības darbojas kopā ar apriņķu policiju.
Vai tas pie mūsu likumiem un mūsu satversmes bū-
tu ieteicams— tas ir cits jautājums, pie kā negribu
apstāties. Gribu tikai uzsvērt, ka tāda iespējamība
nav izslēgta.

Var reorganizēt apriņķu pašvaldību uz citiem
pamatiem, nekā tur. Tādu piemēru mums pasaulē
ir loti daudz. Nerunāsim plašāk par Eiropas val-
stīm: Franciju, Vāciju u, t. t. Es nezinu nevienas
valsts, izņemot Itāliju un Padomju Krieviju, kur tā-
das pašvaldības nebūtu. Tādēļ ir savāds ierosinā-
jums — vienā spalvas vilcienā apriņķu pašvaldību
likvidēt,. Bez šaubām, ja šis ierosinājums būtu ie-
sniegts_ taupības nolūkā, un ja, ievērojot apriņķu paš-
valdības vislielāko lietderību, varētu ko ietaupīt, tad
zemnieku savienības frakcijai nebūtu ne vismazāko
iebildumu, un viņa balsotu par šī priekšlikuma no-
došanu pašvaldības kommisijai, kas to apspriestu,
meklējot veidus, kā šo institūtu pārkārtot, lai paš-
valdību izdevumi negultos uz nodokļu maksātāju
pleciem tik smagi kā līdz šim. Bet runāt tagad par
apriņķu pašvaldību likvidēšanu ir pāragri; tas nav
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tik ātri izlemjams. Jautajums_ ir vispusīgi apska-
tāms, un, varbūt, tad kommisijā izveidotos kaut kas
tāds, kas būtu pieņemams. Tāpēc es zemnieku sa-
vienības frakcijas vārda lieku priekšā šo ierosinā-
jumu pārlabot, t. i. runāt, nevis par apriņķu pašval-
dību likvidēšanu, betparto parorganizēšanu. Tā
tad priekšlikums skanētu ta: uzdot pašvaldības kom-
misijā^ izstradat_ likumprojektu par apriņķu pašval-
dību parorganizēšanu; bet izstrādāt nesasteigtu, liet-
derīgu un nopietni apspriestu likumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Sava laikakad mes smakām zem Krievijas,
mums bija viena vēlēšanās — kaut pie mums ievestu
zemstes. Krievijas _ zemstes cara Krievijā bija tās
vietas, no kuram plūda daudz maz dzīvāka elpa. Un
pilnīgi saprotams, ka pēc tam, kad tikām brīvi uri
nodibinājām savu valsti, mēs gribējām iegūt to, ko
Krievija mums liedza, t. i. lauku pašvaldību. Ir pil-
nīgi saprotams,ka tūliņ tika nodibinātas apriņķu paš-
valdības plašā apmērā.

Kad kādu laiciņu bijām strādājuši, izrādījās, ka
apriņķu padomes ir par_ smagām un ka mēs tās ne-
spējam uzturēt. Pacēlās, šeit Augstajā namā, uz-
skats,_ka apriņķu valdes ar visām padomēm vajaga
likvidēt. Tika nodibinātas likvidācijas valdes, un
man bija tas gods 2% gada būt vienas apriņķa lik-
vidācijas valdes loceklim.

Toreiz man, strādājot kā likvidācijas valdes lo-
ceklim, bija apmēram tāda pat pārliecība kā še ie-
priekšējam runātājam, kas tagad ir apriņķa valdes
priekšsēdētājs. Es biju pārliecināts, ka apriņķa val-
des lauku attīstībā varjoti daudz ko darīt, un loti
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daudz var darīt arī tādās lietās, kur viens atsevišķs
pagasts nekā nevar iesākt; tāpēc vēlāk, kad mani
ievēlēja otrā Saeimā, es biju tas, kas mūsu partiju
pārliecināja, ka likvidāciju nevaram aizstāvēt.

Tagad pagājis ilgāks laika sprīdis. Es esmu bi-
jis klāt pie apriņķu valžu likuma izstrādāšanas, visu
šo laiku esmu sekojis apriņķu valdēm; un jāsaka,ka
cerības, kuras mēs bijām likuši uz apriņķa valdēm,
ir galīgi iznīkušas. Apriņķu valdes tagad neveicina
lauku pašvaldības attīstību, bet gan to kavē. Paš-
reiz pagastu pašvaldībām spārni ir sasieti, un viņu
stāvoklis ir daudz grūtāks nekā bija cara laikā. Ta-
gad pagastu pašvaldības ir kļuvušas par apriņķu
valžu gribas izpildītājām, bez tiesībām kārtot savas
lietas pēc sava ieskata. Apriņķu valžu smagā dūre
ir uz katra pagasta pašvaldības lēmuma. Pagastu
pašvaldības ir pilnīgi iznīcinātas, padotas diktatūras
varai. Kāda ir šī diktatūra? Es saprotu Lejas kun-
gu — ir zināms, ka viņš ir humāns apriņķa valdes
priekšsēdētājs —, bet viņš nezina, kas notiek citos
apriņķos, proti — ka mums apmēram 80% ir tādu
apriņķu pašvaldību, kas nav tādas, kā tēloja Lejas
kungs.

Ja apriņķu pašvaldības ir pagastu pašvaldības
darbības traucētājas, tad vēl lielāks iespaids tām ir
izglītības jautājumos. Mēs esam nonākuši tik tālu,
ka apriņķu valdes, kas ir skolu valžu pamats — jo
apriņķu valžu locekli ieiet skolu valdēs —, progre-
sīvākus cilvēkus skolu valdē neuzaicina. Skolu val-
dē pieaicina izglītības pretiniekus. Tas ir fakts, kas
nav apgāžams. Kā notiek izglītības veicināšana
lauku pašvaldībās? Katru progresīvāku skolotāju
nospiež. Kādiem līdzekļiem? Kā rīkojas apriņķu
pašvaldības? Ja progresīvākamskolotājam, brīvāk
domājošam skolotājam nevar, citādi piekļūt, tad sa-
mazina skolu vai skolotāju skaitu un attiecīgo skolo-
tāju no skolas izsviež, kaut arī viņš būtu vecākais
un spējīgākais. Bieži vien pēc tam pieņem rezerves
skolotājus. Vesela virkne skolotāju ir iesūtījuši man

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rita, Saeimas laukuma.

rajcstus, kuros lūdz viņus aizstāvēt. Esmu griezies
šinī jautājumā pie Izglītības ministrijas un Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta. Izrādās, ka
nekā nevar panākt. Ja arī ministrija ir devusi rī-
kojumu attiecīgo skolotāju uzņemt atpakaļ, apriņķu
valdes to nedara. Lauku izglītība iet milzu soļiem
atpakaļ. Brīvības karotāji — skolotāji tiek izsviesti
no vietām vai padarīti par vienkāršiem amatniekiem.
Tā tad ir skaidrs, ka cerības, kādas likām uz apriņ-
ķu valdēm, sevišķi izglītības veicināšanas ziņā, ir
izputējušas, un panākts pretējais.

Lejiņa kungs aizrādīja, ka apriņķu valdes esot
darījušas ļoti daudz laba. Kungi, vai tiešām tas tā
ir? Piemēram, savā laikā ar likumu bija noteikts,
ka apriņķu valdēm jāapgādā mūsu lauksaimnieki ar
sēklu. Cik pašvaldības to ir izdarījušas? (Starp-
sauciens: „Talsu un Liepājas.") Jā, Talsu un Lie-
pājas pašvaldības šo darbu veica. Tā tad šo darbu
ir veikušas tikai 2 apriņķu valdes. Bet ko darīja
citas apriņķu valdes? Citas apriņķu valdes sēklas
apgādāšanu uzdeva dažādiem pseudokooperātīviem,
un bieži vien, kad lauksaimnieki atbrauca saņemt
apriņķa valdē sēklu, pēdējās tos noraidīja uz kādu
žīdu bodīti. Tā tad likumu pilnīgi ignorēja. Pilnīgi
labi domātais sēklas fonds bija mūsu lauksaimnie-
kiem par postu un nelaimi un tikai tāpēc, ka apriņ-
ķu valdes nestāvēja savu uzdevumu augstumos un
nedarīja to, kas bija vajadzīgs.

Iesim tālāk! Visās malās uz laukiem laucinieki
prasa apriņķu valžu likvidēšanu, un tas arī sapro-
tams, jo visi grib tikt vaļā no šīs reakcionārās ie-
stādes, kas mūs traucē mūsu attīstībā. Tā domā
viena daļa. Otra daļa iedzīvotāju prasa apriņķu
valžu likvidēšanu taupības nolūkos. Saprotama lie-
ta, likvidējot apriņķu valdes, ietaupījums būs liels,
un mēs itin viegli varēsim sabalansēt savus budže-
tus pagastu pašvaldībās, bet, saprotama lieta, tikai
tai gadījumā, ja ienākumus, ko līdz šim deva apriņķu
pašvaldībām, atdos pagastu pašvaldībām. Starp ie-
nākumiem būtu minami: ienākumu nodoklis, mežu
nodoklis un vesela rinda citu nodokļu. Tā tad ie-
taupījums te būtu loti liels. Tas nav apšaubāms.

Līdz šimrapriņķu valdēm bija atkal kāda virs-
valde — ja ta varētu izteikties. Šai virsvaldē sē-
dēja kāds vecs pagasta skrīveris, jāsaka — īsts pa-
gasta skrīveris ar visiem veciem knifiem, un šis
kungs bija reti izveicīgs izgudrot daždažādus ama-
tus, kas maksā stipri dārgi. (Saucieni: „Kas tas
tāds ir?") Jūs visi viņu pazīstat, sevišķi mūsu paš-
valdības darbinieki, kam daudz maz ir darīšanas ar
centru. Ņemsim, piemēram, tādu gadījumu: viņš
izdomāja apriņķu būvju inženierus. Cik maksā tādi
būvju inženieri? Vai kāds šos būvju inženierus ir
redzējis? Ir bijis gan apkārtraksts, ka ir tādi būvju
inženieri, bet sakait, vai viņi kaut pa 10 santīmiem
ir labuma nesuši! Man ir nācies ar viņiem iepazī-
ties, un es gribētu teikt, ka pa lielākai daļai šie kun-
gi lauku būvniecībā nekā nesaprot; un turpat bla-
kus, tanī pat vieta sēž otrs — tā sauktais būvtech-
niķis, kurš atrodas pie lauksaimniecības organizāci-
jām. Tie tagad ir piekomandēti apriņķu valdēm.
Šiem buvtechniķiem ir atkal savs inženieris. Tā in-
ženieris inženiera galā. Bet kas tad galu galā visus
viņus uztur? Jūs te esat diezgan daudz lauku paš-
valdības darbinieku, un jūs zināt, kādu sašutumu
izsauca rīkojums, kas piespieda visus apriņķa neku-
stamus īpašumus apdrošināt centrā. Sakait, vai jūs
paši nebijāt tie, kas protestējāt pret varmāclbām, un
vai pagasti nav vēl šobrīd tie protestētāji? Par to
bija tik daudz protestu, ka iekšlietu ministris bija
spiestsšo lietu apturēt. Progresīvā apvienība bija
izstrādājusi plašāku likumu, bet mums šinī jautājumā
aizsteidzas priekšā. Progresīvā apvienība ir tanī
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slikta stāvoklī, ka viņai pašvaldības kommisijā nav
neviena pārstāvja. _ Kad šis likumprojekts nonāks

P

šeit, Saeimas plenārsēdē, tad to neko daudz vairs
nevarēs grozīt.

Gribu teikt tikai vienu: ja mēs šo likumprojektu
šodien nodosim kommisijai, tad kommisijai jāievēro
princips, ka nākamai pārraudzībai par pagastu paš-
valdību jābūt pārraudzībai no likumības viedokļa,
bet nevis no lietderības viedokļa. Ja tā būs no li-
kumības viedokļa, tad nevarēs notikt tādas pārestī-
bas, kādas notikušas līdz šim. Mēs nevaram likvi-
dēt skolu valdes; jāatrod līdzekli, lai tās varētu pa-
stāvēt, lai mūsu skolas nebūtu jānodod tiešā inspek-
tora rīcībā. Ja visu to ievērosim, tad, varbūt, lauku
dzīve ievadīsim svaigāku gaisu, un tas ārkārtīgais,
sašutums, kas pašreiz valda uz laukiem, atslābs. Ne-
var teikt, ka lauku ļaudis šīs pārgrozības nevēlētos.
Visi prasa: atsvabinait mūs no apriņķu valdēm! Tā-
pēc Augstajā namā jārodas vairākumam, kas reali-
zētu to, ko tauta vēlas, proti — atsvabinātu mūsu
laukus no apriņķu valdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Tautas vietnieki!
Brīdī, kad rodas jaunā valdība un visi ir šīs valdī-
bas gaidās, grūti runāt par neinteresanto jautājumu
— par apriņķu pašvaldību. Tomēr īsumā gribu pie
šī iesnieguma savas frakcijas uzdevumā teikt dažus
vārdus.

Es gribu atbildēt uz jautājumu jeb labāk sakot,
es jautāju deputātiem, kā viņi domā: vai apriņķu
pašvaldības vienībai kā tādai ir vieta, jeb tā nemaz
nav vajadzīga? Te Vintera kungs atbild, ka apriņ-
ķu pašvaldības nemaz neesot vajadzīgas. Es gri-
bētu uzņemties drošību teikt, ka apriņķu pašvaldī-
bas, apriņķu vienība kā tāda ir vajadzīga. Un aiz
kādiem iemesliem?

Vai Jūs, Vintera kungs, un citi kungi, kas gribat
apriņķu pašvaldības uz visiem laikiem nolikvidēt,
domājat, ka tas, ko tagad veic pagasts sociālās ap-
gādes laukā, būtu jau tas racionālākais? Vai tās
mazās nespējnieku mājas, ja tās vispārīgi par tā-
dām var saukt, kaut cik atbilst viselementārākām
prasībām? Vai Vintera kungs un citi kungi domā,
ka pagasts spēj uzturēt kaut cik priekšzīmīgu ne-
spējnieku namu? Vai pagasts, kuram ir divi veci
un slimi nespējnieki, var apkopt šos 2 nespējniekus?
Viņš to nevar! Pagasts nav tik bagāts, lai varētu
turēt cilvēkus šiem pāris vai trim nespējniekiem par
apkopējiem. Vai lielāka vienība — apriņķis — ne-
varētu šo smagi slimo nespējnieku kopšanu labāk
nostādīt? Es teikšu, to varētu un pie tam daudz
lētāk nekā tagad, jo, ierīkojot šo smagi slimo un ne-
ārstējamo nespējnieku novietošanai nespējnieku na-
mu, tos varētu kārtīgi apkopt. Tagad šie cilvēki ir
padoti postam un izmisuma dzīvei.

Izglītības ziņā es atkal prasīšu: vai nebūtu ne-
kas darāms arī apriņķu pašvaldībām? Pagasti var
tikai apkurināt savas skolu ēkas, salāpīt tām jum-
tus. Bet vai lauku pašvaldībām nekas cits nebūtu
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darāms un sakāms izglītības lietā? Es domāju gan,
ka, blakus valstij, ari pašvaldībām varētu būt lielāka
teikšana izglītības lietā. Varētu ierīkot atsevišķas
skolas. Arī priekšzīmīgi ierīkotas arodskolas varē-
tu uzturēt pašvaldības. To dara lielas pašvaldības
— pilsētu pašvaldības. To pašu varētu darīt ari
lauku pašvaldības.

Ņemsim ceļu lietu. Vai tiešām pašvaldībām
vairs nekas nav teicams ceļu lietā? Kāda tā ir ta-
gad? Tur ir iecelti inženieri. Bet, kungi, jūs taču
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paši zināt, ka tur viss nav kārtībā. Lauku doma
tur vairs nemaz neizpaužas; kā inženieru kungi
grib, tā viņi strādā, un lauku iedzīvotāji ar savām

domām nemaz netiek klāt. Jūs, kungi, varbūt, zi-
nāt, kā ir Zviedrijā. Ja kāds no jums ir braucis pa
Zviedrijas ceļiem, tas zinās, cik tie tur ir priekšzī-
mīgi. Kas tur uztur šos ceļus? _Vietējās_ pašvaldī-
bas! Valsts tur nekā nepiemaksā. Vai jūs, varbūt,
domājat, ka birokrātiskā kārtā to labāk iespējams
veikt? Es domāju — nē!

Tālāk, vai jūs, kungi, domājat, ka agronomiskā
palīdzībā mums ir viss tā kā nākas? Taisni otrādi!
Te notiek vislielākās nejēdzības. Mums ir agrono-
mi, agronomu biedrības. Bet vai lauku cilvēki vi-
ņus ir redzējuši savās saimniecībās? Nē! Agro-
nomiskās palīdzības biedrībās agronomiskā palīdzī-
ba ir pārvērsta par politisko palīdzību. Neviens
jaunsaimnieks nav redzējis savā sētā mācīta agro-
noma, kas viņam dotu norādījumus, kā labāk ierīkot
jaunsaimniecību, kas dažam labam jaunsaimniekam
būtu bijis svarīgi. Jūs paši zināt,ka viens otrs jaun-
saimnieks, kas grib savu saimniecību priekšzīmīgi
ierīkot, lieto mākslīgos mēslus. Bet kādus mākslī-
gos mēslus viņš sēj? — Dažreiz pat tādus, kas ir pil-
nīgi kaitīgi. Viņš nezina, ko sēt savos laukos. Pie
padoma viņš netiek. Vai jūs te nevarētu ņemt par
paraugu tās demokrātiskās valstis, kur pašvaldībās
agronomiskiem jautājumiem dotas diezgan lielas
priekšrocības? Jūs taču neteiksit, ka to visu var
veikt pagastu pašvaldības. Pagasts ir pārāk maza
vienība šo jautājumu kārtošanai.

Tālāk — veselības aizsardzība. Jūs domājat,
ka. tā vajadzīga tikai pilsētās, bet laukiem te nav ne-
kāda teikšana. Tomēr arī lauku iedzīvotājiem slim-
nīcas ir vajadzīgas, un daudz apriņķu šinī ziņā ir
daudz darījuši: viņi ir ierīkojuši savas pašvaldību
slimnīcas — dažās no tām ir lielākas, dažās — ma-
zākas ērtības, dažas ierīkotas diezgan priekšzīmīgi,
bet ir dažas arī ar trūkumiem. Vai jūs domājat, ka
lauku iedzīvotājiem savas slimnīcas nav vajadzīgas
un vai viņiem turpmāk jāguļ tikai pilsētu slimnīcās.
Taču nē! Lauku pašvaldībām jādod iespēja novie-
tot savus slimniekus savās slimnīcās. Laikam ne-
viens nevarēs apgalvot, ka pagasti paši varētu ie-
rīkot slimnīcas. Slimnīcas var ierīkot tikai apriņķi,
un atsevišķos gadījumos tikai 2 vai 3 apriņķi kopā
var ierīkot priekšzīmīgu slimnīcu.

Tie ir jautājumi, par kuriem arī jums derētu pa-
domāt — visiem tiem, kas tik ātri pasakāt, ka ap-
riņķu pašvaldību vienības kā tādas nav vajadzīgas.
Es gribētu teikt: ja jūs varētu panākt, ka apriņķu
pašvaldības varētu pilnīgi atvietot uz visiem lai-
kiem, neliekot to vietā citu orgānu, tad par to vēl
varētu runāt; bet tas gan nebūs.

Lai atļauts teikt arī dažus vārdus tiem pārstāv-
jiem, kas līdz šim apriņķu pašvaldības šeit aizstāvē-
juši, piemēram, Lejam-Lejiņam, zemnieku savienības
deputātam, kurš arī te uzstājās un aizstāvēja uzska-
tu, ka apriņķu pašvaldības jāpatur. Es šinī ziņā ne-
gribētu būt ar viņu vienis pratis. Viņš neredz daudz
ļaunuma apriņķu pašvaldībās, un te man jāpievie-
nojas tam, ko teica deputāts Sterns un pa daļai Vin-
ters: tagadējās apriņķu pašvaldības to tagadējā vei-
dā nav aizstāvamas. Tagad apriņķa valdes priekš-
sēdētājs tiek iecelts; tas ir ierēdnis, kurš nav atbil-
dīgs vēlētāju priekšā. Kā šie ieceltie apriņķu valžu
locekļi rīkojas, par to pagājušā Saeimā jau bija ru-
na; proti —-daži no viņiem ar apriņķu valžu palī-
dzību realizē savas partijas centienus. Man liekas,
arī tagad Saeimā sēd dažs labs, kas arī ir izlietojis
apriņķa pašvaldības iespējamības, lai iekļūtu Aug-
stajā namā. Tas, protams, ir nevēlami,nosodāmi un
nepielaižami. Iecelti apriņķu valžu locekļi neder de-
mokrātiskas republikas apriņķu pašvaldībās. Iecel-
tie apriņķu valžu priekšsēdētāji ar ievēlētiem vairā-
kuma pārstāvjiem, bez šaubām, nav rīkojušies dē-
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mokratiski. Viņi vispirms atstumj no darba mazā-
kumu. Tas nesaskan ar demokrātijas principiem.
Ievēl tikai daļu apriņķu valžu locekļu, bet tiem ne-
dod tiesības darboties. Ir bijuši pat tādi kuriozi ga-
dījumi, kad ievelētie valdes locekļi nav tikuši pie
apriņķa darbvedības, nav tikuši pie grāmatām. Vie-
tējie iedzīvotāji ir ievēlējuši viņus apriņķa pašvaldī-

Ibā

, bet pie darbvedības tos nepielaiž. Tā ir nejē-
dzība, par ko nevar ciest klusu.

Apriņķu valžu pārraudzība ir vārda pilnā nozī-
mē policejiska. Apriņķu valdes sāk spriest pēc liet-
derības, ka pagastā jārīkojas. Par lietderību visla-
bāk spriedīs paši pagasta iedzīvotāji. Ja to grib ap-
spriest no augšas, tad bieži tam ir ļaunas sekas. Kā
rīkojas, piemēram, vecā apriņķa valde Valmierā ar
bijušo Cauci priekšgalā un dažas citas? Mēs no-
vērojām viņu darbībā, ka tie pagastu darbveži, kas
pūš apriņķa valdes priekšsēdētāja stabulē, var da-
rīt savā pagastā, ko vēlas, var pat sajaukt grāmatas

ttā
, ka neviens netiek gudrs. Turpretim, ja uzok-

šķerē kādu progresīvi domājošu pagasta darbvedi,
tad tam vairs nav dzīve, to izēd no vietas, lai cik
apzinīgi viņš strādātu. Kungi, to taču nevar saukt
par pārraudzību, tā ir vienkārša terrorizēšana. Ir
bijuši pat tādi gadījumi, kad progresīvāki darbinieki
nodoti prokuroram, pat apvainojot tos zādzībā, kā
piemēram tas bija ar Burtnieku pagasta darbinieku
Jungmani. Šo cilvēku nodeva izmeklēšanas tiesne-
sim, bet izmeklēšanas tiesnesis restaurēja viņa tie-
sības. Cilvēku vienkārši ņem un apvaino, lai gan
tas strādājis pēc savas labākās sirdsapziņas. Es
vēlreiz uzsveru: tā nav nekāda pārraudzība, bet ir
visnejēdzīgākais terrors. No tā jāatkratās.

Lūk, par šīm nevēlamībām mums arī jārunā.
Mums jārunā par dažādām nevēlamām parādībām,
un man šķiet, ka tiem, kas te runā demokrātijas
vārdā, mums šai jautājumā jāpalīdz. Tad mēs sa-
pratīsimies.

Tagad man vēl paris vārdu jāsaka pie ta, ko te
minēja Vintera un Šterna kungi. Viņi teica, ka ar
apriņķu valžu likvidēšanu radīšoties liels ietaupī-
jums. Statistiskās gada grāmatas ziņās redzams, ka
apriņķu valžu budžeti 1930./31. budžeta gadā bijuši
5.500.000 latu lieli, rēķinotapaļos skaitļos. Ta tad
varētu domāt, ka, likvidējot apriņķu valdes, šie
5.500.000 latu ienāks valsts kasē._ (Starpsaucieni.)
Apskatīsim šo summu mazliet tuvāk.

Budžeta izdevumos teikts, ka iestāžu uzturēša-
nai paredzēti 776.000 latu. Tas ir administratīviem
izdevumiem. Šī summa domāta visām apriņķu val-
dēm kopā. Šī summa nu arī būtu vienīga, ko varētu
ietaupīt, jo pārējās summas, piemēram ēku uzturē-
šanai, skolu uzturēšanai,Ja jūs tās negribat likvidēt,
nevar strīpot, tāpat sociālai apgādei, kam .paredzēti
nepilni 500.000 latu. Šo summu nevar strīpot, jo, ja
apriņķis neapgādās nespējniekus, tad tie tik un ta
būs jāapgādā kādai citai iestādei. Tā nauda bus jā-
izdod kādam citam.

Tautas izglītībai ir nepilni 3.000.000 latu. Ta nu
ir tā lielā summa; bet sakait, vai skolotāju algas ar
apriņķu pašvaldību likvidēšanu atkritīs? Kādam šīs
algas tomēr būs jāmaksā. Ja jūs domājat algas sa-
mazināt, tad tas nebūs nekāds ietaupījums, bet šos
3.000.000 latu jūs ar apriņķu pašvaldību likvidēšanu
nevarat ietaupīt.

Veselības aizsardzībai paredzēts 130.000 latu.
Šīs iestādes laikam ir derīgas, un tās_ nevarēs lik-
vidēt. Agronomiskai palīdzībai paredzēti 72.000 lati.
Tā jūs redzat, ka no visa šī lielā budžeta jūs varat
runāt tikai par;776.000 latu ietaupījumu. (Starpsau-
ciens.) To mēs nevaram pieskaitīt, jo tā jāizdod ne-
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kustamu īpašumu — slimnīcu, skolu u. t. t. uzturē-
šanai. (J. Vintera starpsauciens.) Ir slimnīcas, Vin-

tera kungs, un ir arī skolas; tā tad te nekā nevar
ietaupīt; var runāt tikai, kā teicu, par 776.000 latu.
Ja mēs to varētu ietaupīt, mēs to arī atbalstītu; bet
nedomājiet, kungi, ka te paliks tukša vieta. Vintera
kungs pats ieminējās, ka būs vajadzīgs kāds ierēd-
nis, kas pārraudzītu vienā reizē 2 vai 3 apriņķus.
Kungi, ja būs tāds ierēdnis, kurš kaut cik gribēs pār-
raudzīt šos apriņķus, viņš to, nevarēs izdarīt bez
palīgiem; un ja viņš gribēs visu to pārraudzīt bez
palīgiem, tad lieta iznāks pavisam greiza. Viņš va-
rēs pārraudzīt tikai tad, ja viņam kā pārraugam būs
savi palīgi. Bet viņam būs vajadzīga arī sava kan-
celeja, viņam būs vajadzīgs rakstvedis, viņam būs
vajadzīga mašīnrakstītāja u. t. t. Jūs redzēsit, ka
šis viens ierēdnis izaugs par veselu kancleju ar ve-
selu štatu, un jūs redzēsit, ka ne tikai nebūs ietau-
pījuma, bet summa mūsu apstākļos var arī augt; ie-
rēdņu „spices" ļoti mīl augt, un diezin, vai šo sum-
mu vēl nepārsniegs. Sāksies tīkošana pēc jaunām
vietām un amatiem, un tas atkarāsies no tā, kāda
valdība nu kuru reizi būs; ja tā būs tāda, kāda ir
bijusi līdz šim, tad jauniem ierēdņiem atkal sāksies
zelta laiki, rāsies izredzes uz jaunām vietām.

Ne aiz ļauna nodoma — es tomēr gribu saska-
tīt, ka te slēpjas kaut kas tāds, kas līdz šim vēl nav
pateikts — šo ierosinājumu diezgan dedzīgi atbalsta
arī demokrātiskais centrs demokrātijas vārdā. Pa-
tiesība taču laikam ir tāda, ka dažam labam direk-
tora kungam, kas tagad sēž Iekšlietu ministrijā, lai-
kam ir sākušas bieaugt spalvas uz astes. Nu var
nākt laiki, ka valdībā atkal nāk demokrātiskais
centrs, un tad būs visiem šādiem vīriem, kā depar-
tamentu direktoru kungiem, bez šaubām, liela no-
teikšana par to, ko iecelt par Vintera kunga projek-
tētiem pārraugiem, inspektoriem u. t. t. (/. Vintera
starpsauciens.) Vintera kungs, tur Jūsu cilvēki un
mūsu cilvēki iekšā netiks! Tur tiks iekšā tie kun-
gi, kas caur šopartiju jau ļoti bieži ir tikuši pie labi
atalgotām, bet ļoti bieži vien pilnīgi nevajadzīgām
vietām. Tas pats arī šoreiz slēpjas zem šīs demo-
krātijas cepures. Zem šīs cepures nav vis demokrā-
tisko zvirbuļu, bet ir visreakcionārākie kovārnīši.

Mana pārliecība ir tāda, ka pie šī Saeimas sa-
stāva izredzes vienmēr būs tiem, kas sakarā ar ap-
riņķu pašvaldību likvidēšanu tīko pēc jauniem ama-
tiem. Tagad departamenta direktoram ir pagrūti
iecelt apriņķa pašvaldībā kaut kādu ierēdni. Tur
tomēr ir sava apriņķa pašvaldība, kaut arī tā ir
kropla vai nedemokrātiska. Tomēr centrs nevar tā
vienkārši pateikt: ielieciet kādu cilvēku par kasieri
vai par darbvedi. Tas tā vienkārši neiet cauri. Uz
vietas tomēr lemj paši, un centram nav noteikšanas.
Turpretim, ja šo pašvaldības redzamību likvidēs,
tad, bez šaubām, centram būs noteikšana. Viņš ie-
liks savus cilvēkus par apriņķu pārraugiem un tā-
dus pašus par ierēdņiem. Tie visi būs Iekšlietu mi-
nistrijas ierēdņi, kuri tad tiks pabāzti zem vienas
cepures.

Es gribētu brīdināt Šterna un Vintera kungus,
lai viņ[ nedoma, ka tā sasniegs mūsu lauku pašval-
dībā kādu lielāku brīvību un patstāvību. Jūs to ne-
sasniegsit, tādēļ ka nevarat likvidēt apriņķu pašval-
dības un nekā nelikt to vietā. To jūs nevarat! Un
tade[ tur ieliks ieceltus ierēdņus, kas savā pārrau-
dzība_ parpagastu pašvaldībām un savos lēmumos,
varbūt, bus vēl daudz nejēdzīgāki nekā tagad loti
sliktas apriņķu pašvaldības. Tagad kā nekā tur to-
mēr vel ir klāt kāda pašvaldības domas redzamība,
bet tad nebūs nemaz, un tad rīkosies kā patiks.
(Starpsauciens.) Vintera kungs, bez šaubām, mēs
arī šinī Saeima ar tās sastāvu liksim priekšā papla-
šināt pašvaldību tiesības, bet tikai tad, kad atkal būs
runa par lielāku tiesību piešķiršanu lauku pašvaldī-
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bam, atceļot pārraudzību pēc lietderības. Kur tad
mums lai rodas vairākums pret šo pārraudzību pēc
lietderības? Tā pārraudzībaarī paliks turpmāk, un
ja^ par lietderību apriņķos sāks spriest ieceltie ie-
rēdņi, tad, zi'naft, pagasti no tā nekā laba nejutīs.
Viņi sajutīs tikai kaut ko vēl ļaunāku. Un ja tagad
viņi Jus, Vintera kungs, apsveic par to, ka Jūs ta-
gad taupības nolūkā uzstājaties par apriņķu pašval-
dību likvidēšanu, tiklīdz viņi redzēs to iecelto ie-
rēdņu asos zobus un to, ka izdevumi ir tie paši un
stāvoklis faktiski vēl sliktāks nekā tagad — viņi
Jus vairs neslavēs.

Aiz visiem šiem iemesliem sociāldemokrātu
frakcijanevar balsot par šo iesniegumu it kā taupī-
bas nolūka.

Mēs liekam priekšā šo priekšlikumu grozīt un
proti — sekojošā kārtā. Sākumu atstāt negrozītu
— uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt un celt
Saeimai priekša likumprojektu par apriņķu pašvaldī-
bu — nevis likvidēšanu, bet —- pārveidošanu uz de-
mokrātiskiem pamatiem. _ Tāpat man jāizteicas arī
pret to iesniegumu, kas nakkā likuma ierosinājums,
kas ar savu saturu ir šīs pārejas formulas iemieso-
jums un arī grib_tikai apriņķu pašvaldību likvidēt,
neliekot tas vieta neka demokrātiskāka. Sociālde-
mokrātu frakcija balsos pret šo ierosinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie tautas vietnieki! Latvijas valsts
pastāvēšanas pirmajos gados mēs piedzīvojām ap-
mēram tādu stāvokli, ka toreiz nolēma apriņķu val-
des likvidēt un iecēla arī tā sauktās likvidācijas kom-
misijās. Likvidācijas kommisijās darbojās ilgāku
laiku, pat tik ilgi, ka daudzi pat aizmirsa, ka tās ie-
celtas likvidācijai. Toreiz arī mūsu parlamentā no-
tika garas un ilgas debates par to, vai apriņķu paš-
valdības ir vajadzīgas, vai nav vajadzīgas, vai tās
ievelamas,_ vai ieceļamas. Un toreiz mūsu parla-
menta radās vairākums, kas atzina: ja Latvija ir de-
mokrātiska republika, un mums pastāv pilsētu paš-
valdības un pagastu pašvaldības, tad kā uzraudzības
iestādes nepieciešamas vēlētas apriņķu pašvaldības.
Sakuma arī likās,_ka viss būs labi, bet tagad redzam,
ka še noticis zināmā mērā izvirtības process. Ap-
riņķu valdes,_ kādas bija domājis likumā Augstais
nams, pamazām izvērtās par lielām, plašām,, sma-
gam un — es teikšu — birokrātiskām iestādēm.
Gluži dabīgi tas radīja sarūgtinājumu iedzīvotājos,
un ta sekas ir tas, ka viena dala iedzīvotāju sauktin
sauc par apriņķu valžu likvidēšanu, bet otra daļa —
par_ to radikālu reorganizāciju. Neviens nav apmie-
rināts ar tagadējo stāvokli apriņķu pašvaldībās.

Es atceros debates, kādas še bija, kad jautājums
pacēlās Augstajā namā pirmo reizi. Toreiz aizrā-
dīja, ka uz laukiem centrālās iestādes samērā loti
niecīgas, un ka viss sakopots galvas pilsētās pārau-
ga iestādēs. Izteica domu, ka darbs jāpārnes vairāk
uz provinci, uz vietām, vietējās pašvaldībās. An
toreiz, runājot par apriņķu pašvaldībām, bija do-
māts, ka apriņķu valdes paplašināsies tikai mazliet,
un par tikpat daudz sašaurināsies viena otra biro-
krātiska iestāde še centrā, mazināsies iestādēs ie-
rēdņu skaits še Rīgā. Bija domāts panākt, lai ie-
rēdņi vairāk aizietu uz provinci. Diemžēl, mēs re-
dzam, šis process ir norisinājies tādā veidā, ka ap-
riņķu pašvaldības iestādes ir augtin augušas plašumā,
un brīnišķīgā kārtā arī centrālās iestādes ir gājušas
plašumā. Tāpēc še pašreiz iesniegts priekšlikums
par apriņķu pašvaldību likvidēšanu; bet no otras
puses sociāldemokrātu frakcijai ir priekšlikums —
tās nevis likvidēt, bet radikāli reorganizēt. Abi
priekšlikumi ir dzīves izsaukti kā gluži dabīgi pra-

sījumi. Tagad tikai jāskatās, kas būtu pieņemamāks.
Ir diezgan liela starpība: viena grupa prasa lik-

vidēt, otra — reorganizēt, pie tam loti radikāli uz
demokrātisma pamatiem. Man šķiet, mēs nedrīk-
stam atteikties no tā pašvaldības principa, ko ie-
vedām pilsētas un pagastos, nedrīkstam atteikties
un atgriezties stāvoklī, kāds pastāvēja cara laikos,
mazakos_ apriņķos bija viens zemnieku lietu komi-
sārs, lielākos — 2, un katram no viņiem bija pāris
vai vairāk skrīveru. Galu galā tiešām jāpiekrīt ie-
priekšējam sociāldemokrātu frakcijas runātājam, ka
likvidēto apriņķu valžu vietā kaut kas taču būs va-
jadzīgs, nevarēs atstāt tukšu vietu. Arī man ir bail,
ka likvidēto apriņķu valžu vietā, kas ir vēlētas, ne-
ieceļ komisārus, kas var izvērsties par lieliem biro-
krātiem, ar kuriem zemnieki nevarēs sarunāties.
Velētie pārstāvji tagad spiesti rēķināties ar saviem
velētajiem, bet ieceltie — nerēķināsies. Tāpēc jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku frakcija atzīst, ka ap-
riņķu valdes Jcatrā ziņā reorganizējamas, smagais
aparāts vienkāršojams, un izdevumi samazināmi ne
likvidējot, bet radikāli reorganizējot. Tāpēc mēs
atbalstīsim iesniegto priekšlikumu ar Ulpes kunga
papildinājumu un balsosim par to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) : Godātie deputātu kungi! Mani pārsteidz,
ka Vintera kungs, kurš saucas par lielu demokrātu,
nāk ar ierosinājumu, kas neliecina par demokrātismu.
No otras puses — Vintera kungs varēja nākt ar šādu
ierosinājumu jau pagājušā Saeimā, jo viņš jau toreiz
bija deputāts. Kamdēļ viņš tad nenovērtēja apriņķu
pašvaldību darbu negatīvi. Man liekas, tur ir zināmi
politiski motīvi. Vintera kungam nesenā pagātnē
bija polītiski aprēķini un cerības gūt notikušās paš-
valdību vēlēšanās lielāku iespaidu apriņķu valdēs,
tāpēc viņš tās aizstāvēja. Tagad, izrādās, cerībās
nav piepildījušās, un Vintera kungs nāk ar priekš-
likumu par viņam politiski nepatīkamā institūta iz-
nīcināšanu. Citus motīvus Vintera kunga ierosinā-
jumam nevar saskatīt. Ja viņš te aiz matiem mēģi-
nāja pievilkt taupības motīvu, tad Ulpes kungs viņa
taupību pamatīgi atšifrēja un parādīja, cik lielu ie-
taupījumu mēs iegūtu, ja apriņķu pašvaldības likvi-
dētu. Vintera kungs minēja, ka, likvidējot apriņķu
pašvaldības, mēs ietaupīšot kādus 3.000.000 latu.
Bet šī summa taču neaiziet tikai administratīviem
izdevumiem vien! Pašvaldības nevar iztērēt tik
lielu summu administratīviem izdevumiem. Ulpes
kungs aizrādīja, pa pašvaldību administratīviem iz-
devumiem aiziet 750.000 latu, bet arī šo summu visu
nevarētu ietaupīt, jo apriņķu pašvaldības vietā tik
un tā vajadzēs radīt ko citu; kā to nosauks — tas
ir cits jautājums. Tāpat nav svarīgi tas, vai šis
orgāns būs kollektīvā veidā organizēts, vai tas būs
kāda atsevišķa persona. Ja runājam par apriņķu
pašvaldību likvidēšanu, tad, kā jau teicu, izpildu or-
gāns būs vajadzīgs, būs vajadzīga viena otra mašīn-
rakstītāja, būs vajadzīgs viens otrs ierēdnis u. t. t.

Ja Vintera kungs grib runāt par apriņķu valžu
likvidēšanu, tad mums jāsāk vispirms no resnā gala.
Visi pienākumi, kas tagad gulstas uz apriņķu paš-
valdībām, papriekš jānodod valstij, vai pagastu paš-
valdībām, bet man šķiet, ka to nemaz nevar izda-
rīt, jo pagastu pašvaldības vienkārši nevar izpildīt
visus apriņķu pašvaldību pienākumus. Es te nemaz
nerunāšu par slimnīcu uzturēšanu u. t. t, bet ja mes,
piemēram, pagastu pašvaldībām nodotu skolu lietas,
tad viņas no tā tikai ciestu. Tā būtu vienkārši skolu
lietu kropļošana. Kā būtu ar skolotāju apstiprinā-
šanu u. t. t, u. t. t? Vai jus vel domājat, ka jūsu
projektētais solis skolu lietas veicinās? Ne, gluži
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otrādi — tas iedzīs skolu lietas postā kā līdzekļu,
ta arī izglītības līmeņa ziņa, un nebūs arī nekādas
taupības, jo apriņķu valžu vietā tik un tā būs jārada
kāds cits orgāns un tas arimaksās naudu. Man ta-
gad Vintera kungam jājautā:_ko tad ar jūsu priekš-
likumu būsim panākuši un kādu taupību mēs būsim
sasnieguši? Bus tikai tukši vārdi. Labākā gadī-
juma, runājot pilnīgi reālļ, varētu ietaupīt tikai no
apriņķu valžu locekļu algām; bet es domāju, ka šīs
algas nav_tas galvenais postenis, kura dēļ mums
jasak dzīve_ jūsu taupība un jālikvidēapriņķu pašval-
dības, kuram ir ārkārtīgi liela nozīme visā mūsu
valsts dzīve. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu apriņķu
pašvaldības ir_ izveidotas, tā kā viņas ir taisni ne-
pieciešama mūsu valsts aparāta sastāvdaļa un pa-
līgspēks, un esnedomāju, ka tagadējo saimniecisko
grūtību laikmeta mēs varētu valsts kasi un pārvaldes
aparātu apgrūtināt vēl ar jauniempienākumiem, pār-
ņemot pašvaldību funkcijas. Praktiski nekā ietaupīt
nevar, bet var jau, protams, par šo lozungu dema-
goģiski runāt. Ja te runā arī par... (saucieni:
„Beidziet atrak, valdība_ nāk!") — lai drusku pa-
ciešas, ja jau tik ilgi cietas! — Varētu būt runa par
tādu veidu, ka ar laiku pārorganizētu visu mūsu
pašvaldību un piemērotu mūsu apstākļiem un dzīves
prasībām. Varētu runāt par to, ka no apriņķu paš-
valdībām varētu radīt kādas lielākas pašvaldību
vienības. Tam varētu būt praktiski.rezultāti, bet to
nevar izdarīt ar vienkāršu priekšlikumu šeit plenārā
se_de. Tas prasa ilgstošu darbu attiecīgā kommisijā.
Tāpēc mūsu frakcija ir pret Vintera kunga priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Gailītim.

A. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šovakar atkal ir uzpeldējis
nopietns jautājums par apriņķu pašvaldību likvidēša-
nu. Ierosinātāju kungi, kas šo likumu ierosinājuši,
sakās nākam itin kā ar tādu nolūku, ka, likvidējot
apriņķu pašvaldības, būtu radīta zināma taupība.
Man liekas, vairāk kā drošs ir tas, ka arī paši iero-
sinātāji ir pārliecināti, ka viņi šo priekšlikumu nav
iesnieguši nevis taupības nolūkā, bet gan aiz tīri po-
litiskiem aprēķiniem. Tas arī ir pilnīgi saprotams,
ka Vintera kungam un demokrātiskā centra vīriem,
kuriem nav nekādu sakaru ar lauku pašvaldībām,
tagadējie apstākļi nav vēlami, tāpēc ka nav nekāda
atbalsta.

Mēs taču nevaram noliegt, ka apriņķu pašval-
dību līdzšinējā darbība ir bijusi svētīga. Apriņķu
pašvaldības uztur skolas, algo skolotājus, uztur
slimnīcas un ir gājušas arī par pagastu pašvaldību
darbvedības saskaņošanu. (/. Breikša starpsau-
ciens.) Breikša kungs, es Jums jau teicu, ka Jūs
nebūt neesat iesnieguši šo likumprojektu taupības
nolūkā, bet aiz tīri politiskiem aprēķiniem. Breikša
kungs, Jūs laikam labi nezināt, ka apriņķu pašvaldī-
bas sevis uzturēšanai ņem 1k% no nekustamā īpa-
šuma nodokļa, ko maksā lauku zemnieks. Man šķiet,
Jūs to zināt itin labi! Mēs neesam tik naivi, ka ne-
zinām, ko Jūs īsti domājat. Jūs taču paši esat pār-
liecināti, ka pārraudzība tomēr būs vajadzīga — tas
ir vairāk kā droši; vai nu tā būs vienāda vai otrāda
nosaukuma pārraudzība, bet pārraudzība būs vaja-
dzīga. Tāpēc vēlreiz uzsveru, ka zemnieku savienī-
ba balsos par apriņķu valžu parorganizēšanu, bet
nevis par likvidēšanu; līdzšinējās apriņķu valdes ti-
kai pārorganizējamas. (/. Breikša starpsauciens.)
Droši vien, Breikša kungs! Jums liekas, ka mēs
esam tik naīvi, bet mēs it labi saprotam, ko Jūs do-
mājat. Ir pareizi, apriņķu pašvaldības pārorganizē-
jamas, jo tādā stāvoklī kā līdz šim tas aparāts ir par
smagu; bet tomēr bez pārraudzības nevarēs iztikt.

Sakait tagad: ja apriņķu pašvaldībās kā pārraudzī-
bas orgāns būs tieši ministrijā, centrā, tad, varbūt,
vienu otru reizi zemniekiem vajadzēs braukt no
Ludzas, vai no Jaunlatgales uz Rīgu, jo tur uz vietas
Šos jautājumus noskaidrot nevarēs. Vai tas nepra-
sīs daudz vairāk līdzekļu? Bez šaubām, tas prasīs
daudz vairāk līdzekļu. Tādēļ zemnieku savienības
frakcija katrā ziņā būs par apriņķu valžu parorgani-
zēšanu, lai šis aparāts iznāktu vieglāks un izdevumi
mazāki, bet gan ne tādā veidā, kā to iedomājušies
likumprojekta iesniedzēji, ka apriņķu valdes būtu
galīgi likvidējamas. Tas ir pilnīgi nedibināti, un ja
arī paši zemnieki tagad it kā noskaņoti par likvidē-
šanu, tad tas ir vienkārši tādēļ, ka dažu politisko ap-
rindu pārstāvji staigā apkārt un_ aģitē par to; bet ne-
kādā ziņā tas zemniekiem nenāk par labu. (Starp-
saucieni.) Ko Jūs, Vintera kungs, gribat_citiem dū-
mus acīs pūst? Vai Jūs domājat, ka mes nezinām
Jūsu domas? Ir taču skaidrs, ka Jums nav nekādu
saišu ar apriņķu pašvaldībām. Varbūt, Jūs gribat
nodibināt citu pārvaldi, teiksim — 18. marta cietušo
pārvaldi; bet mēs, zemnieki, ar tādām domām ne-
maz negribam nodarboties. To Jūs labāk neatgādi-
nait, jo mēs skaidri zinām, kas tā ir par lietu.
(Starpsauciens.) Velti, Vintera kungs! Jūs _paši
zināt, ka tā nedomājat, un ka politiskos nolūkos
Jums vajadzīgs sacelt nemieru sabiedrībā. Tas ir
Jūsu vienīgais nolūks.

Es varu tikai atkārtot, ka zemnieku savienība
aizstāvēs apriņķu valžu parorganizēšanu, bet ne to
likvidēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Mūs, iesniedzot šo likumprojektu,
ir vadījis vienīgi taupības un lietderības viedoklis, un
nav pareizi dati, ko še minēja Ulpes kungs, apgalvo-
dams, ka apriņķu pašvaldības izmaksājot tikai ap
pusmiljonu latu. Man ir noteikti Iekšlietu ministrijas
dati, ka šīs pašvaldības izmaksā tuvu pie vesela mil-
jona latu. Man ir skaidri aprēķini, ko ir apstiprinā-
juši loti kompetenti pašvaldības darbinieki, ka _visu
šo apriņķu valžu darbu var izdarīt nesamērīgijetāk.
Tās pašas funkcijas var izpildīt, teiksim, kādi 10
inspektori, kas būtu par 2—3 apriņķiem, un šis in-
spekcijas aparāts neizmaksātu vairāk par 200.000
latu, tā ka visā tai lietā varētu ietaupīt ap 800.000
latu, kas ir ievērojama summa šinīs grūtajos laikos,
kur mēs tik daudz runājam par taupību, un kur no
viena un otra spārna nāk un runā vispār par ierēdņu
skaita samazināšanu u. t. t. Pēc mušu pārliecības
tā ir ļoti liela lieta. Ja 700 ierēdņu, kas nodarbināti
apriņķu pašvaldībās, var samazināt uz apmēram 70,
t. i. desmitkārtīgi, tad, es domāju, tasbūtu tāds ie-
taupījums, kas atrastu vislielāko vispārējo atzinību.
Arī vislielākā lietderība prasa šo iestāžu pārveido-
šanu, jo tāda smaga jerarchija, kāda ir ieviesusies
pie mums uz laukiem, kur mums ir pagastu valdes un
apriņķu valdes, apriņķu valžu savienības un pagastu
valžu savienības, vairs tālāk nedrīkst pastāvēt. Mēs
esam laukos birokrātismā tā sapinušies, ka tālāk
vairs nav, kur iet.

Lejiņa kuags varen skaisti attēloja to darbību
tin teica, ka labāka tā lieta nemaz nevarot būt. Se-
višķi viņš atsaucās uz to, ka, piemēram, visi labības
uzpirkšanas darbi noritējuši loti lietderīgi. Mums
gan jāsaka, ka nav sevišķi liela māksla labību uz-
pirkt. Bet ja paskatās, cik izmaksājusi tā lieta, tad
tur ir citāda aina. Mums ir zināms, ka visa šī la-
bības uzpirkšana un kārtošana ir izmaksājusi vairāk
par 3 miljoniem latu; tas ir vairāk kā 14% no visas
apgrozības.
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Tāpat Šterna kungs te loti spilgti pierādīja, ka
nav lietderības visā apriņķu valžu darbībā, ne izglī-
tības nozarē, ne visos citos darba novirzienos. Te
jau aizrādīja, piemēram, ka agronomiskās palīdzī-
bas ziņā pastāv vislielākais parallēlisms, kas, sapro-
tams, atkal rada nelietderīgu līdzekļu izšķiešanu.

Galvenie uzbrukumi, kas nāca no vairāk frakci-
jām, koncentrējās uz to, ka mūsu projektam esot
tikai politiska nozīme. Oponenti likumprojektu sa-
prot tā, it kā mēs gribētu še stiprināt savu politisko
iespaidu. Man gribētos teikt, ka tos kungus, kas tik
daudz aizstāv apriņķu pašvaldības, gan pašus vada
tikai politiski mērķi, jo visiem zināms, ka apriņķu
valdes ir pārvērtušās tieši par politisku ieroci. Nav
nevienam noslēpums, ka taisni, piemēram, šinī va-
sarā, kad gāja vajā Saeimas vēlēšanu aģitācija, bija
daudz apriņķu valžu, kas uz zemnieku rēķina pat
iegādājās automobiļus, pēc kam tad vienu nedēļu ar
to braukāja apkārt zemnieku savienības vīri. bet
otru nedēļu — sociāldemokrāti. (Starpsaucieni.)
Tā tiek izlietoti zemnieku līdzekļi. (Starpsaucieni.)
Kur sociāldemokrāti braukuši ar automobiļiem, to
jūs tikpat labi zināt kā es, un ja tas jūs interesē, es
jums to vēlāk pateikšu sīkāk. (Starpsaucieni.) Es
tik varu teikt, ka visa apriņķu pašvaldību darbība
no lietderīgas dzīves veidošanas ir pārvērtusies par
tīru politiskas aģitācijas lietu, un ka tas ir tā, to vis-
labāk liecina tagadējais Saeimas sastāvs, kur 10%
deputātu ir ienākuši no apriņķu valdēm. No tā mēs
tikai redzam, ka šis pašvaldības iestādījums ir pār-
vērties par īstu priekšposteni Saeimas vēlēšanām,
ka tas ir loti izdevīgs politiskā kapitāla kalšanas ziņā.
Ka tas ir arī pievilcīgs postenis, to redzējām arī šīs
sēdes sākumā, kad mūsu priekšā nāca viens bijušais
apriņķa valdes priekšsēdētājs un centās katrā ziņā
tur palikt, pat vai bez algas. Kāpēc viņš tur centas
palikt? Vai darba dēļ? Es neticu; pareizāk gan
sava politiskā kapitāla tālākas kaldināšanas dēļ.
Kungi, ja jūs domājat, ka jūsu partijām varētu drau-
dēt briesmas, kad pašvaldībās ieceltu jaunus cilvē-
kus līdzšinējo vēlēto vietā, tad man gan jūs jāap-
mierina, ka arī tagad taču apriņķu valžu priekšsē-
dētāji ir ieceltas personas. Tā tad še nav nekādas
starpības. Nav arī jābīstas, ka demokrātiskajam
centram būtu tāds spēks un griba, ka tas varētu sa-
ķert sev visus šos posteņus. Ta tad, kungiL Jus paši
esat atzinuši, ka vismaz zināma reorganizacija_ ap-
riņķu pašvaldībās ir vajadzīga. Jūs visi zināt, kādas
nekārtības notikušas apriņķu valdēs Latvijas noma-
lēs. Tālab mēs ceram, ka šo likumprojektu nodos
kommisijai, kas to izšķirs lietderīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti P. Jura-
ševskis, J. Šterns, J. Tēriņš u. c. ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā ši priekšlikuma apspriešanu pārtraukt
un pāriet uz nākošo dienas kārtības punktu."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Juraševska u. c. priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Juraševska u. c.
iesniegtais priekšlikums pieņemts.

Deputāti V. Firkss, V. Gulbis u. c. iesnieguši
priekšlikumu:

„Liekam priekšā grozit šīs sēdes dienas kārtibu, lietot
7. dienas kārtības punktu — pārgrozījumus muitas tarifos
— tūlīt pēc prezidija ziņojumiem."

Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu?
Nevēlas. Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par to. Acīmredzot vairākums.
Deputāta Firksa u. c. iesniegtais priekšlikums pie-
ņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi muitas tarifos. Referents K. Ulma-
nis. Vārds referentam,

Referents K. Ulmanis: Augsti cienītā kundze,
augsti cienītie deputātu kungi! Šie pārgrozījumi
muitas tarifos attiecas uz izvedmuitu. Tie atbrīvo
no izvedmuitas lielāku daudzumu dažādu koku ma-
teriālu, kuru eksports tagad mums ir loti vēlams,
bet kas vairs nevar notikt, tāpēc ka pasaules tirgū
cenas ir nokritušās. Šoskokus nevar izvest un pār-
dot. Dala šo koka materiālu, piemēram stutmalka,
līdz š. g. 1. novembrim bija atbrīvota no izvedmui-
tas. Tagad no 1. novembra stutmalkai izvedmuita
atkal paredzēta. Lai šo izvedmuitu atceltu, mums
arī jāpasteidzina šis likums, lai vēl tagad Ventspils
ostā, katrā pa vienam kuģim, kas tur tagad jau gaida,
varētu pielādēt un aizsūtīt uz ārzemēm. Bez tam
šinī projektā paredzēts atbrīvot no izvedmuitas ari
citus koka materiālus.

Te varētu domāt, ka šis likums sitīs robu mūsu
muitas ienākumos. Tas tā nebūt nav, jo patlaban
eksports gandrīz nemaz nav. un ja mēs tagad te
muitu atlaidīsim, tad mūsu eksports atkal atdzīvo-
sies1 un valsts kasē ārzemju valūta no jauna sāks
ieplūst. Tāpēc lūdzu Augsto namu pieņemt šo li-
kumu, pie tam steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz šim
likumam steidzamību. Steidzamība nāk nobalsoša-
nā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vai Augstais nams vēlas, lai likuma tekstu nolasa?
(Saucieni no vietām: „Nav vajadzīgs!") Virsraksts.

(Pārgrozījumi muitas tarifos.)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-

ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts nāks nobal-
sošanā vēlāk. — III. nodalījums.

«Izvedmuitas tarifs."
Iebildumu pret šo virsrakstu nav? III. nodalī-

juma virsraksts pieņemts. — 1. panta 1. punkts.

£ff ***» ***"?*- L!aSkS
1. Koka materiāli:

1) apaļi skuju koki, neapstrādāti, arī mizoti,
garumā 10 pēdas un vairāk: kapbalki, bots-
masti un lielie masti — neatkarīgi no res-
numa, priedes un egles kluči — tievgala
resnāki par 8 collām un visi pārējie — tiev-
galā resnāki par 5 collām . _par kub. pēdu 0,20
1. piezīme. Visādi neapstrādāti skuju koki,

arī mizoti, garumā līdz 10 pēdām un _res-
numā līdz 8 collām (ieskaitot) tievgala . brīvi

2. piezīme. Mizota priedes stutmalka (Po-
les), garumā līdz 15 pēdām (ieskaitot) un
resnumā līdz 7/* collām (ieskaitot) tiev-
galā > ._ brīvi

3. piezīme. Mizota egles stutmalka, garuma
līdz 15 pēdām (ieskaitot) un resnumā līdz
6 collām (ieskaitot) tievgalā brīvi

4. piezīme. Telegrāfa un telefona stabi,
botsmasti un masti — atgremzdoti un
nodrāzti brīvi.)

Referents vārdu nevēlas? 1. panta 1. punkts
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
1. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. panta 1. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 1.
panta 2. punkts.

(2) apaļi lapu koki, neapstrādāti:
a) ozola, oša un kļavas . . par kub. pēdu 0,70
b) pārējie — garumā 10 pēdas un vairāk,

resnumā 7 collas un vairāk tievgalā, iz-
ņemot apsi ...... par kub. pēdu 0,50

e) apses . brīvi.)
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Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): 1. panta 2.

punktā es lieku priekšā dažus pārlabojumus, proti —
šādus: pārgrozījumos muitas tarifos 1. panta 2.
punkta b un c burtus izteikt tā:'b) apses, garumā
zem 10 pēdām un resnumā zem 7 collām tievgalā
— brīvi, c) parēje, garumā 10 pēdas un vairāk, res-
numa 7 collas un vairāk tievgalā par kub. pēdu

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Ulma-
nis liek priekšā:

„1. panta 2. punkta b un c nodalījumus izteikt tā:
b) apses, garumā zem 10 pēdām un resnumā

zem 7 collām tievgalā brīvi
c) pārējie — garumā lOpēdas un _ vairāk. resnu-

ma 7 collas un vairāk tievgala par kub. pēdu 0,50"
Lieku uz balsošanu 1. panta 2. punktu ar depu-

tāta Ulmaņa priekšā liktiem pārlabojumiem. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. punkta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.
panta 2. punkts pārlabotā veidā vienbalsīgi pie-
ņemts. — 3. punkts.

(3) lapu koki, zāģēti, tēsti, skaldīti! vai plēsti:
a) ozola, oša un kļavas . . par kub.. pēdu 0,60
b) pārējie, izņemot melnalkšņa un apses

par kub. pēdu 0,40
c) melnalkšņa un apses brīvi
d) ozola gulšņi, tēsti un zāģēti, šķērsgriezu-

ne vairāk kā 7"X10" brīvi
e) finanču ministra izsludinātā sarakstā mi-

nētie brīvi.)
Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Lieku priek-

šā 3. punktu pārdēvēt par 4. punktu, un šos pārgro-
zījumus papildināt ar jaunu 3. punktu: 3) apses, zā-
ģētas dēļos, skaldītas vai plēstas — brīvi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Ulma-
nis liek priekšā:

„1. panta 3. punktu pārdēvēt par 4. punktu un pār-
grozījumus muitas tarifos papildināt ar jaunu

* 3. punktu:
3 apses, zāģētas dēlos, skaldītas vai plēstas brīvi"

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
. celties tos, kas ir pret deputāta Ulmaņa priekšliku-

mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Ul-
maņa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Jaunais
4. punkts.

(lapu koki, zāģēti, tēsti, skaldīti vai plēsti:
a) ozola, oša un kļavas . . par kub. pēdu 0,60
b) pārējie, izņemot melnalkšņa un apses par

kub. pēdu 0,40
c) melnalkšņa un apses . . . par kub. pedu_ brīvi
d) ozola gulšņi, tēsti un zāģēti, šķērsgriezuma

ne vairāk kā 7" X10" . . . . . . . ., brīvi
e) finanču ministra izsludināta saraksta

minētie . . . brīvi)

Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība)

^
Lieku priek-

šā 4. punkta b. burtu izteikt tā: b) pārējie, par kub.
pēdu — 0,40; c burtu strīpot d un e burtus pārdēvēt
par c un d, un jaunajā c burtā starp vārdiem „tēsti"
un „zāģēti" vārda „un" vietā likt „vai".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Ulmanis
iesniedzis priekšlikumu: —

4. punkta b nodalījumu izteikt tā:
b) pārējie par kub. pēdu 0,40;
c) nodalījumu strīpot;_
d un e burtus pārdēvēt par _c_ un d_; jaunajā c nodalī-

jumā starp vārdiem „tēsti" un „zaģeti" vārda „un" vieta likt
„vai".

Lieku uz balsošanu 4. punktu ar deputāta Ul-
maņa priekšā liktiem pārlabojumiem. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 4. punkta pieņemšanu pārlabota
veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. punkts
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —_ Nobalso-
šanā nāk 1. pants visumā pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.

Kas atturas? Nav. 1. pants visuma pārlabota vei-
da vienbalsīgi pieņemts. — Vispārējās piezīmes.,
(Vispārējās piezīmes.

1) Visi pārējie, šinī (1.) pantā neminētie koka
materiāli brīvi

2) Dedzināmā malka skaldītā veidā: ozola, oša
un kļavas — garumā līdz 2/'» pēdām (ieskaitot), pā-
rējā -* garumā līdz 10 pēdām (ieskaitot) brīvi

3) Collas un pēdas skaitāmas angļu mērā.
4) Izvedmuita par egles papīrmalku, kas ieņem-

ta laikā no 1. novembra līdz šā likuma spēkā stāša-
nās dienai, atmaksājama.)

Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Es lūdzu

vispārējās piezīmes papildināt ar jaunu 5. punktu:
„5) šī (1.) panta 1. punkta L, 2. un 3. piezīmē minētie

koku materiāli brīvi no muitas līdz 1933. gada 1. maijam."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? — Deputāts K. Ulmanis liek priekša:
vispārējās piezīmes papildināt ar jaunu 5. punktu:
„5) Šī (1.) panta 1. punkta 1,., 2. un 3. piezīmē minētie

koku materiāli brīvi no muitas līdz 1933. gada 1. maijam."
Lieku uz balsošanu vispārējās piezīmes ar_ de-

putāta Ulmaņa priekšā likto pārlabojumu. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret vispārējo piezīmju pieņem-
šanu pārlabotā veidā. Tādunav. Kas atturas? Nav.
Vispārējās piezīmes pārlabotā veidā vienbalsīgi pie-
ņemtas. — Ievada teksts.

(Muitas tarifu (Lik. kr. 1928. g. 57. un 1931. g. 71. un
145.) III dalās 1. pantu ar piezīmēm izteikt šādi:)

Lieku uz balsošanu ievada tekstu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret ievada teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts vien-
balsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk noslēguma
teksts.

(Likums stājas speķa izsludināšanas dienā.)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma

teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Vārds redakcijas kommisijās referen-
tam Eliasam.

Referents K. Eliass: Pārgrozījumos muitas ta-
rifos redakcijas kommisijā nekādus labojumus nav
izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam
namam ir iebildumi pret redakcijas kommisijās zi-
ņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

Iesniegts raksts, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs A. Blodnieks:

„Rīgā, 1931. g. 4. decembrī.
Augsti godātais priekšsēdētāja kungs!

Pagodinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja
kungs, ka, izpildot Valsts Prezidenta uzdevumu, esmu sastā-
dījis Ministru kabinetu sekojošā sastāvā:

ministru prezidents un pagaidām finanču un iekšlietu
ministris — M. Skujenieks;

kara ministris — ģenerālis J. Balodis;
satiksmes ministris — inženieris A. Kursītis;
ārlietu ministris — K. Zariņš;
tautas labklājības ministris — V. Rubulis;
zemkopības ministris — V. Gulbis;
izglītības un pagaidām tieslietu ministris — A. Ķēniņš.

Ar patiesu cieņu
M. Skujenieks,

ministru prezidents.
Augsti godātam

Dr. P. Kalniņa kungam,
Saeimas priekšsēdētājam."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ministru

prezidentam Skujeniekam.
Ministru_ prezidents M. Skujenieks: Loti godā-

jamie deputātu kungi! Pēdējos 10 gados mūsu
valsts nekad nav atradusies tik grūti atrisināmu uz-
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devumu priekšā kā tagad. Starptautiskā saimnie-
ciskā krize ir skārusi mūsu kapitāliem nabago zemi
un visās saimnieciskās dzīves nozarēs radījusi sma-

gus satricinājumus. Pirkšanas spējas samazināšanās
ārzemēs ir katastrofāli samazinājusi mūsu eksportu,
kas, salīdzinot iepriekšējp gadu pirmos 9 mēnešus ar
to pašu laika sprīdi šogad, samazinājies apaļos
skaitļos par pusi. Valsts iedzīvotāju lielākās dajas
ražojumi neatrod pircējus, vai arī tos pārdod par
nepieredzēti zemām cenām. Tā tas ir ar sviestu,
mūsu galveno eksporta preci, bekonu, liniem, ko-
kiem, linsēklām, ādām. Tāpat samazinājušies vai
izzuduši galvenie rūpniecības ražojumi starp eks-
porta precēm. Jau šo iemeslu dēļ vien mūsu saim-

, nieciskā dzīvē radušies vēl nepieredzēti sarežģījumi.
Tos vēl palielina kredītsistēmas dezorganizācija un
iztrūkums valsts budžetā, kas vēl dzīvības spējīgām
saimniecības nozarēm laupa vajadzīgo krēditu, rada
maksāšanas grūtības un pamazina pirkšanas spējas.
Tanī pat laikā valsts varai brīvu līdzekļu trūkuma
dēļ visai grūti vajadzīgā kārtā jūtami uzlabot
stāvokli.

Valdība apzinās, ka šo iemeslu dēl iedzīvotāju
lielākās daļas stāvoklis ir kļuvis loti smags. Lauk-
saimniecības ražojumu cenas pa lielākai daļaitālu
noslīdējušas zem pašizmaksas. Pie tam patēriņa
samazināšanās un ārzemju tirgu sašaurināšanās ne-
atļauj atrast pircējus pat par šīm neiespējami zema-
jām cenām. Tālab valsts iedzīvotāju lielākā daļa —
lauksaimniecībā nodarbinātie — cieš vēl nepiedzī-
votu naudas trūkumu un nav spējīga kārtot pat vis-
neatliekamākos maksājumus. Tanī pašā laikā sabru-
kums ārzemju tirgos un pirkšanas spējas samazinā-
šanās pašu valstī atstājuši visai lielu iespaidu uz pā-
rējām saimnieciskās dzīves nozarēm. Liels skaits
fabriku slēgts. Kuģu kustība samazinājusies, frakšu
cenas zemas. Ik mēnesi palielinās mūsu tirdzniecī-
bas flotes nenodarbinātā daļa. Veikalos _pirceju trū-
kuma dēļ samazinās apgrozījumi. - Visas saimnie-
ciskās dzīves nozarēs palielinās grūtības, un pama-
zām agrāk rosīgā darba vietā ir iestājies klusums.

Līdz ar to nemitīgi pieaug bezdarbnieku skaits.
Ja agrākos gados bezdarbam bija sezonas raksturs,
tad tagad tas skāris jo plašas aprindas. Slēgto
fabriku, kuģu un ostas strādnieki, atlaistie privāto
firmu un valsts iestāžu darbinieki atrodas bez līdze-
kļiem. Visur nepieciešama valsts palīdzoša _roka.
Bet arī valsts līdzekU izsmelti, jo_ valsts ienākumi
šogad ievērojami mazāki neka agrākos gados.

Stāvokļa uzlabošanai pirmā_ un galvena kārta
jāpanāk, lai mūsu valsts maksāšanas bilance būtu
līdzsvarota. Tālab visiem iespējamiem līdzekļiem
jāsekmē mūsu ražojumu eksports. Bet starptautisko
saimniecisko sarežģīiumu del ar to vien nebūs ie-
spējams sabalansēt kaut vienīgi tirdzniecības bi-
lanci. Tālab paredzamā nākotnē bus jāsašaurina im-
ports, palielinot muitas likmes dažos gadījumos pat
līdz aizlieguma muitu apmēram. / Tāpat izveidojama
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kontingentēšanas sistēma kā pagaidu līdzeklis, iero-
bežojama valūtas tirdzniecība, un sperami visļ citi
soli, kas samazina ārzemēs ražoto preču ļevešanu.
Tanī pašā laikā visiem līdzekļiem jāsekmē vietējo
ražojumu patērēšana, kas dos peļņu un darbu mušu
pašu ražotājiem. Pilnīgi noslēdzama robeža lauk-
saimniecības ražojumiem, kas atvietojami ar vietē-
jāmprecēm.

Tanī pašā laikā nepieciešami līdzsvarot mušu
valsts izdevumus ar faktiskiem ienākumiem. Lai to
panāktu, jāstrīpo visi neproduktīvie izdevumi, jāat-
sakās no jauniegādēm, kas nav absolūti nepiecieša-
mas, jāatsakās no valsts pabalstiem visdažadakiem
privātiem pasākumiem un jālikvidē visas pārmērības,
kas prasa izdevumus no valsts kases. Bet tanī pašā

laikā valsts administratīvais aparāts, kaut arī sa-
šaurinātā veidā, jāuztur, un nav iznīcināms dzīvino-
šais spēks, ko valsts izdevumi atstāj uz visu mūsu
saimniecisko dzīvi.

Bet arī šī ārkārtīgi sašaurinātā mērķa sasnieg-
šanai tagadējie nelielie valsts ienākumi var izrādīties
par nepietiekošiem, kālab meklējami jauni ienākumu
avoti. Pie tādiem pieskaitāmi monopoli, ciktāl to
ievešana neradītu jaunus sastrēgumus saimnieciska
dzīvē un ciktāl tie valstij nodrošinātu ienākumu pa-
lielināšanos, tāpat arī krizes nodokļi, pie kam tomēr
nav aizmirstams, ka jau normālos apstākļos nodokļu
nasta pie mums bija nesamērīgi liela, salīdzinot ar
tautas bagātību un ienākumiem. Protams, iekams
valdība ķertos pie šādiem soļiem, tā izdarīs visus
iespējamos sašaurinājumus, kuru starpā redzamu
vietu ieņems lieko un parallēlo iestāžu likvidēšana
un algu samazināšana labāk atalgoto valsts darbinie-
ku kategorijām. Jautājums par zemāko ierēdņu
algu kopsummas nelielu samazināšanu var pacelties
tikai pēc tam, kad pārējās iespējamības bus iz-
smeltas.

Izcilu vērību valdība piegriezīs tam,_ lai lauk-
saimniecībā nodarbinātais iedzīvotāju vairākums par
savu darbu saņemtu atalgojumu, kas panākams ar
lauksaimniecības ražojumu cenu polītiku. Tāpat ir
skaidrs, ka, lai novērstu citādi dzīvības spējīgu
saimniecību izūtrupēšanu, lauksaimniekiem daudz
maksājumu uz laiku atliekami. Lai dzīve nesadār-
dzinātos, reizē ari nepieciešama starpnieku skaita un
peļņas samazināšana.

Tanī pašā laikā visnopietnākā vērība piegrieža-
ma bezdarba jautājumam, sperot noteiktus soļus, lai
visi darba spējīgie spēki būtu nodarbināti ražīga
darbā un tur gūtu peļņu. Tāpat valsts pienākums
rūpēties par tiem, kas darba nespējīgi un zaudējuši
spēju paši iegūt sev līdzekļus. Tāpat arī ievērību
starp tiem pelna agrākie noguldītāji, kas sava mūža
darba augļus zaudējuši. Lai šādu cilvēku skaits ne-
palielinātos, lai mūsu valsts saimnieciskās dzīves
normālo gaitu atjaunotu, kredītiestāžu darbības ie-
virzīšana normālā gultnē visiem līdzekļiem atvieglo-
jama. Tanī pašā laikā visas saimnieciskās politikas
priekšnosacījumam jābūt valūtas stabilitātes uztu-
rēšana.

Ārpolitikā valdība uzskata par savu nopietnu
uzdevumu atbalstīt un veicināt katru soli, kas sekmē
miera nodrošināšanu vispārīgi un Baltijas jūras pie-
krastē it sevišķi. Tanī pašā laikā tā centīsies izvei-
dot ciešāku saimniecisko sadarbību ar mūsu tuvā-
kiem kaimiņiem un panākt mūsu saimniecisko līgu-
mu un attiecību pieskaņošanu mūsu valsts īņatnībārn.

Apstākļi ne tikai mūsu valstī, bet visā pasaulē
pašlaik ir grūti. Šo grūtību pārvarēšana prasīs lie-
lus upurus no visplašākām iedzīvotāju aprindām.
Valdība par savu redzamāko mērķi uzstāda to, lai ar
krizi saistītās nastas būtu taisnīgi sadalītas uz vi-
siem valsts pilsoņiem, uzveļot smagumu tiem _slā-
ņiem, kuriem to nešana vieglāka un iespējamāka.
Viens ir skaidrs: sašaurināšanas un taupības politika
radīs grūtības. No daudza. kas pierasts un šķietami
nepieciešams, būs jāatsakās. Bet arī mūsu zemē
tagad pareizs apgalvojums, ka lietderīgāki tagad at-
teikties no mazuma, lai tuvākā nākotnē nezaudētu
ļoti daudz.

Godātie kungi! Ar šosavu īso paziņojumu gribu
pateikt, un esmu pārliecināts, ka šeit nāks un pār-
metīs, ka vesela rinda ārkārtīgi svarīgu mūsu teko-
šās dzīves jautājumu nav šeit skārti. Nav teikts, ka
nākošā valdība šos jautājumus gribēs atrisināt. Bet
ja mēs pieejam nopietni pie lietas, tad mums visiem
jāatzīstas, ka tagadējie apstākļi ir tādi, ka šodien ir
nevietā sīkumos izklāstīt programmu par to, kādiem
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līdzekļiem gribamsasniegt zināmus mērķus. Tie ne
tikai mušu iekšējas dzīves pārgrozību dēļ, bet arī
starptautiska stāvokļa dēļ var būt citādi nekā ir šo-
dien. Tapec_ šeit aprobežošos vienīgi ar galveno
mērķu atzīmēšanu, nerunājot detaļos par līdzekļiem,
par kuriem Augstajam namam būs jālemj turpmāk,
pieņemot veselu virkni likumu.

Es_ zinu un apzinos, ka tagadējais stāvoklis ir
ļoti grūts, bet es esmu arī pārliecināts, ka veselīgais
latviešu tautas_ instinkts, kas mūsu tautu ir izvedis
no daudz grūtākiem apstākļiem nekā tagadējie, dos
mums iespēju atrast izeju ari no stāvokļa, kurā ta-
gad atrodamies. Šim darbam, godātie deputātu
kungi, lūdzu jūsu atbalstu un pabalstu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates par
valdības deklarāciju. Vārds deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Kad tikko bija pagājušas Saeimas
vēlēšanas un Latvijas pilsonība tanīs ieguvusi vairā-
kumu — 55_ no Augstā nama 100 vietām —, mums
nacas dzirdēt no pilsonības literātiem un ideologiem,
kanu Latvijai tiešām uzausīs nacionālas atmodas uz-
plūdu laikmets, ka nākamā valdība sastādīsies no
vīriem, _ kas tiešām „nācionālās atmodas uzplūdu
laikmeta" radīs lielus darbus.

Šodien, Augstais nams, mūsu priekšā ir šīs na-
cionālās atmodas kabinets. Ja vērojam, kā tas dzi-
ma, gan ar katoļu, gan luterāņu priesteru lūgšanām,
tad jāsaka, ka nevienam šinī Augstajā namā. kuru
krūtis bija pilnas ar nacionālās atmodas uzplūdu sa-
jūsmu, šodien tās laikam vairs nav. Jo tuvāk nācām
Saeimas sanākšanai, jo mazāka kļuva pilsonības
dūša, un no vairāk pusēm nāca ar ofertēm pie so-
ciāldemokrātu partijas, lai arī viņa liktu plecu klāt
šinī grūtajā brīdī — kas tiešām ir grūts, te mēs ne-
šķiramies no cienījamā prezidenta kunga —, lai so-
ciāldemokrātu partija un frakcija piedalītos valdības
koalīcijā. Jūs zināt, augsti godātie deputātu kungi,
ka sociāldemokrātu partija un sociāldemokrātu Sa-
eimas frakcija ar visu nopietnību piegāja klāt taga-
dējam stāvoklim; bet jums arī jāzina — un nevis
tagad vien, bet arī turpmāk —, ka sociāldemokrātu
partija Latvijā un sociāldemokrātu Saeimas frakcija
nekad sevi neļaus nostādīt par pilsonības asti vai
par vairogu, aiz kufa jūs, cienījamie pilsoņu kungi,
savā politiskā un saimnieciskā nevarībā varētu koa-
līcijas valdībā slēpties. Tad, kad mēs sarunās no-
skaidrojām, ka tās visai dibinātās, nepārspīlētās
prasības, arī tagadējos saimnieciskos apstākļos rea-
lizējamās prasības, jums nebija pieņemamas, tad
sociāldemokrātijai nekas cits neatlika, kā pateikt, ka
tagadējos apstākļos zem šādiem noteikumiem, kādus
pilsoņi grib, lai sociāldemokrāti būtu viņu palīgi un
tādā kārtā zināmā mērā nodotu strādniecības inte-
reses, ka šādos apstākļos nekad nebūs iespējama
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sociāldemokrātijas piedalīšanās pilsoniskā valdībā
— tiklab tagad, kā arī turpmāk.

Tad sākās jūsu nacionālās valdības dibināšanās
komēdija. Te pierādījās jūsu nevarība un politiskais
tukšums, kas te izpaudās arī šodien un no kā var
pateikt, ka nekādu nacionālu atmodu jūs nenesīsit.
Jums bija gatava programma, un varēja gaidīt, ka
šinī grūtajā brīdī tām pilsoniskām partijām, kas ap-
zinās tos svarīgos pienākumus, ko uzliek deputāta
mandāts, kabineta sastādīšana būs nieka lieta. To-
mēr mums, kas stāvējām laukā, bija jāpiedzīvo ko-
miska tfelēšanās un savā ziņā portfeļu jakts, kāda
pie jumsnotikās. Sakait, cienītie kungi, vai pēc tam
var būt kāda ticība tai nopietnībai, ar kādu jūs tagad
it kā gribat pieiet tagadējiem apstākļiem, vai var uz
jums kāds skatīties kā uz nopietnām partijām un
grupām, kas nopietni grib ķerties pie to saimniecisko
jautājumu atrisināšanas, kādi tagad Latvijai stāv

priekšā! Mēs zinām, ka viens cienījams deputāts
kā lauva lauzās pēc iekšlietu ministra portfeļa, un
mēs zinām, ka finanču ministra portfelis kā nevie-
nam nederīgs mētājas pa ielām, un neviens to neņem.
Taisni te jūs vislabāk varējāt parādīt savu labo
gribu — Latviju glābt; bet, cienītie kungi, jūsu dūša
saplaka. Jums nav programmas, un jums nav no-
teiktu uzskatu par . to, kā izvest Latviju no tagadējās
saimnieciskās krizes. Pēc katoļu bīskapa gavēšanas
un lūgšanām, pēc kristīgās apvienības lielām lūgša-
nām vēl šodien deputāti, kuri staigāja pa kuluāriem,
varēja redzēt, ka te patiesībā ir kā melnajā biržā —
vēl līdz pēdējam brīdim jūs tielējaties ap portfeļiem.

Ja tagad nāk šeit nacionālā valdība ar deklarā-
ciju, tad man jāsaka— lai gan es personīgi ļoti cienu
ministru prezidenta kungu —, ka ticības tam, ka tā
ievadīs kādu jaunu kursu, vai,, kā pēdējā laikā runā,
kādu jaunu saimniecisko polītiku, ka šīs ticības nevar
būt nevien sociāldemokrātiem, bet pat plašākām
tautas aprindām. To nevar dot jau visa tā proce-
dūra, kādā šis kabinets diezgan komiskā, kompro-
mitējoša kārtā ir dzimis.

Ministru prezidenta kungs saka savā deklarā-
cijā, ka tagadējai valdībai stāv priekšā 2 galvenie
saimnieciskie uzdevumi: sabalansēt budžetu un no-
kārtot tirdzniecības bilanci. — Pareizi, tie ir divi
no svarīgākiem, ja ne vissvarīgākie uzdevumi. Lai
atļauts man valdībai, kura uzstāda sev šos 2 uzde-
vumus, jautāt, pa kādiem ceļiem ejot viņa šos uz-
devumus grib veikt. Tas ir ļoti svarīgi, lai izšķirtos
par, vai pret šo valdību.

Ņemsim šīs valdības pirmo uzdevumu. — bu-
džeta sabalansēšanu. Ja metam skatu uz frakcijām
un partijām, kas atbalsta valdību, un ja atminamies
šīs dienas famozo priekšlikumu par krizes nodokli
netiešo nodokļu paaugstināšanas veidā, tad varam
teikt, ka budžeta sabalansēšanas veids jaunajai val-
dībai būs netiešo nodokļu paaugstināšana, algu nosi-
šana, sociālās likumdošanas sašaurināšana, ja darba
tauta nespēs pretoties. Un ja tā vēl nepietiks, un,
acīmredzot, nepietiks — es nezinu, vai šīs valdības
vairākums arī apzinās, cik katastrofisks ir Latvijas
financiālais stāvoklis —, tad tālāk priekšā Jums rē-
gojas inflācija. Ko jūs šeit runājat par lata stabili-
tātes uzturēšanu! Ja jūsu politika turpmāk būs tāda
pati kā Ulmaņa kunga politika, tad lata stabilitātes
uzturēšana jūsu mutē un ministru prezidenta mutē
paliks tukši vārdi.

Mēs likām priekšā iet citu ceļu: radikāli sašau-
rināt neražīgos izdevumus, ar labi lielu dunci iet
klāt mūsu kara resoram un strīpot nevajadzīgos iz-
devumus. Laimiņa kungs, nekratait galvu: tos var
strīpot! Ja jūsu ģenerāļi paši ir ar mieru strīpot 5
miljonus, tad tie, kas mēs neesam ģenerāļi,bet „un-
teroficieri" un zemessargi, varam nostrīpot labus 10
miljonus. Mēs likām priekšā samazināt visādas do-
tācijas un pabalstus, likām priekšā uzlikt krizes no-
dokli mantīgām šķirām. Jūs atbildēsit, ka krizes
laikā visiem iet slikti — arī Latvijas mantīgām šķi-
rām krizes laikā iet sliktāk. Taisnība! Tām ir slik-
tāk nekā kurā katrā augstākā saimnieciskā konjunk-
tūrā; bet ja krizes apstākļos runā par jauniem no-
dokļiem un nodokļu nastas taisnīgu sadalīšanu, tad
es gribu teikt, ka tagadējos apstākļos saimniecisko
nastu taisnīga sadalīšana nozīmē — nemaz neskart
darba tautu, jopatiešām, Latvijas darba tauta — kā
uz laukiem, tā. pilsētās ir tā noplicināta, ir tik nabaga,
ka no tās vairs nekā nevar ņemt. Un kas no viņas
šinīs krizes apstākļos grib ko ņemt, kas viņai šinīs
krizes apstākļos grib palielināt nastas, tas attīsta
tādu saimniecisko polītiku, ko var nosaukt par ne-
taisnu krizes nastu sadalīšanu. Tāpēc, ja ministru
prezidenta kungs te apgalvoja, ka viņš būs par tais-
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nīgu nastu_ sadalīšanu starp visām šķirām, tad jau
šinī teicienā viņš apgalvoja, ka šī sadalīšana būs ne-
taisna. :.ļ

Es domāju, Latvijas strādnieku šķirai no Latvi-
jas pilsonības nav nemaz ko gaidīt citādu polītiku kā
šķiras polītiku, un ir ļoti maldījušies visi tie Latvijas
darba tautas vēlētāji, kas pagājušās vēlēšanās ir
pacēluši savu vairogu pār dažām centra grupām.
Tās ir spējīgas visā visumā nodarboties tikai ar Lat-
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vijas pilsonības polītiku, un galu galā šinī šķiru po-
litikā — kapitālistiskā sabiedrībā pastāv tikai šķiru
politika — tās būs spiestas uzlikt krizes nastas dar-
ba tautai. Tā sega, tā budžeta sega — ja tā varētu
teikt —, cā valsts finanču sega, ar kuru — ja tā glez-
naini varētu izteikties — visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem ir jāsedzas.šobrīd, bez šaubām, ir šaura. Viņa
nevar apsegt visus vienādi; dažiem tā jāvelk nost.
Un šī valdība, ciktāl viņa balstīsies uz Latvijas man-
tīgām šķirām, ciktāl viņa balstīsies uz Latvijas pil-
soniskām šķirām, centīsies šo budžeta segu vilkt
nost arī darba tautai, kas nozīmē uzlikt darba tautai
nastas. Aiz šī iemesla mēs nevaram balsot par uz-
ticību Skujenieka kunga valdībai.

Mēs zinām, un tas skaidri pateikts arī Skujenie-
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ka kunga deklarācijā, ka valsts saimniecības nokār-
tošanai un importa sašaurināšanai būšot jāķeras arī
pie muitu paaugstināšanas. Mēs, sociāldemokrāti,
vairākkārt no šī katedras esam deklarējuši savus
uzskatus par muitām; un šai brīdī, šai nakts stundā,
šaī vēlajā stundā es varu atkārtot tikai to pašu, ka
mēs esam bijuši, esam tagad un būsim arī turpmāk
pret muitu paaugstināšanu. Metodes, ar kādām jūs
gribat stāties pie valsts budžeta sabalansēšanas, ne
par matu neatšķiras no tām deklarācijām, ko te pē-
dējās dienās ir devis aizejošais finanču ministris un
aizejošais ministru prezidents. Nekādu jaunu polī-
tiku, Skujenieka kunes. Jūs Latvijas budžeta saim-
niecībā, Latvijas finanču saimniecībā neievadīsit.

Tagad pāriesim pie otra svarīgākā jautājuma —
pie tirdzniecības bilances nokārtošanas. Diemžēl,
arī šinī jautājumā tā sauktā nacionālās atmodas val-
dība, Latvijas pilsonības nacionālā valdība mums
nekādus jaunus ceļus nerādīs, salīdzinot ar to, kas ir
jau tagad. Kā mēs tagad, pie Latvijas pašreiz pa-
stāvošās valdības četrrāpus lienam pakaļ dzīvei, tā,
acīmredzot, darīs arī šī jaunā valdība. Ir taisnība —
un, es domāju, par to nevajaga lasīt tautsaimnieci-
skas 'ekcijas —, ka mūsu valsts atrodas dziļā saim-
nieciskā krizē. Šo dziļo saimniecisko krizi nav iz-
saukuši Latvijas apstākli vien, šo dziļo saimniecisko
krizi nevar pārvarēt tikai ar Latvijas apstākļiem, un
no šīs dziļās saimnieciskās krizes cieš visas šķiras.
Vispēdēji mēs, sociāldemokrāti, nebūsim tie, kas ne-
redzēs, ka šī krize smagi sit arī darba zemnieku uz
laukiem. Viņš cieš no tā pilnīgi neiespējamā stāvo-
kļa, kādā atrodas viņa ražojumu cenas.

Bet nu labi! Latvija ar saviem spēkiem nevar
tagadējo krizi likvidēt, un kas no šīs katedras teiktu,
ka viņš krizi likvidēs, tas solītu neiespējamo. Bet
vai valdība ar tiem līdzekļiem, kādi Latvijas taut-
saimniecībai ir, nevar tagadējo krizi mīkstināt? Kā
parādās, kādos apstākļos, kā izpaužas tagadējā
krize? Tā izpaužas galvenā kārtā tanī apstāklī, ka
galīgi dezorganizēts ir tirgus. Šī krize rāda, ka tā
privātā kapitālistiskā iekārta, ko jūs visus šos gadus
esat sargājuši kā savu acuraugu, šī privātā kapitā-
listiskā iekārta ir nobankrotējusi. Jaarī tam pašam
noplicinātam latviešu zemniekam ir kāds ienaidnieks,
kas patiešām viņam šinī krizē būtu jāuzvar, tad tas
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neorganizētā prīvātkapitālistiskā sistēma, kāda
tvijā valda. Un, cienītie kungi, ar šo neorgani-
to privāto kapitālistisko sistēmu, ar tās noteicē-
m visām pilsoniskām partijām — arī latviešu pil-

soniskam partijām — ir sava nabas saite. Mēs li-
kām jums priekšā citu — jaunu ceļu. Mēs likām
jums priekšā atmest bailes, ka valsts varai nebūs
iejaukties privātā saimniecībā. Lai Latvija, ja viņa
ar saviem spēkiem, pēc savām iespējām tiešām grib
mīkstināt tagadējo krizi, uzsāk jaunu saimnieciskās
politikas kursu, kam būtu virsraksts: valsts iejauk-
šanas privātās saimniecības dzīvē, vals»ts regulējo-
šais iespaids privātā saimniecībā. Mēs likāmpriekšā
pariet uz enerģisku monopolu sistēmu, sākot no
arējas tirdzniecības monopoliem dažām svarīgām pre-
cēm, pārejot uz monopoliem valsts iekšienē, ievedot
zināmu pārraudzību par tagadējo privāto rūpniecību,
lai būtu zināmi pārraudzības orgāni, kur arī strādnie-
kiem būtu sava teikšana, lai arī tie varētu ieskatī-
ties privātā uzņēmēja vissvētākajā vietā — grāmat-
vedības galvenā grāmatā, lai varētu regulēt cenu
polītiku. Uz to saņēmām no pilsonības noraidošu
atbildi. Tagadējās valdības deklarācijā redzam, ka
viņa taustoties, četrrāpus līdīs pa to pašu ceļu, pa
kuru līdz šim rāpoja Ulmaņa kungs, t. i. krizes pa-
asināšanas ceļu.

Skujenieka kungs apsolās uzturēt tagadējos
kontingentus, bet tie atstāj vietējo iekšējo tirgu lielā
mērā privātā kapitāla izmantošanai. Kontingentu
sistēma līdz šim nav bijusi spējīga organizēt iekšējo
tirgu un nebūs spējīga, arī pastāvot Skujenieka val-
dībai.

Mēs zinām, ka darba zemniecība pārcieš tiešam
grūtas dienas. Mēs zinām, ka viņa cieš no zemajām
cenām; tanī pašā laikā pilsētās nejūt tik lielu dzīves
dārdzības mazināšanos, lai gan uz laukiem produktu
cenas katastrofiski krīt. Lielā starpība paliek pri-
vātā kapitāla rokās. Neredzam jaunās valdības de-
klarācijā skaidrus norādījumus, ka tiešāmar stingru
roku ķersies pie iekšējā tirgus noorganizēšanas, par
ko gan loti daudz ir runājis, bet ko līdz šim nav iz-
darījis Ulmaņa kungs, dibinoties apmēram uz tās pa-
šas bāzes, uz kuras dibinās arī jaunā valdība.

Beidzot pāris vārdu par trešo tagadējā momen-
ta svarīgāko problēmu, kas patlaban atrodas mūsu
dienas kārtībā — tas ir Latvijas bezdarba jautājums.
Mums Latvijā tagad pat pilsoniskās partijasspiestas
atzīt, ka tas bezdarbs, kas šobrīd ir, nav tāds bez-
darbs, kāds bija dažus gadus atpakaļ. Arī mūsu pil-
soniskās partijas spiestas atzīt, ka šo bezdarbu ir
izsaukusi dziļā saimnieciskā krize un ka tie bezdarb-
nieki, kas ir Rīgā un citās pilsētās un kas gaida
darbu un maizi, nav lauksaimniecības sezonas
strādnieki, bet gan rūpniecības un amatniecības
strādnieki. Cienījamie deputātu kungi! Rīga vien
pēc pavirša aprēķina ir 11.000 bezdarbnieku. No
šiem 11.000 bezdarbniekiem tikai 1000bezdarbnieku
nodarb'nāti sabiedriskos darbos par diezgan zemu
algu; pārējie 10.000 bezdarbnieku padoti bada nāvei,
varbūt, atskaitot kādus 2000 cilvēku, kam izdod ļoti
plānas bezdarbnieku zupītes.

Bezdarbnieku problēmai nevar paiet garām tik
viegli kā jūs domājat. Visus bezdarbniekus uzreiz
nevarēs nodarbināt. Ja jūs tagadējos apstākļos gri-
bat karot ar bezdarba postu, tad nepieciešami plaši
līdzekli, lai neļautu bezdarba armijai nomirt badā.
Neskataities tik pavirši uz šo bezdarbnieku armiju!
Cilvēks, kas, ciezdams badu būs novests līdz izmi-
sumam, būs spējīgs uz visiem darbiem, un par "to,
ko viņš izdarīs, jūs viņu nevarēsit sodīt, jo par stā-
vokli, kādā viņš ir nodzīts, esat vainojami jūs un
jūsu saimnieciskā politika. Pie tā ir vainīga tā pri-
vātā kapitālistiskā iekārta, kuru jūs ar visu sirdi un
krūti gribat aizstāvēt arī vēl šai asajā krizes laikā.

Man jāsaka skaidri un gaiši: no Skujenieka val-
dības mēs nevaram gaidīt, ka viņa atrisinās bezdar-
ba problēmu Latvijā tā, ka visi bezdarbnieki būs ap-
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gādāti ar darbu un maizi. Mūsu priekšlikumu ne-
pieņēma. Mes zinām, dažas ļoti iespaidīgas parti-
jas, kuras jeiet Skujenieka valdībā, un zinām arī, kā
viņas skatās uz šo jautājumu.

Man priekšā ir Bļodnieka kunga_ „Latvija", kur
ir loti vienkāršs bezdarbnieku jautājuma atrisinā-
jums. Tie ir sliņķi un palaidnieki, kas tagad bez
darba_palikuši; tie ir sliņķi un palaidnieki, kas visās
nozares tek izmesti uz ielas. Viņus vajaga sūtīt uz
laukiem, vai nometināt kazarmēs, lai būtu lēts vergu
darba spēks Latvijas lauksaimniekam. — To saka
viena nopietna partija, kura atbalsta Skujenieka
valdību.

Mēs zinām arī, kāda politika ir zemnieku savie-
nībai, kura tagadējo bezdarba postu grib izmantot
sava laba, piegādājot lauksaimniekiem lētu darba
speķu no pilsētām un radot tādā kārtā mākslīgu bez-
darbu vietējiem laukstrādniekiem. Jūs stāvokli va-
rat tikai sarežģīt un radīt dibinātu nemieru, dibinātu
sašutumu un no šī sašutuma izrietošus darbus. Ja
jūs bezdarbnieku jautājumu domājat atrisināt tā, it
ka snauzdami, ja jūs ķeraties pie šī jautājuma kārto-
šanas ar gariem pirkstiem, tad jūs ļoti maldāties, ja
domājat, ka šo ziemu pārdzīvosit mierīgi. Tā val-
dība,kas neapzināsies ... (/.Bērziņa starpsauciens)
— Bērziņa kungs, Jūs neviens nebiedina, bet tikai
drusku pamāca, kas Jums vajadzīgs, lai Jūs redzētu
apstākļus, kādi Latvijā valda! —

Šīs loti svarīgās sociālās problēmas atrisināšanā
visai Latvijas strādniecībai un visai Latvijas darba
tautai uz latviešu pilsonisko valdību nav ne mazākās
uzticības. Tāpēc, cienītie kungi, to 3 svarīgo jau-
tājumu solītā atrisināšana, kas tiešām tuvākās die-
nās vai tuvākās nedēļās būtu jāuzved uz nopietna
ceļa, t. i. budžeta sabalansēšana, mūsu tirdzniecības
bilances nokārtošana un bezdarba problēmas atrisi-
nāšana — šo 3 svarīgo problēmu atrisināšana, kādu
to sola mums priekšā stādītā valdība, tā sociāldemo-
krātiskā partijā nevar radīt nekādu uzticību taga-
dējai valdībai. Mēs esam spiesti teikt visiem saviem
vēlētājiem, esam spiesti teikt strādnieku šķirai ār-
pus šīs Saeimas, esam spiesti teikt darba ļaudīm pil-
sētās un laukos ārpus šīs Saeimas, lai viņi negaida
no šīs pilsoniskās valdības nekāda jauna kursa, bet
lai gaida no šīs jaunās pilsoniskās valdības sava stā-
vokļa pasliktināšanu, ja nespēs pretoties. Šinī kri-
zes laikā, kur šoziem krize draud kļūt arvien ļau-
nāka, šinī visasākā, krizes laikā vēl vairāk izpaudī-
sies tagadējās valdības nevarība. Mēs gribam teikt
visiem vēlētājiem pilsētās un laukos, mēs gribam
teikt tiem apmaldījušamies vēlētājiem, kuri aiz ska-
ļas nacionālas frāzes skrēja pakaļ centra grupām,
ka tas nav viņu ceļš, ka viņiem nevajaga skriet pa-
kaļ pilsoniskām centra grupām, ka pa šo ceļu viņi
nevar gaidīt sava stāvokļa atvieglošanu no šīs Sa-
eimas. Lai viņi negaida, lai viņiem nav nekādu illū-
ziju, ka šī valdība atvieglos viņu stāvokli. Strād-
nieku šķiras stāvokļa atvieglināšana izcīnāma ne ti-
kai Saeimā; strādnieku šķira un darba ļaudis pa-
nāks sava stāvokļa uzlabošanu organizētā cīņā un
šķiru cīņā arī ārpus šīs Saeimas! (Aplausi pa
kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu darbinieku frakcija; runa krieviski.)*)-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcijas un revolucionāras
strādniecības vārdā es gribu pazinot visai Latvijas

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

strādniecībai, darba zemniecībai un pārējiem ļaudīm,
ka šī Skujenļeka sastādītā valdība būs tikai līdzšinē-
jās Ulmaņa Valdības pasliktināts turpinājums. Bū-
tībā starp jauno un veco valdību nav nekādas star-
pības. Jaunā valdība būs fašisma iespaida turpinā-
tāja saimniecībā un polītikā. Tāds ir revolucionārās
strādniecības slēdziens par šo valdību.

Pirms pāreju pie pašreizējā saimnieciskā un po-
litiskā stāvokļa analizēs, pāris vārdos gribu vērst
uzmanību uz partijām jaunās valdības deklarācijā.

Ministru prezidents savā deklarācijā aizrādīja,
ka visiem līdzekļiem jāveicina ražojumu eksnorts.
Tanī pašā laikā ministru prezidents aizmirsa dekla-
rēt, ka mūsu ražojumu eksportu ļoti lielā mērā — par
vairāk desmitīm miljonu latu — taču veicina tirdz-
nieciskās attiecības ar Padomju savienību — SPRS.
To viņš neteica. Acīmredzot viņš grib savai valdī-
bai likt veicināt eksportu, veicināt Latvijas saimnie-
cisko uzplaukumu ar naidīgām 'attiecībām pret to
zemi, kas ir uzlabojusi Latvijas tirdzniecības bilanci,
kas Latvijas rūpniecībai ir devusi iespēju šinī krizes
laikmetā daudzmaz atžirgt.

Ministru prezidents ieteica arī dažādus līdze-
kļus, kā labot saimnieciskās grūtības, bet neteica, ko
viņš darīs ar kara budžetu, kā būs ar kara budžetu,
kas apēd 25% Latvijas budžeta. To viņš nepateica.
Acīmredzot, arī šis postenis paliks. Acīmredzot arī
šinī ziņā valdībai paliks iespēja kara budžetu ne tikai
samazināt, bet, varbūt, vēl palielināt.

Ministru prezidents teica, ka, lūk, viņš paļaujo-
ties vienīgi uz veselīgo instinktu. Kas tas nu būtu
par veselīgo instinktu? Vai tas ir fašistiskās politi-
kas veselīgais instinkts? Jeb Skujenieks domā, ka
strādnieku un plašo masu aprindās, kurām tas nes
pipku, bezdarba paasināšanos un saimniecisko krizi,
pamodīsies viņa valdības atbalstīšanas instinkts?
Mēs atklāti sakām, ka pret pusfašistisko Skujenieka
valdību strādniekos un visos darba Jaudīs modīsies
vienīgi nesaudzīgas šķiru cīņas instinkts. Tāpēc re-
volucionārās strādniecības un strādnieku un zemnie-
ku frakcijas īsumā saņemtie slēdzieni par šo valdību
ir šādi.

Saimnieciskā laukā šī valdība turpinās Ulmaņa
valdības muitas polītiku, pēc Mendera un pārējo
sociāldemokrātu receptes ievedis monopolus, ar ku-
riem sasniegs tos pašus nolūkus, ko ar muitām, tur-
pinās kontingentēšanas sistēmu. Ar visu to ļoti lielā
mērā tiks sadārdzinātas pirmās nepieciešamības
preces.

Tālāk! Jaunā valdība uzstāsies pret bezdarb-
nieku pabalstīšanu, apspiedīs bezdarbnieku kustību.
Ko nozīmē vispārējā frāze — „dot visiem darbu"? Ja
Latvijas rūpniecība ne tikai neuzrāda nekādas attīstī-
bas, bet pat pagrimst, ja valdība neparāda izejas no
krizes, tad vārdi „dot visiem darbu" ir tukša, ļaunprā-
tīga bravūra. Darbu var dot visiem tikai rūpnie-
cībā vai 'lauksaimniecībā. Bet šīs nozares pārcieš
vissmagāko krizi un izmet uz ielas arvien jaunus un
jaunus tūkstošus strādniekus. Tamdēļ visiem bez-
darbniekiem un plašām strādnieku masām, visiem
tiem, kas līdz šim paklausīgi gaidījuši labākus lai-
kus, nevar būt uzticības šādai valdībai.

Runājot vēlreiz par saimnieciskām attiecībām
ar SPRS, jākonstatē tas fakts, ka Skujenieks savā
platformā nav minējis neviena vārda par saimnie-
ciskām attiecībām ar SPRS. Tas nozīmē, ka tādā
pat garā kā Ulmaņa valdības laikā gan privāti, gan
oficiāli ignorēs un sabotēs saimnieciskās attiecības
ar SPRS. Bet saimnieciskie sakari ar Padomju sa-
vienību ir galvenais avots, kas līdz šim Latvijas
rūpniecībai ir devis iespēju pastāvēt un līdz ar to ari
Latvijas strādniecībai iespēju rast darbu.
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Talak Skujenieks savā platformā nav rādījis iz-
eju darba zemniecībai, nav deklarējis, kā izvedīs to
no_ ūtrupju, lielo nodokļu, procentu un pārējām lik-
stām. Tamdēļ noteikti jāsaka, ka viņa valdības ie-
zvanījums līdz ar to būs iezvanījums jaunu ūtrupju,
jaunu nodokļu, jaunu procentu vilnim, kas velsies
pāri Latvijas un Latgales nabadzīgai zemniecībai.

Un tad vēl vissvarīgākais moments — naudas
inflācijas moments. Skujenieks teica, ka mēģinās
vadīt Latvijas saimniecisko polītiku tādā veidā, lai
nenotiktu naudas inflācija, lai nenodzītu lata kursu
uz leju. Man tomēr visai Latvijas strādniecībai un
visai Latvijas darba tautai jāpaziņo, ka mūsu frak-
cijai ir rokās noteikti dokumenti, kuros redzams, ka
buržujiskas partijas un sevišķi zemnieku savienība
un Latgales partijas savu saimniecisko darbinieku
apspriedēs ir deklarējušas, ka visiem līdzekļiem jā-

i

panāk lata kursa mākslīga nodzīšana uz leju, lai at-
svabinātos no parādiem. Ko tas nozīmē? Ja šeit
nāk Skujenieks un saka, ka lata kursu uzturēs, un
tanī pat laikā balstās uz to spārnu, kas tā kursu grib
nosist — balstās uz latgaliešiem, kas atklāti un
oficiāli ir deklarējuši un ieņēmuši stāvokli lata kursa
nosišanā, tad ko tas nozīmē? Tas nav joks! Tā ir
buržuju _spekulācijas politika, kas iziet uz strādniecī-
bas atklātu aplaupīšanu ar dzīves sadārdzināšanu un
reālās darba algas nosišanu. Šo lata kursa nodzīšanas
polītiku jaunā valdībā tagad veicinās arī tādas gru-
pas kā demokrātiskais centrs un skujenieki.

Politiskā ziņā gaidāmas represijas pret strād-
niecību ar tādu pat raksturu, kāds tām bija Ulmaņa
valdības laikā. Vēl vairāk! Strādniekus sēdinās
cietumos, piemēros Kerenska likumu. Jaunās val-
dības deklārējums — sargāt kārtību, nozīmē bez-
darbnieku pipkošanu, šaušanu uz viņiem, bezdarb-
nieku kustības apspiešanu visnežēlīgākā kārtā ar vi-
siem buržuju valsts aparāta rīcībā esošiem līdze-
kļiem.

Tālāk tas nozīmē Ulmaņa valdības fašistiskās
politikas turpināšanu, jo visus Ulmaņa valdības
saimnieciskos un politiskos darbus kā mantojumu
uzņemas Skujenieks. Šie saimnieciskie un polītiskie
deklārējumi nozīmē nepārtrauktu virzīšanos uz fa-
šismu. Šo lielburžuazijas fašistisko polītiku turpināt
ir uzņēmies nacionālo frāžu varonis Skujenieks ar
savu valdību, kas pa pusei ir sastādījusies, pa pusei
vēl atrodas viņa kabatā.

r

Tālāk! Sevišķi svarīgs moments ir Latvijas
ārējā politika. Šeit pat zvirbuļi ir sākuši_ dziedāt
lakstīgalas dziesmu, pat Cielēns savā lekcijā spiests
paziņot, ka gatavojas intervence pret Padomju sa-
vienību. Vienmēr, kad mūsu frakcija no šīskatedras
signalizē intervences briesmas — buržuji ņirgājas
un mēģina lietu nostādīt tā. ka viņi pat nezina par
intervences gatavošanos. Tamdēļ es te gribu minēt
vienu loti raksturīgu faktu.

Atcerieties, kas bija 1929. gadā, kad iesākās
konflikts par Austrumķīnas dzelzceļu. Kādas valsts
valdība tanī laikā, kad visas pasaules interventi rī-
dīja Ķīnas ģenerālus virsū Padomju savienībai, izde-
va «noteikumus par dažādu kara materiālu rekvizī-
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ciju"? Kādas valsts valdība tā bija? Vai nebija
Latvijas valdība? Tas ir tikai niecīgs fakts, kas lie-
cina, kādā lielā saistībā atrodas mūsu valsts politiķi
ar Vakareiropas imperiālistiem. Tanī laikā, kad
iedegas konflikts, kas draud novest pie intervences
pret Padomju savienību, mazās barjervalstis gatavo-
jās atbalstīt intervenci pret Padomju savienību —
visu apspiesto tēviju. Šo pašu intervences polītiku
turpinās Skujenieka valdība.

Strādnieku un zemnieku frakcijai pretim valdī-
bas deklarācijai ir sava deklarācija:

«Revolucionārās strādniecības un darba zem-
niecības vārdā mēs pieteicam šai fašistiksās bur-
žuāzijas jaunai valdībai visasāko cīņu. Šo valdību,
kas nodibinājusies zem «nacionālās valdības" izkārt-
nes, ir radījusi IV Saeima. Visas buržuāzijas parti-
jas šinī Saeimā ir nākušas ar vairāk vai mazāk at-
klātu fašistiskās reakcijas programmu. Ja zem-
nieku savienība, sīkblodnieki un dažādo sugu mācī-
tāji (kristīgie) nav kautrējušies atklāti uzstādīt fa-
šistisku konstitūcijas grozīšanas programmu, tad
demokrātiskais centrs un skujenieki toties jo plašāk
izlietoja vēlēšanu aģitācijā fašistiskā nācionālšovi-
nisma un sociālās dēmagoģijas metodes, lai nevien
novērstu savu sīkburžujisko vēlētāju uzmanību no
saimnieciskās krizes grūtībām, bet arī pastrīpotu
savu nostāšanos uz fašistiskās reakcijas ceļa. Bū-
damas pilnīgā atkarībā no fašistiskās lielburžuazijas
un visgarām izvedot tās programmu, šīs sīkburžua-
zijas centra partijas izdalās ar savu klaji lopisko ie-
naidu pret kommūnistiem, t. i. revolucionāro strād-
nieku kustību, izvēršoties par vienu no bīstamākiem
fašistiskās reakcijas spēkiem Latvijā. Tādā kārtā
tagadējā Saeima un viņas izbīdītā valdība neizbē-
gami būs fašistiskās reakcijas Saeima un valdība, no
kurām strādniecība un darba zemniecība var gaidīt
tikai jaunus uzbrukumus un jaunas nastas, nevis
sava stāvokļa uzlabošanu.

_ Nekāda jaunakursa ne buržuāzijas ārējā, ne iek-
šējā polītikā šī valdība nenesīs. Pretēji darba ļaužu
interesēm turpināsies tā pati kara un intervences
politika pret SPRS, ko ievadījušas Celmiņa un Ul-
maņa valdības, tā pati vilkšanās imperiālisma astē,
tikai ar ciešāku piesliešanos tai intervences koalīci-
jai, kuras priekšgalā iet franču un poļu armijas gal-
venie štābi. Šīs Saeimas un valdības uzdevums būs
— nostiprināt fašisma iespaidu, lai
ievestu pilnīgu fašistisku diktatūru
Latvija, palīdzēt buržuāzijai uzvelt uz strād-
nieku šķiras un nemantīgo darba ļaužu pleciem kapi-
tālisma krizes slogu, ar nežēlīga terrora palīdzību
apspiežot strādnieku šķiras pretsparu. Tādēļ mēs
arī sakām strādniecībai un visiem darba ļaudīm: ne-
drīkst būt nekādu illūziju uz šo Saeimu un valdību,
jāpaļaujas vienīgi uz saviem cīņas spēkiem. Nesau-
dzīgu ārparlamentārisku masu cīņu pret intervenci,
pret buržuāzijas uzbrukumiem, pret fašismu!"

Kādos apstākļos notiek valdības dibināšanās,
kādos ārējos saimnieciskos un politiskos apstākļos
jaunā valdība būs spiesta strādāt? Mēs visi zinām,
ka Latvijas valsts un valdība var funkcionēt tikai tā,
kā funkcionē tā sistēma, kurā viņas ieaužas, kā funk-
cionē pārējā Eiropa un visa kapitālistiskā pasaule. Vi-
sā kapitālistiskā pasaulē krize nepārtraukti aug un ir
iegājusi jaunā etapā. Šis jaunais etaps ir — krēdita
krize. Krēdita krizes iestāšanās ir vēl vairāk pa-
dziļinājusi un paasinājusi saimniecisko krizi. Šai
krizes padziļināšanai iet līdzi attiecīgas sekas: vēl
straujāk pavairojas bezdarbs, bads, ūtrupes u. t. t.
Bezdarbs visā pasaulē pieaug. Ja vēl pāris gadu at-
pakaļ bija tikai daži miljoni bezdarbnieku, tad tagad
to ir jau 50.000.000. Darba algas tiek nosistas visā
pasaulē. Līdz ar saimnieciskās krizes padziļināša-
nos un paasināšanos padziļinās vispārējā krize, gan
saimnieciskā, gan politiskā, un te mēs savā deklarā-
cijā sakām Latvijas strādniecībai un zemniecībai:

«Pasaules saimnieciskā krize noteic mūsdienu
šķiru cīņu raksturu un proletariāta uzdevumus.
Trešo gadu jau plosās pasaules vēsturē nepieredzēti
dziļa krize. Kapitālistiskā rūpniecība, lauksaimnie-
cība un beidzamā laikā arī finances novestas pilnīgā
sastrēguma stāvoklī. Sašķobīta kapitālistisko valstu
naudas sistēma, izārdīts kapitālistiskais krēdits, līdz
ar ko saimnieciskā krize ieiet jaunā stadijā. Kāta-
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strofiski sašaurinās tirgi un preču apgrozība. Vai-
rāk kā 35 miljoni strādnieku galvenās kapitālisma
valstīs atrodas bez darba un maizes. Tanī pat laikā
agrārkrize izpostījusi un noved zem āmura miljo-
niem sīko un vidējo zemnieku saimniecību. Finanču
krize, inflācija un lielkapitālistu banku spekulācijas
apdraud un izposta sīkos ražotājus un noguldītājus,
kuru priekša arvien draudošāk rēgojas proletārizā-
cijas drausmīgais liktenis. Viņi pavairo jau tā lielo
bezdarba un bada armiju." Līdz ar to uz kapitālisma
saimnieciskas krizes pamata attīstās kapitālisma re-
volucionāra krize, fašisma pieaugums un visas tās
iekšējās un ārējās kapitālisma pretešķības, kuru
priekša mēs stāvam un ar kurām Latvijas buržuāzi-
jai ir jārēķinās un uz kurām jaunajai valdībai būs
jābalsta visa sava arējā un iekšējā politika. Lai
to saprastu, mums jāapstājas pie kapitālistiskās
sistēmas arējam un iekšējām pretrunām.

Saimnieciskās krizes padziļināšanās padziļina
plaisu šķiru starpā. Arvien draudošāk nostājas
viena šķira pret otru. Mēs redzam, ka kapitālisma
saimnieciskā krize pāraug vispārējā kapitālisma
krizē, un jau sāk iezīmēties — es uzsveru: sāk iezī-
mēties — kapitālisma revolucionārās krizes simpto-
mi. Pretī buržuāzijas meklētai izejai no krizes, pretī
atklātai un aizklātai fašistiskai politikai, pretī tam
fašismam, ko ieved buržuāzija, lai apspiestu strād-
niecības nemieru — visu zemju strādniecība izvirza
savu revolucionāro cīņu; izvirza, kārto, disciplinē un
virza uz priekšu savus revolucionāros kadrus. Tā
mēs redzam iezīmējamies revolucionārās krizes sā-
kumu Ķīnā, ko visas pasaules imperiālisti mēģina
apspiest ar asinīm aptraipītām Japānas imperiālistu
rokām. Mēs redzam, ka revolucionārā krize iezīmē-
jas arī Indijā un tuvojas Vācijā. Un šeit no šīs tri-
bīnes Latvijas revolucionārās strādniecības vārdā es
gribētu darīt uzmanīgu Latvijas strādniecību: lūko-
jieties uz Vācijas proletāriešiem, kā viņi cīnās uz ba-
rikādēm, kā viņi saasina savu šķiru cīņu! Lūkojie-
ties, kā tur iet uz priekšu proletāriskā revolūcija, un
tāpēc kārtojieties tādās pat proletāriskās cīņas _ rin-
dās, kādās kārtojas un cīnās Vācijas_ proletārieši
kompartijas vadībā. Vācijas proletāriešī-cīnītaji
virza uz priekšu Eiropas revolucionāras krizes no-
briešanu, virza uz priekšu vispārējo Eiropas prole-
tāriešu uzbrukumu kapitālistiem. Viņi cīnās pret
kapitālistisko iekārtu, par Padomju Eiropu, par Pa-
domju Eiropas savienotām valstīm! Mēs redzam,
ka nostājas šķira pret šķiru. Mēs redzam, ka vienā
pusē nostājas fašistiskā buržuāzija, kas visiem_lī-
dzekļiem mēģina apkaut, nožņaugt revolucionāro
kustību. Otrā pusē redzam nostājamies_kā pretsparu
šim fašistiskās buržuāzijas spēkam strādniecību un
izūtrupēto, badā iedzīto, ar_ nodokļiem pārkrauto
darba zemniecību, kas kārtojas revolucionāras
cīņas rindās kommūnistu partijas vadība.

Fašistiskā buržuazija,_kas slauc strādnieku šķiru,
gatavo intervenci pret strādnieku valsti, pret to zemi,
kas ir tēvija visiemapspiestiem. Un te nu mes redzam,
ka, neskatoties uz kapitālistisko valstu iekšējām pre-
tešķlbām, kas pēdēja laika izpaužas sevišķi plaši,
visu zemju buržuāzija uz laiku solidarizējas sava
starpā un uz šīs saimnieciskās un politiskas solidari-
tātes pamata gatavo kopēju ciņu pret strādnieku
valsti, pret proletāriskas diktatūras zemi, pret SPRS.
Amerikas kapitālisms saimnieciski nostiprinās Vā-
cijā, bet reizē ar to Francija ievelk yāciju imperiā-
listiskā blokā pret SPRS, no kura ta līdz šim bija
atrauta. Otrais galvenais_ fakts, kas jāatzīmē un kas
jāzina revolucionārai strādniecībai, ir patlaban no-
tiekošais Mandžurijas karš, kur Francijas un Ame-
rikas imperiālisti Japānas ģenerāļus visiem līdze-
kļiem bīda arvien tālāk uz priekšu un dzen līdz tai
robežai, kad sāksies atklāta Padomju savienības

provocēšana uz karu, lai tādā kārtā radītu iespēju
atklāti pasludināt intervenci pret Padomju savienību.
Par šiem faktiem čivina pat visi zvirbuli sociāldemo-
krātu kokos. Tik tālu jau ir stāvoklis nonācis!

Arī Latvijas buržuāzija, kā jau iepriekš minēju,
gatavojas intervencei. Tad, kad pāri Daugavai uz
Padomju Krievijas robežām velsies intervences vil-
nis, Latvijas buržuāzija būs labākais tās atbalsts.
Apspiežot revolucionāro kustību un nepārtraukti
fašistizējot valsts aparātu, viņa mēģina cienīgi sagai-
dīt intervences vilni, kas pāri Latvijai velsies uz
strādnieku tēviju. Tāds ir jautājums!

Bet līdz ar intervences uzbrukuma gatavošanu
pret Padomju savienību tiek gatavots un sistemā-
tiski realizēts arī saimniecisks uzbrukums. Nevie-
nam nav noslēpums, ka katrā kapitālistiskā valstī
notiek saimnieciskais boikots pret_ Padomju savie-
nību. Tas ir otrs loceklis tanī vispārējā frontes ķēde
pret Padomju savienību, kas grib to iznīcināt.

Tā mēs redzam, ka, saimnieciskai krizei padziļi-
noties, līdz ar to padziļinās arī politiskā krize. Pre-
tešķības strādniecības un buržuāzijas starpā saasi-
nās līdz revolucionārai krizei, un reizē ar to saasi-
nās pretešķības starp kapitālistisko pasauli un Pa-
domju savienību, kas izpaužas intervences gatavo-
šanā pret Padomju savienību.

Viss tas noteic Latvijas saimniecisko un poli-
tisko stāvokli. Tā mēs redzam, ka, atrauta no Pa-
domju savienības, savas vēsturiski-oikonomiskās
bāzes, un pievienota pūstošai kapitālistiskai sistēmai,
Latvijas saimniecība pārdzīvo to pašu likteni, ko
pārdzīvo visu kapitālistisko zemju saimniecības, pār-
dzīvo smagu saimniecisko krizi, kas izpaužas kā
rūpniecībā, tā lauksaimniecībā.

Minēšu tikai dažus skaitļus par Latvijas saim-
niecisko stāvokli.

Šogad imports samazinājies par 36%, eksports
par 33%, un valūtas rezerves, ar ko kādreiz Latvijas
banka dižojās, ir tagad samazinājušās ne vairāk, ne
mazāk kā līdz 13.000.000 latu, tai pašā laikā, kad
valūtas pieprasījumi sniedzas līdz 120.000.000 latu.
Te kommentāri lieki.

Skaidrs, ka arvien straujāka sāk kļūt Latvijas
saimniecības slīdēšana pa krizes slīpuma plāksni.
Krizes smagums arvien smagāk gulstas uzjlatvijas
strādniecību un zemniecību. Bezdarbs nepārtraukti
aug. Finiera rūpniecībā veseliem tūkstošiem strād-
nieku uzteikts darbs. Šī rūpniecības nozare izbeidz
darbus gandrīz pilnā sastāvā. Arī citas rūpniecības
nozares, sevišķi kokrūpniecība, strauji sašaurinās un
pa dajai izbeidz darbus. Krize sāk pāriet agonijas
stadijā, kad ne tikai nav saredzama izeja no krizes,
bet kad nav pat zināms, kas būs tālāk un kas var no-
tikt tuvākos mēnešos.

Līdz ār bezdarbu aug arī pusbezdarbs, kad
strādnieki tiek nodarbināti dažas dienas nedēļā, vai
dažas stundas dienā par samazinātu darba algu.
Tas notiek ne tikai privātos, bet arī valsts uzņēmu-
mos. Visas dzelzceļu darbnīcas pāriet uz 4—5 dienu
nedēlu, pat uz 3 dienu darba nedēļu. Aug darba
algas nosišana un vispārēja strādnieku stāvokļa pa-
sliktināšanās.

Bet līdz ar to novērojama strauja darba zemnie-
cības un Latgales mazturīgo slāņu stāvokļa paslikti-
nāšanās. Ar katru nedēļu aug izsoļu skaits, kur Lat-
vijas zemniecība tiek izūtrupēta un tādā kārtā izputi-
nāta un novesta līdz proletārizācijas stāvoklim. Vēl
1929. gadā bija ne vairāk par 1000 torgu visā gadā,
turpretim 1931. gada nodzīvotos mēnešos jau ir bi-
juši 2260 torgukuros izpārdotas zemnieku saimnie-
cības. Ja tādā tempā turpināsies, tad pēc dažiem
gadiem nonāksim pie tā, ka zemniecības lielākā daļa
būs izūtrupēta un novesta līdz proletārizācijas stā-
voklim.
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Visa Latvijas darba tauta ar netiešiem un tie-
šiem nodokļiem tiek dzīta badā un postā. Arī Lat-
vijas vidusšķirām jācieš no krizes un lieluzņēmēju
un banku pavairotās ekspluatācijas, kas tos noved
līdz izmisumam. Un tikai pateicoties šausmīgai paš-
ekspluatacijai viņi vēl turas pie dzīvības. Tas pats
liktenis draud zemāko ierēdņu masām, kuras ap-
draud tuvojošās inflācijas un algu samazināšanas
projekti.

Tādā kārtā bezdarbs, posts un trūkums arvien
ciešāk skar visus darba ļaužu slāņus: strādniecību,
nabadzīgo un vidējo zemniecību, sīkos amatniekus
un sīktirgotājus, zemākos ierēdņus u. t. t. Un šinī
jautājuma mēs deklarējam, sakām visiem darba
ļaudīm:

«Šīs kapitālisma krizes sekas sevišķi asā veidā
izpaužas arī Latvijā. Pateicoties buržuāzijas un
sociāldemokrātu līderu uzvarai Padomju Latvijā,
Latvija ir atrauta no savas saimnieciski-vēsturiskās
bāzes SPRS, ieslēgta lielo kapitālistisko valstu ap-
kārtnē un padota neaprobežotai ārzemju kapitāla
ekspluatācijai un vēl daudz asāk nekā lielās kapitā-
listiskās valstis pārdzīvo krizes grūtības. Latvijas
rūpniecība sašaurinājusi darbus par 40%—50%.
Veselas rūpniecības nozares draud pilnīgi apstāties.
Tuvu pie 50% strādnieku ir bez darba, neliela daļa
pārējo strādā nepilnu darba laiku. Bezdarbs katru
dienu vairojas. Šausmīgos apmēros aug strādnieku
masu ciešanas un posts. Tūkstošiem strādnieku ģi-
meņu nonākušas tiešā bada stāvoklī. Pieaug bada
nāves gadījumi un pašnāvības. Bet ko nav nolau-
pījusi krize un bezdarbs, to cenšas nolaupīt kapitā-
listi, neizmaksājot strādnieka nopelnīto algu. Reizē
ar to ārkārtīgs posts un trūkums iestājas lauku
strādnieku un nabadzīgo zemnieku-vidū. Lausaimnie-,
cības ražojumu cenu krišana un augošās nodokļu na-
stas novedušas zem āmura simtiem zemnieku saim-
niecību. Ūtrupju skaits uz laukiem aug gadu no gada.
Banku krachs un finanču krize, lielkapitālistu spe-
kulācijas noved tieši bankrota malā plašākās pilsētu
sīkpilsonības masas.

Bet krize arvien vēl iet dziļumā, tā pāriet jaunā
pakāpē — krēdita krizē, kas nepieredzēti saasina
saimniecisko krizi. Mēs stāvam jaunu bankrota
viļņu, inflācijas, jaunas ražošanas sašaurināšanas un
bezdarba posta pieaugšanas priekšā. Katra krizes
diena no jauna neapšaubāmi rāda, ka kapitālisms ne-
spēj novērst katastrofiski augošo masu postu un cie-
šanas, mīkstināt krizes postošās sekas.

Visi līdzekļi un programmas, ko buržuāzija un
sociāldemokrāti uzstādījuši kapitālisma glābšanas
un krizes mazināšanas nolūkos, patiesībā ir veduši
un ved tikai pie jauniem uzbrukumiem strādnieku
šķirai, pavairojot krizes slogu uz darba ļaužu ple-
ciem. Ar fašistisku terroru, ar strādnieku darba
algu nosišanu un tiešu nolaupīšanu, ar darba laika
pagarināšanu, nodokļu paaugstināšanu un muitām,
atraujot pabalstus bezdarbniekiem un strādnieku
slimo kasēm, ar valsts piemaksām kapitālistiem un
bagātiem saimniekiem, ar kontingentiem ceļot dzī-
ves dārdzību, buržuāzija ir centusies iziet no krizes.

Nevajaga domāt, ka šo polītiku ir aizstāvējusi
vienīgi zemnieku savienība. Ne mazāk karsti šīs
politikas aizstāvji ir demokrātiskais centrs un sku-
jenieki. Ar visu Latvijas demokrātijā parasto ter-
roru un policejiskām varmācībām pret strādniecību
buržuāzija ir izvedusi šo savu masu aplaupīšanas
programmu par labu kapitālistu un lielsaimnieku
saujiņai. Bet saimniecisko krizi tā ne tik vien nav
spējusi mazināt, bet gan otrādi. Taisni šī politika
saimniecisko krizi padziļina, uzveļot krizes nastas
darba laužu plecos."

Šo krizes padziļināšanu un tās seku pārvelšanu
uz darba ļaužu pleciem līdz ar buržujiem veicina arī
sociāldemokrāti. Sociāldemokrātijas kreiso frāžu
varonis Menderis mēģina nostāties it kā asā opozī-
cijā pret Skujenieka valdību. Man jāsignalizē Lat-
vijas strādniecībai, ka tas nav nekas vairāk kā
veikls manevrs. Sociāldemokrāti ar opozicijas pa-
līdzību mēģina novadīt zibeņus no tagadējās valdī-
bas, mēģina koncentrēt sevī visus masu opozicionā-
ros elementus un noskaņas, lai tie nelauztos ārā un
negrautu līdz ar šo valdību arī to iekārtu, kas stāv
aiz tās. Tāds zibeņa novadītājs ir sociāldemokrātu
opozīcija. Ka buržuāzijai ir izdevīgi to pārvērst par
opozīciju un Latvijas strādniekus bīstami atstāt bez
valstiskas opozicijas, to pierāda buržuju specu at-
zinība socdēmiem. Iepriekšējais runātājs, krievu de-
putāts Trofimovs pateica, ka sociāldemokrāti ar sa-
vu opozīciju darot valstisku darbu. Redziet, kāds ir
stāvoklis ar sociāldemokrātiem!

Šinī jautājumā mūsu deklarācija skaidri un no-
teikti pasaka Latvijas strādniecībai:" To pašu masu
aplaupīšanas polītiku būtībā visiem spēkiem aizstā-
vējuši un aizstāv arī sociāldemokrāti, kuri visu lai-
ku sludina kapitālistisko taupību un racionalizāciju,
darba ražības pacelšanu un ražojumu pašizmaksas
nodrošināšanu — kā ceļu uz kapitālisma krizes mīk-
stināšanu. Sociāldemokrātu valsts tirdzniecības mo-
nopoli ne tik vien nav domāti «spekulatīvā tirgotāja
izskaušanai", bet gluži atklāti stāda to pašu mērķi,
ko Ulmaņa muitu politika, proti — masu aplaupīša-
nu ar augstām produktu cenām. Ne par velti šo
reakcionāro prasību piesavinājušies fašistiskie bļod-
nieki un sīkburžujiskās centra grupas (un to daļēji
uzņēmusi savā programmā jaunā valdība)." —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī)_: De-
putāt Mežul, mūsu kārtības rullī nav paredzēta no-
lasīšana, bet gan brīva runāšana.

K. Mežulis (turpina): Es te stādu pretim mini-
stru prezidenta deklarācijai mūsu frakcijas dekla-
rāciju.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks (zvanī): No-
lasīt es Jums nevaru atļaut!

K. Mežulis (turpina): Tā ir veca lieta: ko ci-
tiem Jauj, to mums neļauj!

«Lai glābtu buržujisko valsti no sabrukuma un
palīdzētu kapitālistiem izdzīvot krizi, sociāldemo-
krāti ir gatavi uzvelt šīs krizes sekas strādniecības
un darba zemniecības plecos. Un šo buržuāzijas dien-
deru polītiku viņi vēl uzdrošinās demagoģiski segt ar
sociālisma vārdu. Kapitālisma glābšanu ar kapita-
listiski-fašistiskām .valsts kapitālisma metodēm so-
ciāldemokrātu līderi nekautrējas pasludināt par jau-
nu laikmetu, kas vedīs uz sociālisma uzvaru. Lai iz-
vestu šo kapitālisma glābšanas programmu, tie ga-
tavi iet lielā koalīcijā ar fašistiskām grupām un tur
nodot strādnieku šķiras intereses. Pagaidām sociāl-
demokrāti paliek opozīcijā, lai te, Saeima, vairāk
maskētā veidā balstītu fašistiskās programmas izve-
šanu un tanī pat laikā ar «kreisiem" trikiem mēģi-
nātu uztvert un novadīt kapitālismam nekaitīga gult-
nē pieaugošo masu nemieru, tā izpildot savu buržuā-
zijas uzdevumu darba laužu masās. Līdz ar to so-
ciāldemokrāti rezervējas lielai koalīcijai, kad pēc
tās Latvijas buržuāzijai radīsies nepieciešamība.

Kāda tad ir izeja Latvijas strādniecībai? Pirms
3 gadiem mūsu frakcija teica, ka kapitālisms ieiet
krizē, ka iestājas šausmīga kapitālisma krize, kas
novedis pie bezdarba un posta, kas novedis pie zem-
nieku noplicināšanas un strādnieku badā miršanas.
Tas ir piepildījies. Tāpat ir piepildljies_ mūsu frakci-
jas norādījums darba ļaudīm pie agrākās_ valdības
deklarācijas, lai lūkojas uz strādnieku diktatūras ze-



349 Latvijas Republikas IV Saeimas 1 sesijas 10. sēde 1931. gada 4. decembri. 350

mi — Padomju savienību, lai raugās
^
kā tur ceļ sociā-

lismu. Mūsu frakcijas agrākas deklarācijās ir skaidri
teikts, ka fašistisko valdību deklarācijas nav nekāds
glābiņš stradniecībai.ka viņai jāmeklē glābiņš tādā
iekārta, kāda ir Sociālistisko padomju republiku sa-
vienība". —

Te, noturot ievadīšanasrumu tagadējai valdībai,
man jāsaka, ka mušu agrākās deklarācijas ir izrādī-
jušas par pareizam._ Mēs redzam, ka kapitālisms ir
grimis aizvien dziļāk, un saimnieciskā krize kļūst
arvien plašaka_ un dziļāka. Turpretim strādnieku
diktatūras zeme — Padomju savienībā (A. Eglīša
starpsauciens: «Te ir Latvija!") rūpniecība un lauk-
saimniecība attīstās straujiem soļiem un rāda vienī-
go izeju visas pasaules un līdz ar to arī Latvijas
strādniecībai un zemniecībai, kā izbēgt no bezdarba,
no ūtrupēm un no visa tā šausmīgā posta, ko tagad
pārdzīvo Latvijas un citu kapitālistisko zemju darba
ļaudis.

Es te negribu runāt tikai kailus vārdus, bet mi-
nēšu faktus, ko nemēģina noliegt pat buržujiskie taut-
saimnieki, kas nemēģina noliegt, ka tomēr piecgade
izdodas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Mežul, lūdzu atstāt šo tematu un runāt par
Latvijas ministru prezidenta deklarāciju.

K. Mežulis (turpina): Arī Latvijas ministru pre-
zidenta deklarācija iziet no vispasaules saimnieciska
stāvokļa, kam ir iespaids uz Latvijas saimniecisko
stāvokli. Es uzsveru, ka tautas ienākumi Padomju
savienībā, kas ļoti lielā mērā iespaido ministru pre-
zidenta deklarāciju un līdz ar to Latvijas saimnļeci-
sko stāvokli, tautas ienākumi Padomju savienība...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
lūdzu atstāt Padomijas apstākļus, bet runāt par Lat-
viju! (A. Eglītis no vietas: „Ed Latvijas maizi, bet
cildina Padomju Krieviju!")

K. Mežulis (turpina): Mēs redzam, ka Latvijas
saimniecība nepārtraukti pagrimst, bet Padomju sa-
vienības saimnieciskā dzīve nepārtraukti iet uz
augšu, un šinī ziņā mūsu deklarācija saka: «Latvijas
revolucionārā strādniecība pieteic visnesaudzīgāko
cīņu šai buržuāzijas un sociāldemokrātu kapitālisma
glābšanas un darba laužu verdzināšanas politikai.
Pretēji tai, mēs aicinām strādniecību un visus darba
ļaudis uz cīņu par vienīgi iespējamo revolucionāro iz-
eju no kapitālisma krizes šausmām, un cīņu par pro-
letariāta diktatūru, par sociālismu.

Arvien plašākas darba tautas masas, kuras mac
kapitālisma krize, bezdarbs un bads, nonāk pie at-
ziņas, ka izeja no krizes nav meklējama kapitālisma
lāpīšanā, šīs iekārtas tālākā uzturēšanā ar fašistiskā
terrora un varmācības līdzekļiem, bet gan vienīgi pro-
letāriskā revolūcijā.

Proletariāta diktatūras zeme — SPRS ir tiešam
vienīgā zeme pasaulē, kura nepazīst krizes un bez-
darba, kurā nepārtraukti norisinās sekmīgi sociāli-
stiskās celtniecības darbi, kurā masu labklājības lī-
menis ceļas līdz ar sociālistiskas saimniecības pacel-
šanos. Tanī pat laikā, kad kapitālistiskās valstīs
fabrikas viena pēc otras slēdzas ciet, Padomju sa-
vienībā tiek atvērti sociālistiskās celtniecības mil-
zeņi. Tanī pat laikā, kad miljoniem sīko un vidējo
zemnieku saimniecību kapitālistiskās valstīs tiek iz-
postītas un izūtrupētas, Padomju savienības laukos
attīstās jaunas kollektīva darba formas. Vairāk ka
50% zemnieku saimniecību, graudkopības_ rajonos pat
80%, brīvi un labprātīgi apvienojušies spēcīgos lauk-
saimniecības kollektīvos.

Latvijas strādniecība apsveic šos Padomju sa-
vienības proletariāta panākumus sociālistiskās in-
dustrializācijas laukā kā starptautiskās proletāriskās
revolūcijas uzvaras ķīlu. Latvijas proletariāts ap-
sveic Padomju savienības zemniecības plašo kollek-

tīvizācijas kustību, kura izved atpakalpalikušo lauku
saimniecību uz industriālās attīstības ceļa un pacel
zemnieku labklājības līmeni, kamēr kapitālistiskās
zemēs darba zemniecību žņaudz augļotāji un izūtru-
pē kapitālistiskā valsts. Krievijas lielā oktobra re-
volūcija, SPRS sociālistiskā celtniecība rāda visas
pasaules strādniecībai vienīgo iespējamo, t. i. revo-
lucionāro izeju no kapitālisma krizes posta, izeju no
bezdarba un bada dzīves, no fašistiskā terrora un ka-
pitālistiskās verdzības. Vairāk kā 13 gadu ilgā bur-
žuāzijas un sociāldemokrātijas valdīšanas laikā Lat-
vijas strādniecība ir mācījusies atzīt, ka ne kreisā, ne
labā buržuāzijas valdība krizes radīto trūkumu un
postu mazināt nav spējīga. To spēj vienīgi Latvijas
proletariāta diktatūra, revolucionārā strādnieku un
zemnieku valdība." —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
lūdzu nelasīt!

K. Mežulis (turpina): Es nelasu! —
«Vienīgi Latvijas proletariāta un darba zemnieku

valdība, atsavinot kapitālistu rūpniecības uzņēmu-
mus, satiksmes līdzekļus un bankas, organizējot plān-
veidīgu sociālistisku ražošanu visciešākā vienībā un
kopdarbībā ar SPRS, spēs samērā ātrā laikā atjau-
not kapitālistu izārdītos Latvijas ražošanas spēkus,
pacelt Latvijas rūpniecību un lauksaimniecību, izbei-
dzot bezdarbu un pārvarot krizes radīto saimniecisko
postu.

Vienīgi Latvijas proletariāta un darba zemnieku
valdība, nacionalizējot muižnieku un bagāto lielsaim-
nieku zemes līdz ar inventāru, nododot tās lauku
strādnieku, trūcīgo bezzemnieku un sīkzemnieku lie-
tošanā, spēs izbeigt lauku darba laužu nejēdzīgo iz-
sūkšanu no buržuāzijas, izlietojot valsts līdzekļus ne-
vis spekulantu un bagāto saimnieku atbalstam, bet
gan sistemātiskai lauku darba laužu stāvokļa uzla-
bošanai, organizējot viņu brīvu un labprātīgu pāreju
uz ienesīgām kollektīvām darba formām.

Vienīgi Latvijas strādnieku un zemnieku valdība
nekavējoties spers solus strādnieku šķiras un visu
darba laužu stāvokļa tūlītējai uzlabošanai, darba al-
gas pacelšanai un darba laika saīsināšanai, ievedot
7 stundu darba dienu un 5 dienu darba nedēju, ieve-
dot pilnīgu darba laužu sociālo apgādību un apdro-
šināšanu." —

To mēs atklāti un noteikti sakām revolucionārās
strādniecības un mūsu frakcijas vārdā visai Latvi-
jas strādniecībai, darba zemniecībai un visām pla-
šām masām. Ar lepnumu un gandarījumu...
(troksnis; starpsaucieni; priekšsēdētāja biedrs K.
Pauluks zvanī)... ar lepnumu un gandarījumu mēs
atzīmējam Padomju Krievijas lielos sasniegumus.
(Starpsaucieni. Troksnis pieaug.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Mežul, es ņemu Jums vārdu. (Troksnis.
Starpsaucieni. K. Mežulis turpina runāt, bet runa
nav sadzirdama lielā trokšņa dēļ. Priekšsēdētāja
biedrs zvanī.) Deputāt Mežul, es ņemu Jums vārdu!
Lūdzu atstāt katedru! (Troksnis. Starpsaucieni. K.
Mežulis turpina runāt. Priekšsēdētāja biedrs zvanī.)
Deputāt Mežul, es ņemu Jums vārdu! Lūdzu atstāt
katedru! (Troksnis. Saucieni no vietām: „Arā!")

K. Mežulis (turpina): Man jānolasa tēzes.
(Troksnis. Saucieni: „Arā!") Jūs neesat tie, kas
mani var izdzīt! (Aiziet.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Spriežot pēc nupat šeit teiktās runas, jaunās
valdības pirmais un svētākais pienākums neapšaubā-
mi ir — apklusināt šādus Maskavas aģentus (sau-
cieni no _ vietām: «Pareizi!"), apklusināt šādus
valsts grāvējus (aplausi), kas nupat tik bezkaunīgā
kārtā no šis katedras sludināja mūsu valsts iznīcina-
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šanu, jo tāda slavināšana un tādu vārdu teikšana ci-
tādi mums absolūti nav saprotama. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu deputātus apmierināties!

J. Breikšs (turpina): Tik atklāti un tik ciniski,
ka to darīja deputāts Mežulis, mēs dzirdējām runā-
jam pirmo reizi. Es domāju, ka šādas runas šādiem
kungiem šai Augstajā namā kategoriski jāizbeidz.
(K. Mežula starpsauciens.) Uz Jūsu raidīto sarpsau-
cienu par konstitūciju es varu pateikt, kas mūsu kon-
stitūcija teikts |^ tādiem, kas apdraud demokrātisko
republiku un tās satversmi, Latvijā nav vietas!.—

Runājot par valdību, kāda tā ir stādījusies
priekša Augstajam namam, man neapšaubāmi jākon-
statē viens vēsturisks fakts: pēc ilgāka laika ir nodi-
binājusies valdība, kuras bāzē ir tikai latviešu pil-

i

soniskie_ deputāti. Savālaikā mums tāda jau bija,
un nu pec ilgāka laika, pēc ilgāka pārtraukuma atkal
esam bkušipie tādas. Visu laiku dažādu apstākļu
deļ mes bijām spiesti atsacīties no šādas bāzes, jo ?
latviešu pilsoņu deputātu skaits nebija tik spēcīgs un
tik kupls ka šoreizj tapec nevarēja nodibināties tīra
latviešu valdība, ka to velējas latviešu nospiedošais
vairākums.

Ja tagad piegriežamies runām, kas šeit atskanē-
jušas, visam tam, ko šeit teica Menderis, starp citu,
ka esot notikušas dažādas dotācijas u. t. t., tad man
jāsaka, ka jaunākais fakts par dotācijām ir tie 25.000
lati, tas fakts, kas Mendera kungam gan nevar būt
svešs. Šis dotācijas tiešām ir gājušas loti plaši, un,
ka statistiskie materiāli rāda, tās ir nākušas par labu
svešiem ļaudīm uz mūsu latviešu iedzīvotāju rēķina

i

vai nu izglītības ziņā, vai citādi. To atzīmējot, mums
šķiet, ka tagadējā valdība tiešām ievadīs latviešu ie-
dzīvotajiem vēlamu virzienu, ka visas līdz šim biju-
šas dotācijas kā tādas taču reiz izbeigsies — un iz-
beigsies zem pastāvošās krizes spiediena. Šī valdī-
ba tiešam grib iet šādu ceļu.

Jauna valdība sastādījās ilgi un vēl nav pilnīgi
izveidojusies, bet jau tagad jāatzīmē viens neapšau-
bāmi pozitīvs fakts. Vecā kabinetā bija 17 ministru,
turpretim šiskabinets paredzēts ar 9 ministriem. Tā
tad ministru skaits gandrīz uz pusi samazināts. Es
domāju, tas ir pozitīvs fakts mūsu zemē, un visa sa-
biedrība redz, ka te taupīšana sākta no resnā gala.
Pa šo ceļu jāiet arī vēl tālāk.

Tāda,kāda jaunā valdība stādījās priekšā, tā nav
vēl pilnīgi izveidojusies. Ne mūsu frakcijas vaina ta;
mēs gribējām dot valdībā vislabākās personas un

!

spējīgas personas. Tāpēc 3 no ministru vietām ir vēl
brīvas, vakantas. Mēs esam pārliecināti, ka latviešu
pilsoņu vienprātība, kas šinī brīdī nepieciešama, augs
un ka arī šīs 3 vakances visā drīzumā aizpildīs, lai
valdība varētu stāties pilnā darbā, jo nekā cita
pašreizējie saimnieciskie apstākli necieš.

Mendera kungs, kas uzstājās kā pirmais lielākās
opozicijas frakcijas runātājs, savas deklarācijas vie-
tā bravūrīgi lietoja skaļas frāzes, bet dažreiz kļuva
stipri pabēdīgs. Kādēļ? Viņš teica: redziet, latvie-
šu pilsoņi it kā rāpus esot meklējuši. Bet Mendera
kungs ir aizmirsis vienu momentu: ka latviešu pil-
sonība šoreiz ir pierādījusi vislielāko valstiskumu.
Pat zemnieku savienība savā deklarācijā pirmā vie-
tā lika, ka viņa ir ar mieru strādāt kopā pat ar so-
ciāldemokrātiem. Un, Mendera kungs, uz Jūsu sirds-
apziņas gul tas grēks, ka tie, kas stāv pret mušu de-
mokrātisko republiku, var šodien ta te runāt.

Mendera kungs, Jūs te teicāt, ka negribot at-
balstīt šo valdību un iet pilsoņu astē. Bet, Men-
dera kungs, Jūs tomēr gribat iet aste! Spriežot p_ec
tiem vārdiem, ko Jūs šeit Augstajā namā teicat, Jus,
Mendera kungs, ārpus šīm sienām gribat iet kom-
mūnistu astē. Ka šī taktika, šī politika, Mendera
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kungs, jums neiet labumā, tas ir skaidrs. (F. Mendera
starpsauciens: «Nemācait mūs!") Dažas strādnieku
grupas arvien vairāk atraujas no jums, tāpēc ka jūsu
mūžīgā opozīcija nevelk. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Saprotams, tā atvelk, varbūt, vienu otru vēlētāju no
Mežula partijas, bet pārējā dala griežas nost. (F.
Mendera starpsauciens.) Mendera kungs, paskatai-
ties, kā ir citās zemēs, kā ir Anglijā, kā ir Vācijā, ko
tur dara sociāldemokrāti! (Starpsaucieni pa kreisi:.
«Paskataities, kā ir Austrijā!" — Ķ. Lorenča starp-
sauciens.) Nu, Lorenča kungs, pie Jums es gan la-
sīt nemācīšos! Bet paskataities, kā Anglijā un Vā-
cijā sajūt nacionālo vienību, kā tur apkaro bezdarbu,
kā tur iet palīgā strādniekiem! Mendera kungs, Jūs
teicāt, 10.000 strādnieku būšot bez darba. Kā Jūs
domājat šiem 10.000 strādnieku palīdzēt? (F. Men-
dera starpsauciens: «Ar jūsurokām nē!") Vairāk
gan ar mūsu rokām nekā ar jūsu! Arī tas organizē-
tais strādnieks redz jūsu rīcību un pilnīgi pareizi sa-
prot, ka viņam palīdzēt var tikai reāli darbi. (Starp-
saucieni), bet nevis jūsu izvairīšanās no atbildības.

Mendera kungs, pašreiz jūsu gudrākā taktika ir
tā, ka 'jūs izvairāties no atbildības._ (Starpsaucieni.)
Tas.jo sevišķi bija redzams, kad jūs nācāt ar savu
programmu, kad jūs mēģinājāt vest sarunas, kur
katrs redzēja, ka tās nav nopietnas. Jūs skaidri jau
zinājāt savus soļus, bet ja jūs arī vienu otru dienu,
vai vienu otru nedēļu ar pilsoņiem runājāt par vienu
otru punktu, tad tomēr jums jau bija skaidrs, ka jūs
valdībā ne zem kādiem apstākļiem neieiesit. (Starp-
saucieni.) Mendera kungs, Jūs runājāt par portfe-
ļiem, bet Jūs uzstādījāt arī savas prasības un savus
priekšlikumus, un tie bija tādi, ka jūs prasījāt lielo
pusi. Jums vajagot garantijas; Jums tās arī deva.
(Starpsaucieni.) Tamdēļ visa strādniecība, sevišķi
tā, kura nav tā samaitāta ar internacionālisma ģifti,
nosoda jūsu sociāldemokrātu frakcijas rīcību šinī ga-
dījumā, jo, opozīcijā atrazdamies, jūs no atbildības
tā kā tā vaļā netieciet, jo pašreizējais stāvoklis ir
tāds, ka mūsu zeme prasa atbildību no visas Saeimas,
arī no jums. Tagad turpretim redzam, ka latviešu
pilsonisko koalīciju ir ielenkuši sociāldemokrāti un
kommūnisti no vienas puses, un aiz tiem tālāk nāk
minoritāšu sektors. Tāpēc jāsaka, ka šinī Saeimā
tagadējā pilsoņu koalīcija ir sociāldemokrātu, kom-
mūnistu un minoritāšu ielenkta; es teikšu pareizāk:
neielenkta, bet tas ir katrā ziņā viens politisks riņķis,
ar kuru mums, latviešu pilsoņiem, kā tādiem jārēķi-
nās. (Starpsaucieni.)

Ja Jūs, Lorenča kungs, atceraties Rīgas pilsētas
domi, tad tur vainīga tikai Jūsu rīcība, Jūsu iedomība.
Kamēr jūs nesapratīsit savu latviešu strādnieku in-
tereses, kas domā nacionāli, tikmēr, man šķiet, ne-
apstāsies arī jūsu politiskais dilonis. Jumsjāsaprot
pozitīvais darbs-. Šis pozitīvais darbs jums jāpierāda,
un tikai pēc tam varēsim spriest, kas un kur katram
darāms. (Starpsaucieni sociāldemokrātu solos.
Priešsēdētāja biedrs K. Pauluks zvanī.) — Mendera
kungs, ja Jūs runājat par ziepju burbuļiem, tad par
tiem zēni tikai priecājas, nevis baidās! —

Mūsu frakcija atbalstīs šo valdību un pieliks vi-
sas pūles, lai pilsoņu vienprātība, kas līdz šim ir tāda
pašķidra, turpmākā darbā izveidotos, lai valdība
veiktu to, ko vēlas latviešu vēlētāju nospiedošais
vairākums.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu_ partija; runā vāci-
ski) :*) Kas objektīvi noklausījās jaunās valdības de-
klarāciju, tam būs jāatzīst, ka to ir veidojusi tagadē-
jā laika nopietnības izpratne un to uzdevumu sma-

*) Runātāja atreferējums.
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gurns, kas līdz ar to radušies. Tam būs arī jāatzīst,
ka ir veselīgsprincips ieverot visu mūsu zemes iedzī-
votāju kopīgas jntereses un censties taisnīgi sadalīt
tās nenovēršamas nastas, ko grūtie laiki mums uzliek.
Bettas, kas objektīvi būs vērojis kabineta veidošanos
pēdējas nedējas, nevarēs tomēr atteikties saprast, ka
partijas, kas šeit_ apvienojušās koalīcijā, neapšau-
bāmi maz ir rūpējušās par kopīgā, darba plānu, bet
gan par portfeļu sadalīšanu ir paradījušas tādu inte-
resi, kas nebūt nav piemērota stāvokļa nopietnībai.

Vai šis deklarācijas vārdu nopietnībai sekos arī
darbu nopietnība, ko mēs varam prasīt no viena kri-

»
zes kabineta? Negribot rodas bažas, ka, realizējot
darba programmu, parādīsies tas pats gars, kas iz-
paudās

^
cīņā par portfeļiem, maziski stādot savas at-

sevišķas intereses augstāk par visu. Nevis vispārī-
bas labklājība būs centrā, bet gari vēlēšanās pārvelt
nepieciešamās nastas no sevis uz citiem. Mēs neaiz-
stāvam to viedokli, ka katrai valdībai, pie kuras pie-
der minoritātes, būtu jau tiesība prasīt uzticību. Bet
tāpēc jūs arī neprasīsit no mums, lai mēs dāvātu uz-
ticību kabinetam tikai tādēļ, ka tas sastādījies bez mi-
noritāšu palīdzības.

Beidzamos mēnešos pārāk daudz runāts par «na-
cionālas valdības" nepieciešamību. Skaists lozungs, ja
jūs ar to saprotat valdību, kas, atsevišķu ieinteresēto
grupu vēlējumu neapmierināta, redz tikai visas nāci-
jas labklājību, tās kopības labklājību, kas satversmē
apzīmēta par Latvijas valsts suverenitātes nesēju, ja
viņu tiešām vada vēlēšanās kalpot visiem un ne tikai
atsevišķiem iedzīvotāju slāņiem un grupām. Bet
slikts ir tādas «nacionālās" valdības lozungs, kuras
mērķis ir ne tik daudz savas pašas kopības labklājī-
ba, kā kaitēšana noteiktām iedzīvotāju grupām. Ja
jūs uzskatāt, ka tagad ir piemērots laiks nobīdītpie
malas un atstāt novārtā tās tautas grupas, kas tāpat
pieder mūsu valsts dzīvajam organismam, tad neno-
vēršami līdz ar to top kaitēts arī vispārības intere-
sēm. No apspiešanas un naida pret svešam ciltīm
nevar izaugt politika, kas spētu veikt tos lielos uzde-
vumus,, kādus uzliek tagadējie grūtie laiki. Diemžēl
mēs nevaram neievērot to faktu, ka šīs valdības sa-
stādīšanā kā vadošās ir piedalījušas personas un par-
tijas, kas jau pazīstamas ar šādu naida un apspieša-
nas polītiku. Arī Breikša kunga vārdos bija tādi no-
rādījumi. Tā būtu politika, kas mušu valsti vestu
tikai lejup, ne augšup. Tāpēc mes nevaram balsot
par šo jauno valdību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Nurokam.

M. Nuroks_ (Mizrachi; runa vāciski)*). Augstais
nams! Vislielākā mēra nopietna un ārkārtīgi grūta
momentā beidzot mūsu zemei top dotavaldība. Saim-
nieciskais stāvoklis^ ir kritisks. Tuvākā laika nav sa-
gaidāma nekāda pārmaiņa uz labo pusi.

Šādā atbildīgā momenta mušu tautas pārstāvju
pienākumam vajadzēja būt — kopīgiem speķiem ra-
dīt tādu valdību, kas baudītu visa Augsta nama uz-
ticību. Izņemot vienu vienīgo grupu, vajadzēja un
varēja nodibināt koalīciju no sienas līdz sienai.

Bet kas notika īstenība? Mūsu smagi slimajai
valstij neatrada nekādu citu zaļu, ka jau agrāk labi
pazīstamo lozungu: «Vaļa no minoritātēm!"_ Ja-
radot valdība ar «nacionālu" bāzi. Bet,_ diemžēl, ta
nav valdība ar nacionālu, bet_ gan drīzāk ar nacio-
nālistisku bāzi, jo vairāk, neka piektā daļa mušu ze-
mes iedzīvotāju bez kādiem aizspriedumiem tiek iz-
slēgti no līdzspriešanas par mušu dzimtenes likte-
ni. Ir tā tad pirmās un otrās kategorijas pilsoņi!
Vienu daļu proklamē par valsti uzturošiem un «galma
cienīgiem", kamēr otru dalu pasludina par nelojāliem,

*) Runātāja atreferējums.
Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā, Saeimas laukuma.

kuriem nav, ko līdzi runāt, un kuriem labāka gadīju-
ma žēlīgi atļauj balsot par «nacionālo" valdību.

Augstais nams! Neilgi atpakaļ mēs redzējām, ka
pasaules vecākā parlamentāriskā zemē, stiprā val-
stī, kad zemē_ radās saimnieciskas grūtības, radīja
patiesi nacionālu valdību. Tur ar to saprata visas
tautas apvienošanos, nešķirojot to tautībās. Pie
mums, bez šaubām, ar to saprot skaldīšanu un tā ne-
gribot izsauc vienas iedzīvotāju daļas rīdīšanu pret
otru.

Un kas ir tie, kas izslēgti no valdības sastādī-
šanas? Tie ir ļaudis.kas mūsu kopīgās dzimtenes
saimnieciskai un kulturālai attīstībai, kā arī valsts
uzbūvei devuši ne mazāk par pirmās kategorijas pri-
vileģētiem kungiem. Vāi tas tiešām ir visas valsts
interesēs jeb vai tās ir partiju demagoģisko lozungu
bēdīgās sekas parlamenta vēlēšanās, kur gandrīz vi-
sas vairākuma tautības daļas sacentās savā starpā
ieguvumu nesošā naida lietā pret minoritātēm?!

Ar šādiem līdzekļiem mūsu smagi apdraudētai
valstij gan būs maz līdzēts.

Un ko darīja šinī briesmu stundā kungi, kas grib
piesavināties «valstiskuma" monopolu? Ne jau par
principiālām domu starpībām bija lielais strīdus, sa-
stādot valdības programmu. Šinī nopietnajā mo-
mentā, kad veselu mēnesi visa tauta sasprindzināti
gaidīja jaunas stabilas valdības rašanos, šie kungi at-
rada par piemērotu rādīt mums skaisto portfeļu me-
dību ainu! Varēja rasties iespaids, ka šinī grūtajā
liktenīgajā stundā mūsu valsti varētu glābt tikai tad,
ja taisni to un to personu nostādītu zināma resora
priekšgalā! ... Un pie tam vispār nemaz nav runa
par svarīgāko saimniecisko resoru. Tā tad ne jau
valsts interešu dēļ, bet vienkārši jūsu šaursirdīgo
partijas interešu un personīgā prestiža jautājumadēj,
jūs, pirmās kategorijas kungi, nespējāt sastādīt val-
dību!

No kādiem grupējumiem kabinets ir sastādījies?
Tie ir tie paši grupējumi, kas savu partijas interešu
dēļ pēdējā gada laikā ar saviem bēdīgi slaveniem ne-
piemērotiem saimnieciskiem eksperimentiem ir no-
veduši valsti pie bezdibeņa malas.

Kam nopietni rūp mūsu zemes labklājība un lai-
me, tiem grūti dāvāt uzticību tā sastādītai valdībai un
tāpēc nav iespējams par to balsot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība):Lai
spriestu, kā izturēties pret jauno valdību, vispirms jā-
uzstāda lielā posta diagnoze, kāds tagad pārņēmis
Latviju. Nerunāšu par grūtajiem apstākļiem, kādos
nonākusi Latvijas zemniecība, bet atzīmēšu, ka po-
stam ir divi pamatcēloņi, saimnieciska un psīcholo-
ģiska rakstura cēloņi.

Mums ir ne tikai saimnieciska, bet arī uzticības
krize. Saimnieciskās krizes cēloņus varam sadalīt
šādi: pirmkārt — izšķērdības polītika^^ kāda visu
laiku ir bijusi mūsu valsts vīriem; otrkārt — ļaun-
prātības, un treškārt — neprātīgā saimnieciskā po-
litika.

Runājot par izšķērdību, vispirms jāaizrāda uz
lielo ierēdņu armiju. Ierēdņu skaits sasniedz jau
52.000; pieskaitot vēl 31.000 pašvaldības ierēdņu, ko-
pā ir 83.000. Ja. izrēķina, cik tas iznāk uz katru pa-
gastu, tad izrādās, ka uz katru pagastu iznāk apmē-
ram 100 valsts ierēdņu, un bez tam vēl nāk klāt paš-
valdības ierēdņi. Tik lielu ierēdņu nastu Latvijas
tauta nekad nav nesusi. Patvaldības laikā, kā re-
dzam statistikā, mūsu tagadējā Latvijā bijis tikai
15.000 ierēdņu, t. i. trīsreiz mazāk nekā tagad.

Kā tad nu radusies šī lielā ierēdņu armija? Pro-
ti — visas mūsu partijas pa lielākai daļai ir ierēdņu

12

?



355 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 10. sēde 1931, g a d a 4. d e c em b r i. 356

partijas. Visas viņas ar ierēdņu palīdzību laužas pie
valsts pīrāga. Visas partijas ir bijušas vietu apgādā-
šanas kantori, visas viņas ir bāzušas iekšā dažādās
vietas savus krustdēlus, cik tik telpu ir bijis. Pie-
mēram, ja Satiksmes ministrijas ēka būtu bijusi div-
reiz tik liela, ir tad, es esmu pārliecināts, tā būtu pie-
pildīta, bet tagad tur nav vairs telpu. (Saucieni: «Ir,
ir!") Tā tad tas ir lielās ierēdņu armijas tiešais cē-
lonis — vēlēšanās pielikt savus cilvēkus pie valsts
siles, lai savukārt partijai būtu labi maksātāji un bal-
sotāji.

Lai cik necik nodarbinātu šo ierēdņu armiju, no-
teikta 6 stundu darba diena, bet sestdienās — tikai 4
stundu darba diena. Docents Starcs ir aprēķinājis,
ka ierēdņi, izrēķinot atvaļinājumu, darba vietās ir
tikai 5/* stundas ik dienas, turpretim, a"a parēķi-
nām, cik ierēdņi strādā, tad dabūjam vēl mazāku
stundu skaitu, jo tai pašā darba laikā ierēdnis izlasa
avīzi, padzer tēju, izamizējas u. 1.1, u. t. t. Itālijā un
citās valstīs ierēdniecībai nav tik maz darba stundu;
tā piemēram Igaunijā ierēdņiem jāstrādā 7 stundas,

r

Anglijā — 7, Vācijā — 8, Itālijā — 8—9, Francijā —
10 stundas un Šveicē — 8 stundas.

Mēs, zemnieki, apmeklēdami valsts iestādes, jau
sen esam novērojuši, ka ierēdņiem nav, ko darīt, viņi
nodarbojas ar niekiem, vai arī stāsta pasakas. Kād-
reiz biju dzelzceļu virsvaldē, kur man vajadzēja uz-
kavēties kādu stundu, un tad es tur redzēju,
ka kāda jaunkundzīte, tiklīdz priekšnieks izgāja no
istabas, pavilka vaļā sava galda atvilktni un lasīja
romānu; kad priekšnieks atgriezās, viņa aizvēra at-
vilktni un šķirstīja papīrus, pēc tam priekšnieka
prombūtnē atkal lasīja romānu, un kad tas atgriezās,
atkal šķirstīja dokumentus. Tā tas turpinājās 3—4
reizes. Kādu citu reizi turpat dzelzceļu virsvaldē
kāda direktora priekštelpās man atkal bija jāuzkavē-
jas kādu stundu, un te veselu stundu divas madāmi-
ņas sarunājās tikai par savām kleitām un cita nekā
nedarīja.

Vēl kā raksturīgu piemēru minēšu jums seko-
jošo. Kādreiz Līgatnes piensaimnieku sabiedrībai at-
nāca papīris no nodokļu departamenta, ka tāds un
tāds paziņojums bijis jāiesniedz uz tādas un tādas
blankas, kas maksājot 5 santimi, un tāpēc bija lūgts
samaksāt tos 5 santīmus. Redziet, deputātu kungi,
5 santimu dēļ raksta vēstuli!

Man te pie rokas vēl kāds ievērības cienīgs do-
kuments. (Sauciens no vietas: «Vai tas arī pieder
pie valdības?") Tas viss pieder pie krizes diagno-
zes! — Šis raksts rakstīts 1929. gadā, un tur teikts,
ka 1927. gada 4. martā ar tādu un tādu numuru nosū-
tīts aizrādījums kādas pienotavas izbūves lietā, kur
ieviesusies kļūda; tagad nu lūdz šo kļūdu izlabot.
(Sauciens no vietas: «Vai nevar to runu izlabot?")
Pēc 2 gadiem Iekšlietu ministrijas būvvalde lūdz Lī-
gatnes piensaimnieku sabiedrību izlabot kādu datuma
kļūdu! Šo papīri parakstījuši... (Starpsaucieni.)
Jums tā lieta, varbūt nav svarīga; mums ta ir ārkār-
tīgi svarīga, ja mēs redzam, ar ko nodarbojas mušu
valsts iestādes.

Runājot_ par izšķērdību, jāatzīmē lielās ierēdņu
algas. Zemākā alga mums ir noteikta, bet uz augšu
nekas nav noteikts; uz augšu mums ir pilnīga brīvī-
ba. Mums ir bijusi tāda iekārta, ka ir varēts ņemt
tādas algas, kādas kurš ir gribējis. Ja kāds ir ticis
vienā amatā, tad nāk arvien jauni amati klāt. Ir da-
žiem vīriem pa 3 un 4 amati, starp tiem arī mūsu ma-
zo brāļu aizstāvjiem. Latvijas bankas priekšsēdē-
tājs Celms pasēž pāris stundu un saņem 50 latu, mazo
brāļu aizstāvis Menderis — 30 latu. Tur ir tā koa-
līcija no sienas līdz sienai.- (Sauciens no vietas:
«Katram nejēgam nevar naudu maksāt!") Protams,
jāmaksā tikai tiem, kas prot uzcelt sev vasarnīcas

un nodibināt veikalus, lai pēc tam tos nolaistu dibenā!
(Starpsaucieni.)

Runājot par_ izšķērdību, jāatzīmē vēl, ka mūsu
slavena budžeta satiksmes līdzekļu uzturēšanai
katrai ministrijai, katram resoram atvēlēti 3000, 4000,
5000 un 6000 latu.

Tālāk summas zinātnes un mākslas priekšme-
tiem. Katru gadu mūsu resori iepērkas zinātnes un
mākslas priekšmetus. Es saprastu, ja to darītu augst-
skola vai citas mācības iestādes, bet ne valsts ie-
stādes. Ta, redziet, mums naudas ir diezgan arī
tagadējos krizes apstākļos.

Pie izšķērdības pieder arī mūsu izpriecas iestā-
des, rauti, teātri, opera. Opera ir valsts uzņēmums,
teātri — valsts uzņēmums. Pat bagātajā Anglijā nav
tādas valsts operas, tur opera ir privāts iestādījums.
Kas grib klausītiesoperu, lai maksā, bet šeit valsts
uztur operu un teātrus pilsētnieku laika kavēklim.
Šts izpriecas pilsētā samaksā zemniecība ar saviem
sviedriem; tā samaksā operas ierēdņiem un aktie-
riem, lai Rīgas naudīgie kungi varētu iet skatīties
mākslu.

Izšķērdības tiešās sekas ir lielais budžets, lie-
lāks par 178 miljoniem latu.

Pārspīlēts-ir ne tikai valsts budžets, bet arī paš-
valdību budžeti. 1921. gadā apriņķu pašvaldību
budžeti bija 1,7 miljoni latu, bet 1931. gadā — 5 mil-
joni latu. Pagastu pašvaldjbu budžeti 1921. gadā
bija 3 miljoni latu, 1931. gadā — 15 miljonu latu. Pil-
sētu pašvaldību budžeti 1921. gadā bija 6 miljoni la-
tu, bet tagad — 60 miljoni latu. Kā redzam, budžeti
pastāvīgi ir auguši.

Pagājušā gadā bija skaidri redzams, ka budžets
neizpildīsies, tomēr to pieņēma. Tagad viena dala
jau izmantota; lielākā dala ir jau prom. Beigās grib
gan kaut ko saglābt, kaut ko strīpot, bet nav vairs,
ko strīpot. Pašā karstākajā strīpošanas momentā ie-
dod kreisajiem brāļiem 25.000 latu. Tas esot bijis no-
lemts, budžetā paredzēts. Valsts ir noslēgusi līgu-
mus ar cukura biešu audzētājiem, bet tie nav saņē-
muši naudu par nodotām bietēm, tāpat arī par nodoto
labību. Tur naudas nav! Valsts lauž līgumus ar
zemniekiem. Zemnieki varētu valsti iesūdzēt un iz-
ūtrupēt, bet viņi to nedara. Bet kreisajiem brāļiem
— lielās koalīcijas stutētajiem — tur ir 25.000 latu!
(A. Eglītis no vietas: «Cik tas ir rubļos?") — To
Jūs, Eglīt, varat aprēķināt, Jums tie rubļi tik mīli! Es
turos pie Latvijas valūtas, nevis pie ārzemju valūtas.

Runājot par izšķērdību, man vēl jāatzīmē sociālā
likumdošana. Ari tā ir augusi. (Br. Kalniņšno vie-
tas: «Bet pie valdības Jūs tā arī netiksit!") ?— Gan
tikšu! — 1921. gadā sociālai apgādībai tika izdots 6
miljoni latu, 1931. gadā —? 24,6 miljoni latu. Starp
tiem ir tādi slaveni posteņi kā piemaksa slimo kasēm
— 4,7 miljoni latu. Kur šīnauda paliek? Vai to dod
tiem nabadzīgajiem zemniekiem un strādniekiem, kas
nonākuši trūkumā, slimībā un paši sevis vairs ne-
spēj ārstēt? Nē, tiem tā nav domāta! Tā domāta
tiem uzcītīgiem balsotājiem, pašu biedriem, tiem
strādniekiem, kas ir darbā un kas var maksāt slimo
kases nodevas. Ja kāds vairs nevar tās maksāt, tad
to neārstē, tas lai iet diedelēt pie sociālās apgādes!
Vai tas ir demokrātisms? Vai tāda ir tā palīdzēša-
na patiesi trūcīgajiem? Ja valsts grib_ palīdzēt, tad
palīdzība jāsniedz tur, kur tā visvairāk vajadzīga.
Bet te ar 4,7 miljoniem latu tiek palīdzēts tiem, kas
paši sevi var ārstēt, kas ir darbā, palīdz pat cilvē-
kiem, kas pelna 400—600 latu mēnesī. Tiem cilvē-
kiem tiek uzturēti pat atpūtas nami. Man pašarn ir
pazīstami cilvēk^ kas tur ir_ gājuši. Tāda ir jūsu
mazo brāļu aizstāvēšana! Jus neesat strādniecības
aizstāvji, bet gan savas partijas labklājības un inte-
rešu aizstāvji.^H
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Talak apskatīsim pensijas. Kā mums maksā pen-
sijas? Pensijas_ taču_ ir pabalsts, kas domāts tiem,
kuri nonākuši trūkumā, kurivisu mūžu strādājuši go-
dīgu darbu, kuriem vecumā vai nespēkā nav vairs
līdzekļu, kuri nespēj vairs strādāt un kuru stāvoklis
nav nodrošināts. Dabīgi valstij vajadzētu nākt pa-
līgā tiem, kas ne aiz savas vainas nonākuši trūkumā.
Tā tam vaļadzētu būt. Bet kas pie mums ir? Mums
ir pensionēti visi, sākot ar deputātiem, ministriem,
prezidentiem, mācītājiem _u. t. t, pat tad, ja viņiem ir
lieli īpašumi; lai kāds būtu cik bagāts, tiklīdz viņš
sasniedzis 55 gadu vecumu — kaut arī viņam ir pil-
nas darba spējas, viņu dzen projām: ej nu pensijā, tu
taču vari saņemt pensiju, laid atkal citus vietā! Re-
dziet, tur aiziet mūsu nauda! Tas nav nekas vairāk,
mani kollēgas pa kreisi, kā patērēšanas sociālisms.
Uz to jūs vienmēr esat bijuši gudri un nadzīgi. Un
kad jūs šinī grūtajā laikā uzaicināja piedalīties val-
dībā, tad jūs savas patērēšanas sociālisma tieksmes
vēl vairāk pastiprinājāt. Redziet, saražoto sadalīt
un patērēt — tā nav nekāda māksla;bet saražot — tā
ir māksla. Jūs gribat vienīgi dalīt, bet ar tādu stei-
dzīgu dalīšanu jūs nokaujat ražošanu.

Patērēšanas sociālisms, ko jūs visu laiku esat
kultivējuši, ir viens no galvenajiem mūsu nelaimes
cēloņiem. Jūs esat radījuši profesionālu bezdarb-
nieku šķiru, kas nekad nevar atrast darba. Jūs esat
visu laiku viņus mācījuši naidā un slinkumā: «Tu
skaties, biedri, ka tu par daudz nepadari, ka tev par
maz nesamaksā; tu neej strādāt pie izsūcējiem, pie
pelēkiem u. t. t. — tie visi ir izsūcēji!"_ Tā jūs esat
kultivējuši, kultivējuši, kamēr izkultivējāt profesio-
nālu bezdarbnieku šķiru, kas nekad_ nevar atrast
darba. Te jaunās valdības deklarācijā vajadzēja pa-
redzēt, kur likt šos profesionālos bezdarbniekus.
(Starpsauciens: «Uz Roņu salu izsūtīt!") Ne, to
gan nē, bet vajadzēja izdot likumu, ka visi profesio-
nālie bazdarbnieki jānodarbina sociāldemokrātu
muižās un saimniecībās. Lai tad sociāldemokrāti
rīkojas ar viņiem. Tādas saimniecības ir Bastjanim,
Ivanovam, Celmam, Lindļņam u. t. t. Tur pietiks
vietas, kur viņus likt. Jus visu laiku esat kūdījuši
mūs vienu pret otru. Jums taču ir interešu 'prete-
šķības. Jums vajaga, lai mēs savā starpā plēstos,
bet pa to starpu jūs paši esat bagāti kļuvuši. Jus
esat iedzīvojušies vasarnīcās un namos.' Jūsu me-
tode aizvien ir bijusi «skaldi un valdi", kā jau katra
despota metode, lai pa to starpu vilktu lomu. Bez-
darbniekiem līdz šim valsts viena pati irizde'vusi
14,5 miljoni latu, bez tam pašvaldību asignējumi vel
nāk klāt.

Runājot par izšķērdību, jāatzīmē vēl tā saucamā
koalīcijas ķite, jeb piķis — visu ko cittautiešiem.
Žīdiem, piemēram, iedeva lauksaimniecības skolu,
citām minoritātēm — skolu pārvaldes u. t. t. Lat-
viešu skolas pārzina 30 ierēdņu. Latviešiem ir 1540
skolu ar 7700 skolotāju, un tanīs mācās apmēram
150.000 bērnu. Cittautiešiem trīsreiz mazāk skolu
un trīsreiz mazāk mācās bērnu, bet skolotāju_ tikai
uz pusi mazāk, kamēr ierēdņu jau trīsreiz vairāk.

Pie mūsu saimnieciskā posta cēloņiem pieder
vēl ļaunprātību sistēma. Es nerunāšu par vecākam
lietām, bet par jaunākām. Kas tie bija, kas aizdeva
naudu pret vecām lupatām? Tur aizgāja 2 miljoni
latu. Kāda lauku sieviņa lauksaimnieku nedēļā tei-
ca: lauku sievas nebūtu bijušas tik dumjas un par
vecām lupatām naudu devušas, bet mūsu gudrie po-
litiķi bija tik gudri, ka naudu aizdeva. Žīdi pēc tam
aizbrauca. Mēs maksājam saviem bankas direk-
toriem 1800 latu algas mēnesī. Mēs maksājam ban-
kas padomes priekšsēdētājam 50 latu par katrām
divām stundām un 30 latu par tādu pašu laika sprīdi

katram padomes loceklim. Bet neskatoties uz šo
karalisko atalgojumu, atbildīgā nav neviena.

Nu — man teiks, ka katrs var kļūdīties. Es pie-
laižu, ka arī tie gudrākie cilvēki var kļūdīties. Bet
še tomēr ir vesela ļaunprātību sistēma. Jūs atcera-
ties akciju sabiedrību «Lini". Tur arī aizgāja pus-
otra miljona latu. Kā nodibināja akciju sabiedrību
«Lini"? Latvijā iebrauca no Krievijas žīds Škoļ-
ņikovs. Viņam daudz naudas; nezin, kur to likt.
Grib atjaunot Latvijas saimniecisko dzīvi. Mūsu
politiķi no kreisā spārna līdz labajam_ kā spārnos:
žīdam nauda, dibināsim linu fabrikas pēc Pefajē me-
todes ! Kas tā par metodi — neviens nezina. (Starp-
saucieni.) Francijā kara laikā tāda metode izmēģi-
nāta, bet izrādījusies nederīga. Latvijas lauksaim-
niecības organizācijas brīdina Latvijas banku un
valdību. Nelīdz! Mūsu politiķi kopā ar žīdu Škoļ-
ņikovu nodibina 5 linu fabrikas uzreiz pēc Pefajē
metodes, ko neviens nezina, par ko ir brīdinājums,
ka tā nekā laba nedos. A. Eglīša starpsauciens.) Es
jums prasu: kurš no jums būs tik dumjš ... (jaut-
rība) —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu deputātu Leikartu nelietot tādu izteicienu!

P. Leikarts (turpina): Te jau tādus izteicienus
lieto! Es turos pie paraugiem! —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu ne-
runāt pretim priekšsēdētājam.'

_P. Leikarts (turpina): Labi! — Kas dibinās 5
uzņēmumus uzreiz, kad nezina, kas tur iznāks? Es
saprastu, ja būtu dibinājuši vienu: sak', dzird, ka
Pefajē metode esot laba metode — nodibināsim
vienu fabriku; ja šī metode būs laba, tad dibināsim
vēl citas. — Vai mēs te skaidri neredzam organi-
zēti ļaunprātīgu uzbrukumu valsts kasei? — Par to
nav šaubu! — Bet tomēr neviens vainīgais šinī
lietā nav atrasts. — Apkrāpa zemniekus ar dubul-
tiem vekseļiem; Latvijas banka cieta zaudējumus,
un zemnieku banka arī laikam dabūja ... (Sauciens
no vietas: «Pa biksēm!")... pa biksēm!

Un tad vēl citi veikali! Visus nemaz nevaru uz-
skaitīt. Kur jūs, tā sakot, ?pieskaraties, tur zāle ne-
aug; kur jūs savu kāju sperat, tur viss iznīkst. —
Kas notika ar Uniona banku un «Latu"? Kas tiem
deva naudu? Celms un Menderis! Viņi neprote-
stēja pret to. Jūs tur sēdējāt un vadījāt, bet saskaņā
ar mācību par pieklājīgu uzvešanos prātīgi ēdāt
savu daļu no valsts pīrāga un prātīgi klusējāt.. Ja
būtu agrāk aizrādījuši, no padomes izstājušies, kad
sākās izsaimniekošana, un pateikuši tautai, ka lūk,
tur notiek tādas un tādas lietas — jā, tad jūs būtu
bijuši īsti vīri! (Starpsaucieni.) Nē, bet jūs iznācāt
ārā tad, kad viss jau bija izsaimniekots! Starpsau-
cieni.) Tagad Latvijas bankas padomes priekšsēdē-
tājs ir. izsaimniekotais Klīve un tā palīgs — strīpo-
tais Blodnieks (Starpsaucieni un smiekli,)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu apmierināties!

P. Leikarts (turpina): Visa tā sistēmā, ko zem-
nieku savienība līdz šim ir attīstījusi, ir tieši spekulā-
cijas un ļaunprātības sistēma.

Ņemsim, piemēram, tās pašas ievedlēses. Kad
šu likumu pieņēma, tad teica, ka ar to veicināšot
lauksaimniecības ražojumu eksportu. Mēs, zem-
ī ieki, kasījām aiz auss un brīnījāmies, ko gan tagad
'.ksportēs, ja visu tikai importē — gar. miežus, gan
kviešus, ganarī pārējo labību. Agrāk no mūsu
miežiem_ varēja izbrūvēt alu — tagad to vairs ne-
var. Ta mes viens otram jautājām, ko gan tagad
izvedīs uz ārzemēm. Tā pagāja viens gads, un nu
skaidri_ redzējām, ka pelnītāji bijuši tikai žīdi. Viens
pats Berends Latvijā nopelnījis ar ievedlēsēm 900.000

12*



359 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 10. sēde 1931. gada 4/ decembrī. 360

latu. Nu arī jūs atmodāties, bet nauda jau bija prom.
Tā bija viena jūsu metode. (Starpsaucieni.)
Latvijas banka pa visu šo laiku ir zaudējusi pēc
oficiāliem datiem 19.500.000 latu. Ja pieskaitām vēl
klāt Ziva lupatas, kas pagaidām vēl skaitās aktīvā,
un Hoffam aizdotos 5.000.000—6.000.000. latu un arī
Ulmaņa zemes bankai aizdotos 2.600.000 latu, ko
arī vajadzēs norakstīt zaudējumos, bet ko vēl pagai-
dām nedara tikai tāpēc, ka vēl attiecīgi kungi atro-
das pie stūres, tad kopā būs zaudējumu savi
25.000.00_0 latu. (Starpsaucieni.) ?

Runājot par spekulācijas sistēmu, jāatzīmē labī-
bas tirgus regulēšanas likums. Par to jau esmu

I

runājis, tāpēc te vairāk neuzkavēšos.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-

putāt Leikart, varbūt Jūs tagad sāksit runāt par mi-
nistru prezidenta deklarāciju!

P. Leikarts (turpina): Tālāk nāca franču loko-
motīves, sabiedrība «Cislas", mākslīgie mēsli...
(Zemkopības ministra A. Alberinga starpsauciens.)
— Alberinga kungs! Kāpēc Jūs savus mēslus ne-
varat pārdot? Pastāstait, kā tas notika, ka valdības
pirktie mēsli iznāca tik dārgi! (A. Eglītis no vietas:
„yiņam tie mēsli nav iepakāti.") Tā mēs pastipri-
nātā tempā grimstam arvien dziļāk.

Ļaunprātību sistēma nemitas. Par Latvijas
bankas direktoru beidzamā brīdī ieceļ izsaimnieko-
tāju Klīvi, par priekšsēdētāja biedru — strīpoto
Bļodnieku.

Grantskalnam Latvijas banka izsniedz 30.000
latu sāpju naudas. (Sauciens no vietas: «Miķelim
Valterim arī! Cik tam samaksāja par braucienu uz
Romu, un ko viņš tur izdarīja?") Visiem,, kas vē-
lēšanās cietuši, izmaksā sāpju naudu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Es
lūdzu runāt par jauno valdību!

P. Leikarts (turpina): Jāuzstāda diagnoze!
(Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Pat-
laban ir runa par jauno valdību, ne par vecās val-
dības . rīcību. Lūdzu turēties pie šī dienas kārtības
punkta!

P. Leikarts (turpina): Trešais posta cēlonis ir
mūsu neprātīgā saimnieciskā polītikā, un te atkal
vainīgi visi tie, kam pagājušos gados bijusi noteik-
šana, un tā visus šos gadus bijusi zemnieku savie-
nībai. Tā tad arī atbildība jānes viņai.

Mēs visu laiku esam ieveduši lauksaimniecības
ražojumus. Šo ražojumu ir ievests.par vairāk .kā
600.000.000 latu. (Deputāta E. Radziņa starpsau-
ciens.) Man liekas, deputāt Radziņ, Jūsu vieta ir
starp Torņakalna profesionāliem bezdarbniekiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu vairāk turēties pie lietas! (Starpsaucieni.)

P. Leikarts (turpina): Tad vēl jāatzīmē tā
lielā uzticamības krize. Mums ir nevien saimnie-
ciska krize, bet, kā teicu, arī uzticamības krize.
Tauta, vērojot visu to, kas notiek, vairs netic ne
valdībai, ne Saeimai, ka tās varēs to izvest no grū-
tībām. Pašā pēdējā brīdī mūsu valdība ir atmodu-
sies un nu ķer un nu grib kaut ko darīt, bet viss tas
notiek tik nemākulīgi, ka dzen mūs vēl lielāka posta.
Mūsu noguldītāji nevar dabūt kārtīgi savus noguldī-
jumus no bankām. Visi p-aida, kad varēs dabūt tos
2,5% ; velk ārā, kā tik māk, un glabā pa zeķēm un
pa seifiem. Visi gaida, kas notiks. Un te nu tieši
vainojama visa mūsu iepriekšējā valdība, kas neuz-
klausīja tautas balsi, kas tieši darīja pretim tamr ko
prasīja tauta.

Tauta prasīja samazināt ierēdņu armiju. Velē-
šanās to vienmēr solīja visas pjartijas, tikai nekad
savu solījumu nepildīja, bet ierēdņu skaitu vel pa-

vairoja. Tauta prasīja samazināt algas. Arī to ne-
pildīja. 1928. gadā, kad uz visiem krustceļiem slu-
dināja taupību un taupību, jūs no sienas līdz sienai
nolēmāt pielikt sev algu. Arī tas bija pret tautas
gribu. Sakait, vai tie ir īsti tautas pārstāvji, kas rī-
kojas pret tautas gribu! Vai tie ir īsti tautas pār-
stāvji, kas neuzklausa tautas balsi? Šī balss jums-
bija jādzird, un jūs to ari dzirdējāt, bet tomēr kā par
spīti visu darījāt otrādi. Mēs jau sen brīdinājām, ka
ar šādām metodēm nevar strādāt, bet tikai pēdējā
brīdī jūs esat atmodušies un nu. skrienat un ķerat.
Nu ievedmuitas, kontingentus, valūtas kommisiju, bet
tas viss ir tik sasteigts, tik neprātīgs un nepareizs,
ka grūž tautu vēl dziļākā postā.

Par visiem šiem darbiem jūs, kungi, esat atbil-
dīgi tautas priekšā. Šeit zemnieku vārdā es jūs ap-
sūdzu, jums jānes par.to atbildība tautas priekšā.
Mēs prasām ārkārtēju tautas tiesu šiemapsūdzētiem,
lai izmeklētu, kā tas ir varējis notikt, ka darbīgā un
strādīgā latviešu tauta ir nonākusi tik dziļā postā,
ka nav vairs izejas. Ja vainīgo nav neviena, tad
tomēr viņi jāmeklē, viņi jāatrod. Reiz viņus arī at-
radīs, un tad viņiem būs jāatbild par saviem darbiem.
(A. Eglītis no vietas: «Virs zemes vai viņā pa-
saulē? Kad tas būs?")
i Runājot par jauno valdību (saucieni no vietām:
„Aha!"), vērojot viņas deklarāciju, jāatzīst, ka tur
principā ietilpinātas gandrīz visas tās mūsu prasības,
ko mēs jau vairāk gadu esam izteikuši. Bet rodas
jautājums, cik un kā tās tiks izpildītas. Protams,
sīkumos deklarācijā to nevar pateikt, bet mēs ceram,
ka tās tomēr, kaut vai dala, tiks ievērotas. Vienīgi
vienā ziņā tur nav pietiekoši daudz uzsvērts, un
proti — ka stingri tiks ierobežotas patērēšanas so-
ciālisma metodes. To tur vēl vajadzēja pateikt.
(Sauciens no vietas: «Un tautas tiesa?") Nu, to
mēs arī kādreiz panāksim! Nedomājiet, ka jūs no
tās izbēgsit!

Kas attiecas uz uzticamības krizi, tad jāatzīst,
ka jaunās valdības sastādīšanas gaita šo uzticamības
krizi ir padziļinājusi vēl vairāk.

Vispirms tika uzaicināts mūsu kreisais spārns,
bet tas uzstādīja tādas patērēšanas sociālisma pra-
sības, pie tam šinī laikā vēl pastiprinātas, ka nebija
ko domāt tās apmierināt. Tās uzstādīja ar gudru
ziņu, lai nebūtu jāieiet valdībā, jo ja ieies valdībā,
tad būs jānes zināma atbildība par visu to izsaimnie-
košanu, ko viņi kopā ar labo spārnu visu laiku vei-
kuši. Tādēļ ari uzstādīja tādas prasības, lai nebūtu
jāieiet valdībā un jānes atbildība. Gudrākie teikuši:
solait, bet nedodiet! Pārējie bijuši uzmanīgāki:
drošs paliek drošs — labāk palikt ārpusē!

Pēe tam pārgāja uz latviešu pilsonisko bazL
Un, kā par brīnumu, šeit pa daļai tika izolēta jaunā
zemnieku savienība. Vienreiz tā gan bija uzaici-
nāta. Mēs uzstādījām savas prasības attiecībā uz
ministru skaitu. Tur bija partijas — Latgales ka-
toli un arī jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija —,
kas prasīja ministru biedrus. Gribēja dabūt cauri
14 ministru. (A. Eglītis no vietas: «Nu jau spoko-
jas, onkul!" — Jautrība.) — Nemaz nespokojas!
Mūsu prasība bija: zemnieku savienībai 2 un citiem
— katram pa vienam, kas kopā būtu 9. Ar to ne-
bija mierā, un tā sarunas toreiz izjuka. Kamdēļ ne-
bija mierā, tas katram saprotams, jo partijas nevar
un nevar tikt vaļā no savām egoistiskām -tieksmēm.
Sarunas izjuka; turpmākās mēs jau vairs netikām
aicināti. Vai drīkstu zināt, Rimbenieka kungs, aiz
kādiem kristīgiem.motīviem jaunā zemnieku apvie-
nība tika izslēgta? Vai drīkstu_ zināt, ministru pre-
zidenta Skujenieka kungs, aiz kādiem demokrātisma
un nacionālisma principiem jaunā -zemnieku apvie-
nība tika izslēgta? Es negribu pārāk ļauni par jums
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domāt; drīzāk gribu domāt, ka te darbojušies kādi
tumši speķi. _ Tos tumšos spēkus pagājušās vēlēša-
nas gan ievērojami samazināja; bet tomēr viņu ir
vēl palicis tik daudz, ka viņu vara vēl ievērojami
jūtama, un mēs, diezin, vai varēsim tik laukā no
lielā posta, kamēr šie tumšie spēki atradīsies mūsu
starpā. Visa tā andelēšanās ar portfeļiem...
(Starpsauciens.) — Leikarts nemaz neprasījās klāt,
nekur nav gājis piedāvāties! — Šī.andelēšanās ap
portfeļiem atstāja ļoti smagu iespaidu uz visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem. Vēlreiz pierādījās, ka partijas
nevar un nevar nākt pie saprāta, nevar atsvabinā-
ties no savām egoistiskām tieksmēm. Partijas, kaut
gan tur kulaku viena pret otru, bet tanī pašā laikā
katra ik kurā katrā brīdī gatava andelēties ar katru
citu. Vai tas tā nav? Un šinī ziņā Liepājas pilsēta,
kad nolaida karogu pusmastā, izteica visas zemes
jūtas. (Jautrība.)

Neskatoties uz visu teikto, man tomēr jācer, ka
jaunā valdība nestaigās pa tiem izsaimniekošanas me-
todes un ļaunorātības ceļiem, pa kuriem gāja vecā
valdība. Neskatoties uz to, vai mēs esam iegājuši
valdībā, vai nē, mēs tomēr balsosim par šo valdību,
jo mēs še neesam nākuši dzīties pēc portfeļiem, bet
gan vienīgi darīt lietderīgu darbu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Veržbickim.

J. Veržbickis (Latvijas poļu savienība): Cienī-
jamie deputātu kungi! Sen gaidītā valdība beidzot
sastādījusies! Tie īpatnējie apstākļi, kādus mūsu
valsts tagad pārdzīvo, saimnieciskās un financiālās
grūtības, kas piemeklējušas mūsu valsti beidzama
laikā, noteikti prasīja, lai vistuvākā laikā pēc Saei-
mas sanākšanas sastādītos jauna un atbildīga val-
dība, jo tā valdība, kas pastāvēja beidzamā laika
kopš Saeimas sanākšanas, taču bija tikai formas del
un nekādi nevarēja skaitīties par atbildīgu.

Ja atbildīgas valdības tik ilgi neredzējām, tad
par to vismazāk vainojamas mazākuma tautību
frakcijas un viņu starpā arī tie poļu deputāti, kuri

ar to kategoriski uzstāsimies pret valdības mēģinā-
jumu sašaurināt minoritāšu tiesības, kādas viņam
pieder uz pastāvošo likumu, uz satversmes pamata.
Mums jāatzīmē, ka mēs brīnāmies, ka deklarācijā,
ko šodien noklausījāmies, nav sacīts, ka valdība
skatīsies uz minoritāšu jautājumu, kā viņa aizstāves
minoritāšu tiesības, lai gan pirms Saeima_s ievēlēša-
nasun valdības nodibināšanas sabiedrība, un presē
parādījās ziņas, ka nākošā valdība sašaurināšot mi-
noritāšu tagadējās tiesības. Tas, bez šaubām, mus
uztrauc. Mēs gribaim lai minoritāšu tiesības, kādas
tās ir tagad, pastāvētu arī turpmāk. Minoritāšu tie-
sību sašaurināšanai mēs nekādā ziņa nepiekritīsim
un apkarosim šādus valdības pasākumus.

Ievērojot visu sacīto, mēs tagadējos apstākļos
nevaram balsot par uzticības votumu valdībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija: Augstais nams! Iekams pieiet un apskatīt_ to,
ko valdība domā darīt, pāris vārdiem jāpakavējas
pie tiem apstākļiem un arī norādījumiem, ko_ devuši
mūsu vēlētāji, bet galvenā kārtā jāpakavējas pie
mūsu zemes pašreizējā stāvokļa.

Ir nenoliedzami, ka ne tikai Latvijā, bet vēl lie-
lākā mērā visā pasaulē ir iestājusies krize. Salīdzi-
not Latviju ar pārējām zemēm, jāsaka, ka apstākļi
šīs krizes pārdzīvošanai pie mums ir vēl daudz lab-
vēlīgāki. (P. Leikarta starpsauciens.) Leikarta
kungs, ja Jūs nebūtu prasījuši viens pats veselu mi-
nistriju, bet pietikuši ar solīto ministra bez portfeļa
vietu, tad droši vien tā krize tik liela nebūtu bijusi!

Mēs redzam, ka lauksaimniecības ražojumu ce-
nas ir kritušās. Cenas kritušās arī tiem lauksaim-
niecības ražojumiem, ko eksportējam uz ārzemēm,
un pie tam sašaurinājies arī tirgus. Tā tad lauksaim-
niekiem samazinājušies arī ienākumi. Bet te mēs
redzam vienu iespēju zemās cenas kaut cik uzlabot.
To mēs gribam panākt ar ievedumu ierobežošanu.

šeit Saeimā ievēlēti. No vienas otras politiskas un
arī saimnieciskas grūtībajs,ko pārdzīvojām šo mēnesi,
ļoti viegli varējām izkļūt. Ja tas nenotika, tad at-
bildību par to neviens nevar uzvelt_ uz mazākuma
tautību pleciem. Pēdējā laikā mūsu parlamenta
dzīvē un vispār mūsu politiska dzīvē ir iestājies
jauns posms, jauna ēra; tagad uz minoritāšu tautī-
bām neskatās vairs kā uz tādām, uz kuru pleciem
varētu uzlikt kādu atbildību. Mazākuma tautības_
tagad uzskata par otrās šķiras pilsoņiem, tāpat ari
viņu deputātus, un no tiem vairs neprasa atbildību.
Ir raksturīgi, ka tāds uzskats piemīt ne vienai atse-
višķai frakcijai, bet tas iet cauri no sienas līdz sienai.
Taču neviena frakcija, kurai Valsts Prezidenta
kungs bija uzdevis sastādīt valdību. negribēja griez-
ti es valdības sastādīšanas jautājumā pie mazākuma
.tautībām un parto jautājumu ar viņam runājušas
netika^ Ar to sākās jauna era mušu parlamentāra
un politiskā dzīvē, jo līdz šimmūsu valstī to nebijām
piedzīvojuši. Cienījamie deputātu kungi! Man
šķiet, ka šāds uzskats nav pareizs, ka šāds ceļš nav
labs, bet kļūmīgs un var pārvērsties par kaitīgu.

Es nemaz negribu pareģot, vai jaunās valdības
mūžs būs īss, vai garš, bet mums ir griba, lai šī val-
dība būtu stipra 'un stabila, lai tāda stipra un stabila
valdība pastāvētu ilgāku laiku. Mēs apsveiksim
visu, ko valdība darīs, lai nodrošinātu valsts stāvokli,
lai nostiprinātu tiesisko un demokrātisko iekārtu;
mēs apsveiksim katru soli, kas mēģinās mīkstināt
saimniecisko krizi un pacels iedzīvotāju labklajjbu.
Mēs būsim klāt valdībai gadījumos, kad viņa rūpē-
sies, lai nostiprinātu iedzīvotajos mieru un. visu tau-
tību draudzīgu sadzīvi un sadarbību. Bet mes reize

Valdības deklarācijā ir paredzēts ierobežot lauksaim-
niecības ražojumu ievešanu.

Tālāk mēs redzam, ka lielā mērā cietuši arī
jaunsaimnieki un sīkgruntnieki. Viņu saimniecību
nostiprināšana it kā sastingusi, jo attiecīgie krēditi
ir izsīkuši un attīstības process, kas visu laiku gājis
straujā gaitā uz priekšu, ir it kā apstājies. Sastin-
gumu iespējams novērst tādā kārtā, ja ķeramies pie
budžeta samazināšanas, un proti — tanīs posteņos,
kur redzam, ka krize vēl nav tik lielā mērā iestāju-
sies. Šeit es domāju tieši to budžeta posteni, kas
prasa ap 100.000.000 latu, t. i. ierēdņu algas. (J. Vin-
tera starpsauciens.) Vinters to prasīja par valdības
atbalstīšanu. Tagad mēs arī šim uzskatam pieejam
no tāda viedokļa, ka vienai daļai ierēdņu var sama-
zināt algas lielākā mērā, un vienai daļai var tās sa-
mazināt mazākā mērā. Mēs uzskatām, ka tie 100
vai 120 latu, ko pelnī mazais ierēdnītis, ir viņa eksi-
stences norma, un te mēs daudz nevaram samazi-
nāt; ja mēs samazinātu, tad zināmā mērā veicinātu
pastāvošo krizi. Ja uzskatām, ka dzīves minimums
ir apmēram 100 latu, tad, to samazinot, mēs līdz ar
to samazināsim šī ierēdņa pirkšanas spējas, kurš tad
mazāk patērēs tos lauksaimniecības produktus, ku-
riem pašlaik tirgus ir sašaurinājies. Tā tad, pieejot
izdevumu posteņu samazināšanai, mūsu metode ir
— un mēs ceram, ka valdība pie tās turēsies — aug-
stākās algas samazināt vairāk un zemākās — par
mazāku procentu. Šis apstāklis mums jāievēro, ja
gribam noturēt mūsu saimniecisko dzīvi no tālākas
katastrofas, no tālākas_ iešanas uz leju. Mums šī
krize jāaptur, jāpasargā mūsu saimnieciskās dzīves
slīdēšana uz leju, bet jāvirza tā uz priekšu.. (P.
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Leikarta starpsauciens.) — Leikarta kungs, agrāk
Jus nebijāt Saeima; un Jus esat ievēlēti, bet tagad
2 sundas esat kūluši tukšus salmus. Jūs savu runu
esat jau trīs reiz_ atkārtojuši. (Priekšsēdētājs P.
Kalniņš zvanī.) Tāpēc atļaujiet man runāt 10 minū-
šu. Celmavardu Jūs esat pieminējuši 25 reižu,
Bastjāņa vardu — 10 reižu, un pārējo vārdus arī
savas 5—j6 reizes. (P. Leikarta starpsauciens.)

Prieksēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart,
Jus esat runājuši */* stundas, atļaujiet arī citiem ru-
nāt! (P. Leikarts no vietas: «Viņš mani pārtrauca,
es viņu arī pārtraucu.)

A. Eglītis (turpina):_ (Starpsauciens.) Ne koa-
licionars, bet kollekcionārs, jo deputāts Leikarts ir
diezgan rets eksemplārs mūsu Saeimā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nepakavēties
pie personām!

A. Eglītis (turpina): Kāda ir tā vēlamība pieiet
saimnieciskajam sastingumam un mēģināt to atri-
sināt ? _ Man jāsaka, ka, bez šaubām, pareizākā iz-
eja būtu, ja varētu panākt vienošanos visu šķiru
starpa, ierēķinot arī strādniecību; tad varētu nodi-
bināt lielo koalīciju. Liekas, ka tas nav neiespē-
jams, un man šķiet, ka arī turpmāk tas nebūs nekas
neiespējams. (R. Dukurs no vietas: ..Jūs jau pat
mazajā neesat iekša! Palikuši bez portfeļiem, bet
runa par lielo koalīciju!")

Kad sākās sarunas par valdības sastādīšanu, sa-
runu vedējs griezās arī pie sociāldemokrātiem. Pēc
tam mums, pārējiem apspriedes dalībniekiem, pazi-
ņoja, ka sociāldemokrātiem esot 7 prasības. Pārru-
nājot visas šīs prasības, mēs atzinām, ka tur nav tā-
du, kas mums, pārējiem pilsoņiem — arī jaunsaim-
nieku uņ sīkgruntnieku frakcijai — nebūtu pieņema-
mas. Uz šo_ prasību pamata devām piekrišanu tā-
la_kam sarunām par lielo koalīciju. Pēc dažām die-
nam lasījām presē, ka sociāldemokrātu frakcijā no-
tiek zināma cīņa, ka ir viena dala, kas cīnās par
piedalīšanos koalīcijā, bet otra daļa ir pret to. Bet
reize ar šo cīņu pavairojās arī sociāldemokrātu pra-
sību_ skaits, un pēc dažām dienām viņiem 7 prasību
vieta bija jau 14 prasības. Apskatot arī šīs prasības,
starp kuram bija arī prasība par bezdarbnieku stā-
vokļa mīkstināšanu un zināmiem atvieglojumiem
Latvijas strādniecībai, mēs atradām, ka mēs varam
pievienoties arī šīm prasībām, un atkal devām pie-
krišanu tālākām sarunām. Pēc vairāk dienām, proti
— pēc vienas vēsturiskas svētdienas uzpeldēja jau-
nas prasības, skaitā ap 44. Tur nu bija daudz punktu.
(F. Mendera starpsauciens.) Vai nu 40 vai 44, bet
apmēram 40. Visām tām līdz nāca arī paziņojums,
ka šī platforma ir liela, ka tā nav domāta vienam
gadam, nav domāta arī 3 gadiem, t. i. šīs Saeimas

k

darbības laikam, bet tā domāta 10 gadiem. Bez
šaubām, ja uzstāda prasības veseliem 10 gadiem, tad
stāvoklis -top daudz grūtāks. Galvenais — mēs ne-
varējām izlobīt, cik šīs prasības nopietnas. Palika
tāds iespaids, ka šīs prasības uzstādītas tikai tādēļ,
lai nenestu atbildību.

Tagad pieiesim vienam jautājumam, ko skāra
arī Mendera kungs savā runā. Viņš teica: pieņem-
sim tādu piemēru, ka ir budžeta sega, kas apseguši
visus Latvijas iedzīvotājus. Tagadējā valdība būšot
ta, kas šo segu novilkšot uz labo pusi, tā ka viena
daļa iedzīvotāju palikšot neapsegta. Es gribētu
teikt: ja sociāldemokrāti uzstādīja tās pārmērīgās
prasības vai, pareizāk sakot, negribēja nopietni pie-
dalīties valdības sastādīšanā un tāpēc norobežojās
no atbildības, tad atbildība par to, ka strādnieku
prasības netiks ievērotas, krīt, sociāldemokrātu
kungi, uz jums. Jums bija iespēja piedalīties un iz-

' vest savas nepieciešamās prasības, līdz ar to arī to
bezdarbnieku un pārējo Latvijas strādnieku nodro-

šināšanu. Varbūt, tas jums nav izdevīgi, tāpēc ka
tur aizmugurē sēž kungi, kuriem ir cits uzdevums,
kuri nāk uz katedras ar valdības deklarācijām, kas
rakstītas Maskavā un Rīgā, varbūt, tikai pārtulkotas,
ja Maskavā īlenu Balodis tās vēl nav pārtulkojis. —
Tie kungi jums nedod miera un saka: jūs nedrīkstat
aktīvi piedalīties valsts izbūves darbā, jo tad jūs vai-
rāk nevarat sludināt sociālismu, „un tad sajūk jūsu
jēdzieni par šķiru polītiku. Ja to dara kommūnisti,
tad mēs to saprotam.

Te man ir kāds izdevums — Latvijas kommū-
nistu partijas centrālkomitejas paplašināta plēnuma
protokoli par vienu no notikušām sēdēm, kur pie-
dalījušies 28 biedri. Sēdi atklājis biedrs Liepa; tā-
lāk tur pateikts sekojošais: «Frakcija ir kreisās
strādniecības iekarojums, kas nācis ne bez kommū-
nistiskās partijas aktīvas līdzdalības." To mēs re-
dzam! Tā tad Maskavas kommūnistu partija ir pa-
pūlējusies, lai jūs tiktu šeit Saeimā. Tomēr jūsu
biedri nodod par jums ne visai glaimojošu liecību.
Tā, piemēram, 185. lapaspusē tai pašā grāmatā la-
sāms, ka biedrs Jeršovs nav vis kārtīgs biedrs. Un
kāpēc nē? Viņam, lūk, liek braukt uz sapulcēm, bet
viņam top bail no tautas, un viņš labāk paliek Dau-
gavpilī. (Starpsaucieni). Vēl vairāk jūs gribat? Ir
vēl nodotas liecības par jūsu pārējiem draugiem,
kur, starp citu, ir runāts arī par Zlaugotni-Cukuru;
tur teikts, ka tanī laikā, kad vajaga aģitēt, nevar
braukt uz Ēģipti, vai uz Itāliju, vai uz laukiem sienu
pļaut. Tā tad, acīmredzot, Zlaugotnis-Cukufs nav
bijis tik labs biedrs, un tāpēc viņš tagad ari ir kritis
cauri.

Par Mežuli, acīmredzot, ir labākas liecības. Lai
viņš paskatās atpakaļ uz to laiku, kad lielinieki bija
Latgalē. Cik cilvēku viņš nav nošāvis un pie tam,
kā dzird, pats savām rokām!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt
Eglīt, saucu Jūs pie kārtības! Es nevaru pieļaut,
ka Jūs apvainojat deputātu, ka viņš cilvēkus šāvis.

A. Eglītis (turpina): Es saku to, kas ir tiesu
materiālos. Šie materiāli ir Latgales apgabaltiesā,
kur tā lieta savā laikā iztiesāta. Nav piemērots aug-
stākais soda mērs tikai tāpēc, ka Mežulis bijis ne-
pilngadīgs, tikai 15 vai 16 gadu vecs. Tādi vīri,
acīmredzot, der.

Laicena kungam arī ir privilēģijas, jo viņš ir
dabūjis brīvbiļeti uz Kaukāzu un vēl brīvu uzturu
arī. (Starpsauciens pa kreisi: «Ko nu muldi!")

Tādi vīri nedos mums iespēju strādāt ražīgu
darbu. Tiem nerūp strādnieku un bezdarbnieku
stāvoklis, viņiem rūp tikai pašu stāvoklis. To mēs
redzam jau arī šeit Saeimā. Traču taisīšanā viņi ir
pirmie, bet ja jābūt par ko atbildīgiem, tad viņi ir
pirmie, kas rāda papēžus. Vai tā nebija papēžu rā-
dīšana, ja īlenu Balodis aizlaidās uz Maskavu, ka-
mēr biedrs Dzelzīte vēl nebija iesniedzis atteikšanos,
ja jūsu Mieža kungs sēdēja vai nu Padomijas sūtnie-
cībā, vai kur citur? Rīgā viņš tik viegli vi$ nebija
sastopams. Vai tā nav zaķa pastalu rīcība?

Priekšsēdētājs P, Kalniņš (zvanī): Deputāt
Eglīt, lūdzu turēties tuvāk deklarācijai!

A. Eglītis (turpina): Šķiet, šeit nevaram vainot
to strādniecību, kas šiem kungiem ir līdz staigājusi,
bet gan pašus vadītājus.

Man šķiet, ka šinīs apstākļos daudz patīkamāka,
daudz prātīgāka būtu bijusi tāda rīcība, ja mūsu so-
ciāldemokrātija arī piedalītos valdības darbā, jo tad
mēs varētu mazināt arī to lielo bezdarba postu, par
ko tagad tiek runāts un kas patiesībā arī ir novēro-
jams._

Tālāk mēs redzam, ka mūsu vēlētāji Saeimas
vēlēšanās ir devuši stingru norādījumu latviešu pil-
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soņiem saprasties, devuši iespēju radīt latviešu vai-
rakumu, tādu vairākumu, kas varētu izdot likumus,
kādi nepieciešami mūsu valsts iedzīvotāju vairāku-
mam. Un šeit, šīs valdības sastādīšanā mēs arī re-
dzam, ka šī velētāju nacionālā griba ir apstiprināta.
Tas politiskas partijas, kas vēlēšanu cīņā izgāja ar
nacionāliem lozungiem, ir guvušas uzvaru, un tāpēc
pilnīgi pareizi ir veikts darbs, ko ir padarījušas pil-
soniskas partijas, sekmīgi nodibinādamas nacionālu
valdīb^ Tagad man šķiet, ka mums jāpiegriež vis-
nopietnākā vērība šīs valdības darbībai, lai mazi-
nātu bezdarbu un tiktu paceltas cenas mūsu lauk-
saimniecības ražojumiem, lai tādā kārtā mūsu zem-
niecība varētu vieglāk uzelpot, lai viņai nebūtu tik
stipri sajūtama ta krize, kas pašlaik ir iestājusies.
Šos jautājumus varam izšķirt divos virzienos: stabi-
lizējot cenas; un ierobežojot dažādo preču importu.

Mēs ceram, ka jaunā valdība ievēros taupību.
Tāpatmēs ceram, ka jaunā valdība aizsargās mūs
pret tādiem elementiem, kas ar valsts līdzekļiem rīko
Latvijā tračus, pastiprinot saimnieciskās grūtības.
Tāpēc mēs jaunajam kabinetam dāvājam savu uzti-
cību un balsosim par šo valdību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (bijušo naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Šodien mums bija
izdevība redzēt jaunās valdības pirmsākumu. Šī
valdība vēl nav izveidota, nav zināms viņas tālākais
sastāvs, nav arī diezcik konkrēti nosprausta jaunās
valdības darbības programma. Bez šaubām, ne jau
programma būs noteicošā mērķu sasniegšanai, bet
atsevišķas personas. Diemžēl, nav zināms, kas stā-
vēs vissvarīgāko resoru priekšgalā, kas būs iekš-
lietu un finanču resoru vadītāji, jo no šo resoru va-
dības pa daļai atkarāsies izkļūšana no tagadējās
saimnieciskās krizes. Tā tad, ja runājam par uzticī-
bas dāvāšanu jaunajai valdībai, tā mums jādod Kā
blanko vekselis, par kura pildīšanu nav noteiktu
garantiju.

Runājot šodien par jaunas valdības deklarāc'ju,
interesanti atzīmēt, ka pēc garas kaulēšanās un tir-
gošanās dažas partijas tomēr nav varējušas sall:;t
par tik lielu portfeļu skaitu, cik vēlētāji rakstījuši
priekšā. Kā šī vēlētāju griba izpaudīsies dažam par-
tijām nākotnē, ir cits jautājums.

Ir vēl vienas šaubas: vai jaunā valdība spēs iz-
vest valsti no sabrukuma, kādā to ;evedusi 3 gadus
pastāvējušā valdība. Šaubas rodas iapēc, ka_ sa-
stāvs, partijas, ļaudis, kas bija pa_gājušā valdība, ar
maziem izņēmumiem ir arī tagadējā — jaunajā val-
dībā. Ja nu mēs te dzirdējām veselas virknes grēku
uzskaitījumu, visādu nelaimju un ļaunprātību uz-
skaitījumu, ko pielaiduši iepriekšējie valdītāji, tad ar
grūtu sirdi jāpieiet arī jaunajai valdībai. (Sauciens
no vietas: «Uz priekšu vairs tā_ nebūs!") Varbūt,
būtu jau loti labi, ja uz priekšu tas lietas ietu citādi,
un es domāju, ka mēs, visi Latvijas pilsoņi, vēla-
mies, lai uz priekšu būtu citādi. Bet tas apstāklis,
ka jau šodien ir tik daudz vakantu ministru posteņu,
liek mums pārdomāt, vai tiešām uz priekšu bus ci-
tādi, vai ari uz priekšu nebūs tā pat šaura andele un
posteņu tīkošana, vai arī uz priekšu viena otra par-
tija nepateiks: ja mums nedod to un to resoru, tad
mēs nemaz neejam, vai arī: ja mums nedod divas
ministru vietas, tad mēs_ arī neejam. Kungi, ta taču
dažreiz rīkojas mazi bērni! Tapec domāt, ka uz
priekšu vienam otram tas saprāts atgriezīsies, ir vel
stipri grūti.

Platforma, programma un tās dažas kontūras, kas
ir tikai valdības platforma_s pirmsākums, mums arī
nekā nedod. 1928. gada mes noklausījāmies Celmiņa
kunga deklarāciju. Sakait, kungi, vai kāds vel var

nākt ar skaistāku deklarāciju neka to darīja Celmiņa
kungs! Mēs dzirdējām, ka viņš sava deklarācija so-
līja ievērot taupību, lietderību un pareizu saimnie-
cisko polītiku. Solīja novērst izš_ķerdešanu, samazi-
nāt ierēdņu skaitu un valsts iestāžu skaitu. Bet ko
mēs redzējām? Cik no šīs programmas izpildīja?
Vai Celmiņa kungs saniedza savus spraustos mēr-
ķus? Sakait, kungi, vai nenotika taism otrādi? Vai
tie paši kungi, kas šodien nāca un uzstājas ka jaunas
valdības stiprākie balsti, nebija tie paši, kas ar plē-
šanu plēsa sev direktoru vietas, ministru biedru
vietas, konsultantu vietas u. t. t? Vai tagad šo
kungu apetīts bus mazāks? Vai Skujenieka kungs,
tagad labi domādams un šinī grūtajā brīdī uzņemda-
mies visu atbildību, spēs viņus apmierināt? Vai
viņš tiks ar tiem galā?_ Luk, tie ir jautājumi, kas
liek mums šo to padomāt.

Tomēr stāvoklis no otras puses ir tāds: ja ne-
būtu šīs jaunās valdības, ko tad mes liktu tas vieta?
(A. Eglīša starpsauciens.) Nu, Eglītis jau pats vel
vienu uzņemtos; viņam jau ar divi portfeļiem vien
arī nepietiek. Jā, valsts un tauta gaida valdību!
Dažas partijas un daži preses orgāni apzinīgi ir kul-
tivējuši stāvokli tik tālu, ka viņi saka: diezgan gai-
dīts, diezgan šīs ķēmošanas un muļķošanas! Taga_d
laiks teikt savu vārdu tautai — it ka tautai. Kultivē,
ved tautas psīcholoģiiu viena zināma virziena. Ja
nebūs šodien valdības, jus redzēsit, ko rakstīs daži
preses orgāni rīt un parīt; un jus zināt, uz ko tiek
vests, uz ko tiek gatavots. Tas,_protams, ir tikai
bērna iedomas par dažādiem apvērsumiem un par
diktatūras nodibināšanu. Es_ aizrādu, cik bīstams
noskaņojums tiek mests tauta,_ kur šo noskaņojumu
uztver krizes stāvoklī nonākušas lielas bezdarbnieku
masas, kuras arvien vairāk pieaug. Tapec mušu
stāvoklis ir bīstams ne tikai saimnieciska, bet arī
politiskā ziņā.

Ja nu tagad, kā te noskaidrojās, nav iespējams
— kas būtu vēlams — radīt lielo koalīciju, kur tad
izeja? Es teikšu, ka par lielas koalīcijas neveiksmēm
vainīgi nav tik daudz socia!demokrati, _ jo bija ari
kungi, kuri loloja cerības par līdzšinējas koalīcijas
atstāšanu spēkā. No turienes izgāja tas noskaņo-
jums ur. tā ticība, ka šo lielo koalīciju valsts nesa-
gaidīja. Kas tad nu atliek? Ja šīs_ Skujenieka kunga
valdības nav, kas tad nāks? Nāks jauna valdība,
varbūt labā spārna valdība, centra grupas vel vai-
rāk izslēdzot, ar minoritāšu atbalstu ka līdz šim.Tad
nu jāizvēlas no divi ļaunumiem tas mazākais, un,
man liekas, ka acumirklī mes tiešam no divi ļaunu-
miem esam izvēlējušies to mazako._ Saprotams, ka
uzstādīt un prasīt kaut kādas specļalas sava.s parti-
jas prasības visā pilnībā _u. t. t, būtu, varbūt, atkal
no otras puses noziegšanās pret mušu valsti un musņ
tautu. Bet, ievērojot to, ka Skujenieka kungs . sava
deklarācijā starp citu bija minējis arī mušu velētāju
jautājumakārtošanu — cerēsim, ka tas nebūs rak-
stīts tikai uz papīra, tikai ka maza skaista frāze,
makšķere acu apmānīšanai u. t. t. — man šodien
būs jābalso par uzticību tagadējai valdībai. (A. Eglītis
no vietas: «Redz, kā Kukainis ir piespiedis! Dekla-
rācijā ir iekšā: Vinteram jālokās!") Bet savu uzti-
cību valdībai turpmāk stādīšu atkarība no ta, kādi
būs šīs valdības turpmākie darbi. (A. Eglīša starp-
sauciens.) — Eglīša kungs, mani neinterese portfeļu
jautājums, kādus Jūs gribat. Ja Jus šoreiz netiekat
par iekšlietu ministri, tad es Jums ļoti jutu līdz. —
Bez kaut kādiem partijas aprēķiniem, izejot no ta,
ka no divi Jaunumiem jāizvēlas mazākais, ka paš-
reiz valdība zemei jādod, ka vecā valdībair slik-
tāka par jauno, es šodien balsošu par uzticību val-
dībai, bet šo uzticību stādīšu atkarībā no_ viņas dar-
biem un arī to solījumu izpildīšanas, ko tā ir solījusi.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)*) : Deputātu kungi! Uzskatu, ka pareizi ir
izturējušies tie nacionālo minoritāšu pārstāvji, kas
jau līdz šim paspējuši izteikties par savām negatī-
vam atiecībam pret jauno valdību. Tiesa, ka uz pa-
ziņojumiem par nākošās valdības neatbalstīšanu no
jatinas koalīcijas aprindām var atbildēt, ka minori-
tāšu atbalstu nemaz neprasa. Zināmā mērā tā būtu

1

pamatota piezīme, bet par cik valdība stādās priek-
ša Saeimai un minoritātes ir Saeimas neatņemama
sastāvdaļa, par tik minoritāšu, deputāti var un vi-
ņiem arī vajaga skaidri izteikt savas attiecības pret
jauno valdību, kas šodien lūdz Saeimas uzticību.

Nupat runāja ? deputāts Eglītis un aizrādīja uz
nesastādījušos iielokoaliciju ar sociāldemokrātu pie-
dalīšanos. Viņš pūlējās noskaidrot cēloni, kāpēc
kritusi cauri doma par lielo koalīciju. Man liekas,
tagad vairs nav vērts mēģināt uzrakņāt šos cēlo-
ņus; vajaga vienīgi atzīmēt, ka ministru prezidenta
kandidāts Skujenieka kungs pielika pie tā daudz
pūļu, bet viss tas beidzās bēdīgi. Lielās koalīcijas
vieta jus, Breikša kungs, dabūjāt ļoti lielu opozīciju.
Tapec nav ko viebties sakarā ar to, ka jaunajai val-
dība^ nav liela atbalsta. Jūs, koalīcijas kungi, paši
pie ta novedāt. Jūs sašaurinājāt riņķi. Vispirms jūs
atsviedāt nost minoritātes. Bet jaunā valdīšana ne-
maz tik pievilcīga nav, jo izrādās, ka ir vēl arī ve-
sela rinda latviešu deputātu, kas to nevēlas atbalstīt,
vai atbalsta tikai tizjaiku un ar nosacījumiem. Jūs
domājāt, ka minoritāšu iztrūkšana pievilks daudz
citu deputātu, bet_ jūs maldījāties. Jūs domājāt, ka
ta būs koalīcija kā rozīne; bet, acīmredzot, tas nav
iznācis. Mēs, turpretim, uzskatām, ka tā būs jūsu
koalīcijas «nagla", uz.kuras jūs pakārsit visus savus
apvainojumus krieviem un citām tautībām, visas sa-
vas nelaimes un neveiksmes.

Valdības deklarācijā nav ne vārda par attiecī-
bām prei Latvijas mazajām tautībām. Kādas būs
attiecības pret minoritātēm — uz šo jautājumu de-
klarācija aprobežojas ar klusēšanu. Minoritātēm
jus rādāt sakostus zobus. Lūk, jūsu atbilde: sa-
kosti zobi! Viens no šī kollektīvā darba — deklarā-
cijaautoriem, Breikša kungs, neatrada vārdu nā-
kamās valdības attiecību raksturošanai pret mums.
Bet viņš taču ir tāds pat «specs" minoritāšu jautā-
jumos, kā daži citi ievērojami latviešu darbinieki šinī
nozarē! — īstenībā Jūs. Breikša kungs, neesat tik
daudz minoritāšu pazinējs, cik minoritāšu ēdējs.
Man nāk prātā, ka iepriekšējo valdību deklarācijās
bija aizrādījumi, kā izturēsies pret mūsu vajadzībām
un mūsu tiesībām. Kaut kas bija minēts par stā-
vokļa negrozāmību, t. i. — apsolīts status auo, un
apsolīta labvēlība kulturāli-nācionālo tiesību dabīgai
attīstībai.

Kāpēc jūs šinī oficiālajā dokumentā neesat ie-
vietojuši savus īstos nolūkus attiecībā pret mums?
Vai drosmes pietrūcis? Tiešām būtu bijis patīka-
māk lasīt «nacionālās bāzes" darbinieku atklātus

I

vārdus nekā redzēt vienīgi sakostus zobus! Šī ir
tiešām ievērojama valdība, ko neatbalsta neviena
minoritāte. Lūk. tā, Breikša kungs, jānostāda šis
jautājums! Ne tikai nacionālu centienu dēļ, bet arī
citu uzdevumu dēļ minoritātes neatrod par iespēja-
mu dot savu atbalstu, upurējot pat oikonomiskās iz-
devības, lai tikai nepielaistu nacionālu aizskāršanu.

Runājot par it kā «nacionālo bāzi", par tās sla-
vējamo tīrību, es gribu teikt, ka par šo jūsu bāzi
stipri jāšaubās un jābūt aizdomās. Dažas frakcijas

*) Runātāja atreferējums,

jau velk pie sevis minoritāšu deputātus, lai sevi sti-
prinātu un radītu aizmuguri ne .visai tālā nākotnē.
Viena frakcija to pat atklāti paziņoja koalīcijas sēdē.
Tātad minoritātes jau tiek pielaistas, bet'tikai mas-
kēta veida, it kā ka_ut kāda maskēta piedēkļa,, frak-
cijas piebūves veidā, it kā retortē paslēptas! Cil-
vēki, kas kliedz par koalīcijas tīrību un par nacionālu
valdību, jau grimē minoritāšu deputātus par latvie-
šiem. Tapec jau izriet, ka pati bāzes seja ir šmiņ-
ķetaL Vainu tas tā_ ir, vai nav, bet to, kas izlaists
deklaraciļa, papildināja Breikša kungs savā pirmajā
runa. Ta bija valdības deklarācijas turpinājums
Kas interesējas par šo turpinājumu, lai paprasa sē*
des stenogrammu. Breikša kungs jau detalizēja
valdības nodomus un pie tam vēl ar neslēptu prieku

Sacītais jau paskaidro, kāpēc krievu deputātam
nav pa ceļam ar jaunās valdībās cēlējiem. Tas ir
vispirms. Es vēl pateikšu, kāpēc nav pa ceļam'ari
otrkārt un treškārt.

Ar mums tagad nerunā. Tas tagad modē. Ne
pārak ilgi atpakaļ bija citāda mode. Tad Skujenieka
kungs bija runīgāks. Viņš pastiprināti vilka minori-
tātes savā koalīcijā, nešķirodams pa tautībām.

Iztrūkstot krievu un citiem deputātiem, koalī-
cijā lielāku lomu spēlēs demokrātiskā centra partija,
t. i. ierēdņu partija. Lūk, tāpēc arī valdības deklarā-
cijas solījumos teikts, ka augstāko kategoriju ierēd-
ņiem samazinās algas. Tikai augstākiem ierēdņiem!
Lūk, tas ir otrs iemesls, kas mūs attur no kopdarbī-
bas ar jauno valdību. Mūsu vēlētāji prasa, un mēs
esam solījuši taupību, vislielāko izdevumu samazi-
nāšanu. Tāpēc aprobežoties tikai ar mazu ierēdņu
grupu ir nepietiekoši. Mums jāpanāk samazinājumi
iespējami lielākā budžeta posteņu skaitā. Tanī skai-
tā jāsamazina stāti un ierēdņu algas, samazinot tās
proporcionāli arī mazajiem ierēdņiem. Mēs pare-
dzam, ka ierēdņu partijai būs ievērojams spēks ta-
gadējā valdībā, un tāpēc nevaram atbalstīt tādu val-
dību. Ierēdņi aizstāvēs savas intereses uz zemnie-
ku rēķina.

Treškārt, es nevaru balsot par jauno valdību tā-
pēc, ka viņas šodien nolasītajā deklarācijā starp da-
žādiem nodomiem un solījumiem nekas nav teikts
speciāli par Latgales zemniekiem. Ir tikai divi no-
rādījumi, bet arī tie nevar apmierināt zemnieku pār-
stāvi. Sacīts, ka pabalstīšot lauksaimniecības pro-
duktu eksportu, pabalstīšot to visiem līdzekļiem, un
pārtraukšot dzīves spējīgu, saimniecību izpārdošanu.
Lūk, arī viss! Kāds labums un kāds atvieglojums
no tā mūsu apgabala zemniekiem? Eksportam vi-
ņiem nav nekā ne ko dot, ne ņemt, tā kā eksporta
pabalstīšana iet viņiem garām un līdz ar to visi
valsts lādes labumi Mums nav nekā, ko izvest uz
ārzemēm. Ne rudzu, ne sviesta, ne bekona... Tā
tad jaunā valdība atkal domā palīdzēt tikai lielajām
saimniecībām. To apstiprina jau aizrādītā deklarā-
cijas ot.rā vieta. Solās glābt no ūtrupēm dzīves spē-
jīgas saimniecības. Mēs saprotam, no kurienes pūš
vējš. Jau pagājušā Saeimā šeit daži deputāti pa-
skaidroja, kādas saimniecības viņi uzskata par tā-
dām, kas lemtas bojā ejai. Piemēram deputāts'
Šterns sacīja, kas nespējot dzīvot, tas drīz miršot,
lai tad arī ejot dibenā, jo nekāda palīdzība to ne-
glābs. Tāda mēraukla mums nav piemērota. Mēs
gribam sargāt vājās saimniecības, un tādu Latgalē
ir milzīgs daudzums.

Man atliek tikai balsot pret valdību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Zālītēm.
P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputāti!

Es runāšu neilgi. — Pie mums līdz šim ilgus, ilgus
gadus ir valdījusi īsta Latvijas izsaimniekošanas val-
dība. Tagad, paldies Dievam,-tā ir-aizmigusi! Es
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ceru, ka ta ir aizmigusi uz neatmošanos. Saldu
dusu tai! _

Runājotpar jauno valdību, jāsaka, ka tā ir dzi-
musi ļoti grūtos apstākļos. Par to esam vainojami
visi, gan laba, gan arī kreisa puse. Ja apskatām
Skujenieka kunga programmu jeb deklarāciju, tad
jāsaka, ka ta ir neskaidra un nepilnīga. Ar šādu
oikonomisko programmu mēs Latviju no krizes ne-
izvedīsim. Tauta sagaida no jaunās valdības, ka
viņa savedīs kārtība ienākumus un izdevumus, radīs
līdzsvaru budžeta, ka viņa pildīs atkal pilnas mūsu
tukšās kases un radīs uz laukiem kurmet ciešamus
apstākļus, ka arī gādās par to, lai nodokļu nasta tiktu
sadalīta taisnīgi.

Par visām lietām jaunā valdība vairs nevar stai-
gā^ līdzšinējos ceļus, tādus, pa kādiem ir gājusi līdz-
šinējā valdība. Viņas uzdevums ir uzsākt jaunus
ceļus, jo pa līdzšinējiem viņa nevar iet, ja grib izvest
Latviju no krizes. Pa tiem ir gājis Ulmanis, un viņš
ir Latviju ievedis bezdibenīgā purvā. Tāpēc es vēl-
reiz saku viņam: «Saldu dusu!" — Ja gribam likvi-
dēt bezdarbu — un tas ir viens no galveniem jautā-
jumiem—, ja gribam atkal pildīt mūsu tukšās kases,
lai atkal saviem _ ierēdņiem varētu izmaksāt-kārtīgi
algu — un maksāt pie tam nevis bada algu, bet pie-
tiekoši labu algu, —, tad mums jāiet cits ceļš.

Šinī ziņā mani uzskati nesaskan ar mana bloka
biedru, leikartiešu uzskatiem, kas domā, ka ierēdņi
apēd Latviju. Viņi saka: redziet tie 90.000 vai
100.000 jerēdņu, tie vai visu ir apēduši; un tagad
visas grūtības pastāvot it kā tikai iekš tā, kā sama-
zināt to bezgala lielo ierēdņu skaitu uz vienu ceturto
daļu un nosist viņiem algas, liekot strādāt zemniekiem
ierēdņiem ta sakot par neko. Ja tiešām gribam lik-
vidēt bezdarbu, tad mums vajadzīga nauda. Ir sa-
cīts, ka Rīgā ir jau 11.000 bezdarbnieku; viņu ir
daudz arī uz laukiem un citās pilsētās. Kopā bez-
darbnieku ir jau 20.000—30.000, varbūt, pat līdz
40.000 un ziemā būs vēl vairāk. Tāpēc es ceru, ka
jaunā valdība tam piegriezīs galveno vērību. Darba
tauta sāk mirt badā, viņa pat jau tagad mirst badā.
Es pats pazīstu daudz tādu ģimeņu, kuras tiešām
mirst badā. Mums ir jāglābj tauta, un it īpaši darba
tauta, no bada nāves.

Ja gribam savest budžetu līdzsvarā un glābt
tautu, tad vienīgais ceļš ir -*- steidzami ievest mo-
nopolus. Taisnība. Skujenieka kungs minēja par
monopoliem, bet viņš runāja: par tik, par cik atļaus
apstākli. Es redzu, ka viņam trūkst drosmes iet pa
monooolu ceļu tālāk līdz galam. Viņam, laikam, bail
no žīdiem un minoritātēm. No tām viņam nav jā-
baidās, un no tām viņš nedrīkstētu baidīties, ja viņš
grib Latviju glābt.

Te pilsoņi pārmet sociāldemokrātiem, ka tie
vainīgi par pašreizējo stāvokli; sociāldemokrāti tais-
nojas, ka pilsoņi vainīgi. Man jāsaka, cik es novē-
roju, tad, kā pilsoņu, tā sociāldemokrātu programma
?— abas ir vainīgas. Pie labas gribas sociāldemo-
krāti varētu ieiet tagadējā, valdībā, un arī pilsoņi va-
rētu iet tālāk. Ja grib Latviju glābt, izvest no purva
un vest pretim labākai nākotnei, tad tas jādara. Es
ticu, ka sociāldemokrātiem, neskatoties uz viņu in-
ternācionālitāti — starptautiskumu, tomēr būs tik
daudz patriotisma, lai ietu šādu ceļu. Bija laiki, kad
Latvija bija jāglābj, un toreiz_ viņiem bija ne mazāk
patriotisma un drosmes kā nacionālistiem. Es īste-
nībā sociāldemokrātus turu par nacionālākiem nekā
tā saukto Berga partiju, kura ir pseudonācionālistu
partija. Sociālisti ir lielāki patrioti nekā berģisti; to
viņi pierādīja brīvības cīņās. Ja tagad gribam iz-
bēgt no posta, tad mums jāiet pa to pašu ceļu. Ar
to programmu, ko tagad ir uzstādījis Skujenieka
kungs, Latviju nevar izvest no posta. Ja salīdzinām

pilsoņu programmu ar sociāldemokrātu programmu,
tad sociāldemokrātu pragramma ir plašāka, izsmeļo-
šāka, dziļāka, valstiskāka. Viņai ir asāks un tālāks
skats — to es te konstatēju. Es nebaidos te to kon-
statēt, ja, varbūt, pilsoniskā prese rit mani nozākās
un nīdīs par to. Vienīgi sociāldemokrāti zina, ko
viņi šai momentā grib un prasa; pilsoņi to nezina.
(Starpsauciens pa kreisi: «Tas ir pareizi!") Un tā-
pēc mums jāiet kopā. Aizmirsīsim tagad šķiru cīņu!
Kad mēs Latviju būsim izveduši no posta un savedu-
ši finances kārtībā, tad iesim atkal katrs savus ceļus.
Bet tagad aizmirsīsim šķiru cīņu, un man gribētos
šai darbā uzaicināt arī kommūnistus. Aizmirstiet arī
jūs savus maldu ceļus! Ja jūs esat īsti strādnieku
pārstāvji, tad jums tagad jāaizmirst savas separātas
tieksmes. Jūs nedrīkstat šķielēt uz Maskavu! Jums
jāredz tautas posts un jānāk valstij palīgā. Ja jūs
neuzbruksit tik daudz sociāldemokrātiem, tad arī
viņi par jums tik ļauni nedomās, un jūs pie viņiem
atradīsit katrā laikā atbalstu. Strādnieki ir japuši
redzīgi. Ja jūs viņu patiesās intereses neievērosit,
ja jūs viņus tagad neaizstāvēsit, jūsnākošās vēlēšanās
zaudēsit. Tauta ies kopā ar tiem, kas viņai atdara
acis, kas viņu ved pie materiālas labklājības.

Ja vēro Skujenieka programmu, kāda tā ir ta-
gad, tad par šo valdību nevarētu un nedrīkstētu bal-
sot; bet ievērojot, kādos apstākļos Skujenieka val-
dība ir dzimusi; mums Skujeniekam jāpateicas, ka
mums jel pavisam ir latviešu- valdība; to ievērojot,
es par viņu ar prieku nodošu savu balsi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Ceturtai Saeimai sanākot,
mūsu zemē valda smagi saimnieciskās krizes ap-
stākļi. Bet no otras puses ir labi, ka visiem ir
skaidrs, kur meklējama izeja pašreizējā grūtajā saim-
nieciskā stāvoklī. Sabalansēts budžets ir pirmais
jautājums; tirdznieciskās resp. maksājumu bilances
nokārtošana — otrs. Trešais lielais jautājums mūsu
tautas lielākai daļai ir — lauksaimniecības ražojumu
cenu nodrošināšana; un beidzot ceturtais jautājums,
kas ar katru dienu kļūst uzmācīgāks, ir — bezdarb-
nieku jautājuma nokārtošana. Ja šos jautājumus
vispār lielās līnijās jaunajai valdībai sekmīgi izdo-
sies atrisināt, vieniem, vai otriem, vai trešiem lī-
dzekļiem, tad krize būs ja ne pilnīgi novērsta, tad
vismaz mīkstināta, un valsts saimniecība būs savesta
kārtībā.

Kas būtu darāms ar mūsu budžetu? Bez šau-
bām, pirmo reizi, kamēr mēs še esam kopā, tautas
vietnieki, jāatzīst, ka nelaime dažreiz nes arī laimi.
Visus ilgos gadus mēs runājām par taupību, tomēr
sasniegt šo mērķi neizdevās: mēs bijām par bagā-
tiem, līdzekļi ieplūda lielākos apmēros nekā bijām
uzstādījuši savā valsts ienākumu budžetā, un tas mūs
vilināja pavairot arī izdevumus un līdzekļus izšķiest.
Tagad tas vairs nevar turpināties. Pirmkārt — jā-
atsakās no kapitālu ieguldījumiem, no jauniem būv-
darbiem, jāatsakās no ārkārtējiem izdevumiem valsts
budže'a kārtībā. Lai gan zemnieku savienība brīdi-
nāja, ka tāda politika ir nepareiza, ka ar to tautu no-
plicina — tomēr nekad mūsu parlamentā nebija va-
jadzīgā vairākuma, lai apturētu šo kardināli nepa-
reizo politiku. Tagad gribot negribot pie tā jāķeras,
un visi ārkārtējie izdevumi jāstrīpo.

Otrs jautājums, ko tagad piespiedu kārtā atri-
sināsim, ir sekojošais. Neskatoties uz kļūmīgo bal-
sošanu Saeimā", kad noraidīja tā saukto sievu algu
apcirpšanas likumu, mums visiem jāatzīst, ka valsts
aparāts ir par lielu un tas jāsašaurina; tas panā-
kams vienīgi pieskaroties kā ierēdņu skaitam, tā ari
algām. Ir labi, ka tagadējais grūtais laiks un drau-
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došie apstākļi piespiež mus beidzot to darīt — es
gribu sacīt — vienkāršot valsts pārvaldes aparātu.

Tirdzniecības bilance, tāpat lauksaimniecības
un rūpniecības ražojumu cenu nodrošināšana prasīs
radikālus soļus. Vietējo' ražojumu tirgus noorgani-
zēšana un eksporta pavairošana visiem līdzekļiem,
bet importa samazināšana līdz nullei prasīs radikā-
lus soļus un prasīt arī, gribu sacīt, lielu pašaizliedzī-
bu un drosmi.

Beidzot — bezdarbnieku jautājums. Tas prasīs,
pretēji budžeta sabalansēšanas nepieciešamībai, to-
mēr jaunus lielākus līdzekļus nekā parasts.

Šo četru lielo jautājumu atrisināšana, bez šau-
bām, no Saeimas prasa un prasīs lielu vienprātību,
\kngabalainību un lielu bāzi jaunajai valdībai. Tā-
pēc saprotams, ka zemnieku savienība, sanākot šai
Saeimai, tūliņ deklarēja un izsacīja savu prieku, ka
sasniegts tautas ilgi lolotais mērķis, ka parlamentā
vairākums nu ir nacionālai pilsonībai _Un ka tagad
varētu sastādīt nacionālu valdību, jo mūsu valstī no-
spiedošais iedzīvotāju vairākums ir latviešu un pie
tam lielais vairums ir pilsoņu. Zemnieku savienība
un arī citi pilsoņi tomēr tai pašā laikā pateica, ka
viņi ir gatavi meklēt arī plašāku bāzi, t. i. ieiet lielā
koalīcija. Taisni mūsu frakcijai bija gods pirmai
vest sarunas kā par nacionālās valdības, tā arī par
lielās koalīcijas nodibināšanu. Diemžēl, mēs atdu-
ramies uz sociāldemokrātu kungu nepiepildāmām
prasībām.- Izrādījās, ka viss tas, ko sociāldemokrāti
mūsu parlamentā deklarējuši 13 gadu laikā un ko
viņi nav varējuši sasniegt normālos laikos, jo valstij
nav bijis vajadzīgo līdzekļu —, šīs prasības tagad
atkal ir viņu programmā, un šo prasību izvešanu
viņi prasa tagad krizes laikā. Kad mēs bijām bagāti,
mēs sociāldemokrātu kungu prasības nevarējām pil-
dīt, bet tagad mums prasa tās izpildīt krizes laika.

Šodien Mendera kunga runā dzirdējām un'zi-
nām arī no sociāldemokrātu platformas, ka budžeta
sabalansēšanas jautājumā nevar būt ne runas par
pieskaršanos strādnieku un ierēdņu algām. Tāpat
zinām, ka jānodarbina visi bezdarbnieki un tai pašā
laikā bezdarbnieki jāapdrošina. Pēc pavirša aprē-
ķina bezdarbnieku nodarbināšana šoziem izmaksā-
šot 4.000.000 latu un apdrošināšana arī 4.000.000 latu.

Tālāk Mendera kungs prasa vēl jaunus līdzekļus
slimo kasēm. Kā uz galveno ienākumu avotu, ar ko
sabalansēt valsts budžetu, Mendera kungs noradīja
uz Kara ministriju, uz tās izdevumu strīpošanu — ar
vārdu sakot, uz mūsu valsts drošības likvidēšanu.

Otrā lielā jautājumā, par maksājumu bilances
' izlīdzināšanu, tika aizrādīts, ka vajadzīga valsts saim-
niecības sociālizācija, Šī metode, šis līdzeklis mums
pilsoniskā Latvijas republikā nav pieņemams; ar tā-
dām metodēm mēs nevaram ķerties pie mūsu valsts
saimniecības uzlabošanas; mums jāpaliek tomēr pie
pilsoniskām metodēm.

Beidzot trešā lielā jautājumā —par bezdarbnie-
kiem mēs dzirdējām ironizēšanu, ka pilsoņi tikai sa-
kot, ka viņi domājot par bezdarbnieku nodrošināša-
nu, bet tās esot tikai frāzes. Faktiski kreisā valdība
ir pastāvējusi tikai īsu laiku, bet visu bezdarbu ar-
vien ir novērsušas pilsoņu valdības. Katru gadu Sa-
eima paredz valsts budžetā 1.000.000 latu bezdarb-
niekiem, bet otru miljonu Ministru kabinets kārtīgi
izmaksā no summām 'neparedzētām vajadzībām. Rī-
gas pilsēta un — pārējās pilsētas arī arvien ir de-
vušas no saviem līdzekļiem bezdarbniekiem, un Šo-
gad, 1931. gadā, Rīgaspilsēta viena pati ir izdevusi
bezdarbnieku nodarbināšanai 1.000.000latu. Visišie
līdzekļi ir atvēlēti saziņā ar pilsoniskām valdībām,
un es esmu pārliecināts un skaidri zinu, ka arī šī
valdība dos tos pašus līdzekļus bezdarbnieku jautā-

juma atrisināšanai, tāpat kā tos ir devušas visas
līdzšinējās valdības.

Es gribētu atzīmēt, ka kardināli nepareizs ir
Mendera kunga uzskats par to, ka nevajadzētu atplu-
din.āt bezdarbniekus no Rīgas uz laukiem, maksājot
algas prēmiju un citādā veidā tiem lauksaimniekiem,
kuri ņemtu bezdarbniekus no pilsētām uz laukiem.
Man liekas, ka bezdarba jautājums ir tik draudošs, ka
ir svarīgs katrs līdzeklis bezdarbnieku skaita samazi-
nāšanai Rīgā, lielo bezdarbnieku plūdu apturēšanai
uz Rīgu, kurp viņi nāk meklēt vieglu maizi, lai bez-
darbiniekus sūtītu atpakaļ uz laukiem. Rīgas bez-
darbnieka visa karjera, ja tā var izteikties, ir tā, ka
to nodarbina 2 nedēļas mēneša laikā par 2 latiem
dienā. Tā tad bezdarbnieka, bieži ar ģimeni, iz-
peļņa, neskaitot mazās piemaksas bērniem — 20
santimu dienā, ir zupa, mārciņa maizes un peļņa, kas
ir naudā par 12 darba dienām tikai 24 lati mēnesī. Tā
taču tomēr ir bada maize, un ar to cilvēks var knapi
eksistēt. Ja valdība ar pilsētas pašvaldību varētu
garantēt darbu uz laukiem par 30 latu mēnesī un
pilnu uzturu, tad tas, man šķiet, būs taču daudz la-
bāk pašam bezdarbniekam; viņš būs daudz apmie-
rinātāks. Pie šī jautājuma es apstājos sīkāk; var-
būt, tas it kā būtu nevietā, bet tas ir princips, sva-
rīgs princips, un šī jautājuma nokārtošanai valdībai
jālieto visi līdzekļi.

Šogad pirmo reizi, kamēr pastāv mūsu valsts,
mums ir īsti bezdarbnieki. Līdz šim bija sezonas
bezdarbnieki, kurus kultivē ar tiem 2 miljoniem la-
tu, ko katru gadu Saeima atvēl bezdarbniekiem. Uz
laukiem vasarā viņi strādā, bet rudenī sanāk Rīgā.
Bez šaubām, vasarā strādājot, viņi ir kaut ko nopel-
nījuši un arī uzkrājuši ziemas pārtikai, bet tomēr
viņi pierakstās darba biržā, lai dabūtu arī tos 2 la-
tus dienā. Tas jau ir zināms pabalsts pie tā, ko katrs
strādnieks, rūpēdamies par savu dzīvi, par savu
eksistenci, ir uzkrājis. Šogad mums ir īsti bezdarb-
nieki, kuri radušies tādēļ, ka ir slēgtas daudz fabri-
kas un uzņēmumi; tāpēc arī tagad šis jautājums ir
ļoti nopietns. Appellēt pie ielas, aicināt pūli un
draudēt jaunajai valdībai: mēs nāksim un piespiedī-
sim jūs darīt tā, kā gribam — tas ir pilnīgi nevietā.
Es esmu pārliecināts, ka mūsu jaunā valdība ar mi-
nistru prezidentu Skujenieku priekšgalā nokārtos vi-
sas šīs lietas un no draudiem nebaidīsies.

Pēc šādas sociāldemokrātu atteikšanās no pie-
dalīšanās valdības darbā, mēs redzam, ka lielā bāze
nav satādījusies. Valdībai jāatbalstās uz daudz ma-
zākas bāzes, un tas, bez šaubām, ir slikti. Bet labi
arī tā! Šodien no latviešu pilsoņu deklarācijām mēs
redzam un jūtam, ka būs tomēr 55 Saeimas latviešu
pilsoņu deputāti, kas uzņemas drosmi un atbildību
glābt valsti grūtā brīdī un atbalstīt jauno valdību.
Tā tomēr ir pietiekoša.bāze. Protams, tagad nav
laika runāt par partiju prasībām, umarī ministru
prezidenta deklarācijā mēs nevienas tādas prasības
neredzam. Tur ir galvenie jautājumi: krizes mīksti-
nāšana, katastrofas novēršana un mūsu valsts un
tautas saimnieciskās dzīves savešana kārtībā. Kad
šī īsā un skaidri noteiktā programma būs izpildīta,
tad, bez šaubām, varēs pacelt arī sīkākas, ja gribat,
pat partiju prasības, kurām tagad nav vietas. To ir
pierādījuši visi tie pilsoņi, kas atbalstīs jaunovaldību.

Man gods paziņot zemnieku savienībasfrakci-
jas vārdā, ka mēs ticam, ka valdība realizēs savu
programmu un viņai tam ir vislabākā griba. Tādēļ
mēs balsosim par uzticību jaunajai valdībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Aug-
stais nams! Negribu kavēt jūsu uzmanību šinī vē-
lajā rīta stundā, bet tikai paziņošu, ka kristīgais dar-
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ba bloks ir pārliecināts, ka jaunā valdība pieliks vi-
sus speķus, lai izvestu mūsu zemi un valsti no tām
grūtībām, kuras mēs pašlaik atrodamies. Kaut gan
mušu pārstāvība jaunajā valdībā līdz šim nav vēl
atrisināta, mes tomēr arī balsosim par uzticību jau-
najai valdībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski*). Sit ar dūri uz tribīnas.).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu
vairāk pieklajībasļ (K. Mežulis no vietas: «Te ar
pieklājību nerēķinās!") Saucu deputātu Mežuli pie
kartības par šiem vārdiem. — Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tatukungi! Loti lielīgā toni te uzstājās no demokrā-
tiska centra Breikša kungs un lielījās, ka šī frakcija
esot viena no augošām un ka viņa kopā ar citām
centra grupām un kopā ar visiem latviešu pilsoņiem
esot izdarījusi lielu varoņdarbu, proti — sastādījusi
reiz vienu pilsoniski-nācionālu valdību, kas līdz šim
vel nekad neesot noticis. Kur tad te nu ir tas va-
roņdarbs^ Breikša kunga lielīb a un izrunāšanās
nav nekāda samērā ar to darbu, ko centrs pagaidām
izdarījis, jo, ja paskatāmies paziņojumā, ko šodien
nolasīja Saeimas priekšsēdētāja kungs, tad redzam,

' ka šis varoņdarbs ir tāds, ka jaunā valdība sastā-
dīta pagaidām bez finanču ministra, ar vārdu sakot
— jaunais kabinets ir tāds nacionāls kabinets, vai
tāds nacionāls kuķis, kas tiek laists tagad ūdenī bez
stūrmaņa šinī vētrā — šinī saimnieciskās krizes
laikā, pie kam šim kuģim ir sūce. Vai to var uzska-
tīt par lielu varoņdarbu? To es negribētu sacīt!

Breikša kungs gribēja vainot arī sociāldemokrā-
tus par to,_ka viņi neesot palīdzējuši šo darbu labāk
izdarīt. Jā, ja sociāldemokrāti būtu tādi, kādus
Breikša kungs būtu gribējis viņus redzēt, t. i. ia viņi
atteiktos no tās «internacionālās ģifts", kā viņš iz-
teicās, un kļūtu par breikšistiem, tad, varbūt, so-
ciāldemokrāti varētu ieiet jaunajā valdībā.

Un ko tad Breikša kungs runāja? Te nupat
Celmiņa kungs deklarēja zemnieku savienības vie-
dokli un izteica domu, cik labi būtu, ja šinīs būtajos
laikos tā bāze būtu plašāka. Bet man nāk atmiņā
Celmiņa kungs tad. kad viņš teica savas valdības
laikā: labāk simtreiz kopā ar minoritāšu lielpilso-
nlbu nekā latviešu strādniekiem-sociāldēmokratiem!
Tā tad, redziet, ir pienākuši laiki, kad tiem kungiem
pašiem jārunā par plašāku bāzi.

Es gribu izteikties īsi. Breikša kungs, demo-
krātiskais centrs, pārmet mums, ka mēs apellējot
ārpus Saeimas. Bet es gribētu prasīt: kam tad jūs
domājat, lai mēs apellējam? Vai pie jums? Mēs
savu šķiru cīņu turpināsim strādnieku organizācijās
ārpus Saeimas. Te ir pilnīgi nevietā Breikša kunga
iedoma, ka to šķirU cīņu un strādnieku organizācijas
tikai te Saeimā mēs varētu sekmēt. Mēs darām,
kas mums Saeimā darāms, un darīsim to, kas mums
ārpus Saeimas jādara. Velti Jūs,' Breikša kungs,
domājat, ka mēs gribot tur iet kādam astē. Tā lieta
nav tāda. Ja pilsoniskais spārns še gatavo ceļu
kommūnistiem, tad jums velti runāt pašreiz, ka kom-
mūnisti sludinot Latvijas valsts iznicināšanu. Kom-
mūnisti tikai sludina valsts iznīcināšanu, bet jūs ar
savu polītiku jau viņu faktiski iznīcināt. Jūs ejat pa
priekšu kommūnistiem ceļu sagatavot. Tā tad kom-
mūnisti pagaidām mazāk bīstami valstij nekā jūs
domājat, un turpmāk mūsu darbs, kas mums jādara,
ir pirmā kārtā — pierādīt visiem strādniekiem un
likt saprast visiem vēlētājiem, kas par demokrātisko

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

centru balsojuši, ka nacionālā politika, ko demokrā-
tiskais centrs aizstāv, ir strādniekiem naidīga. Mes
ceram, ka jūs ar savu gaudenokoaliciju un valdību,
kuru šodien laidīsit bez stūres ūdenī un vētra, palī-
dzēsit atgriezt pie mums apmaldījušos vēlētājus. ,.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel)_: Augstais nams!
Ilgi bija jāgaida, kamēr dabūjam jaunu valdību.
Diemžēl, arī tās šodien neredzam, jo nākamais mini-
stru prezidents nevar nolasīt visu kabineta sastāvu.
Tā vietā ir tukšums, tā ka man ļoti grūti tagad runāt
par valdību. . -

Kādā momentā valdība stadas priekša?_ Taga-
dējā momentā, kad galvena kārta jārūpējas par
saimniecisko polītiku! Un tomēr mums nav finan-
ču ministra! (Saucieni no vietām: „Bus" — P.
Leikarts no vietas: «Dubins!") _ Es baidos, vai ne-
būs Leikarts! (Jautrība.) — Tapec. es šeit nevaru
teikt, ka jaunā valdība ņemama nopietni.

Es varu atvieglot jauna ministra prezidenta
kunga stāvokli, ja viņš uzstājas umpateica, ka_ viņam
būšot grūti valdīt. Varbūt viņam nebūs grūti val-
dīt, tāpēc ka viņš nevaldīs ilgi. Tāda sastāva val-
dība un tādu personu pabalstīta, ka priekša likta
valdība, nevar ilgi pastāvēt.

, Šis pats jaunais ministru_ prezidenta kungs ta-
gad par katru cenu grib sastādīt latviešu nacionālo
valdību. Vai viņš nav tas pats prezidents, kas kādreiz
gāja kopā ar minoritātēm? Vai toreiz arī bija lat-
viešu nacionālā valdība? _ Tāpat tiejcungi, kas šo-
dien te ar bravūru uzstājās, piemēram Breikša
kungs, papriekšu baidīja minoritātes: tikai kommū-
nisti, sociālisti un minoritātes nebalsošot par nacio-
nālo valdību. Var domāt ka Breikša kungs ir tik
svēts, ka viņam nav nekādu darīšanu ar, minoritā-
tēm. Kad mēs aizejam mazliet tālāk, uz Reniņa ielu,
tur stāvoklis ir citāds; tur Breikša kungs visus jau-
tājumus nokārto kopā ar minoritātēm. Redziet, ta
tad tik «trakas" tās minoritātes nemaz nav. Ar vi-
ņām var gluži labi iztikt un saprasties, un, man šķiet,
ka šai momenta nevajadzēja minoritātes atgrtizt.
Arī minoritātēm vajadzēja ieiet jaunajā valdība.

Es vēl pielaižu tādu varbūtību: ja mūsu valsts
kase būtu pilna, tad šādu luksus lietu vēl varētu iz-
taisīt, bet šinī momentā, kad mums ir naudas trū-
kums ik uz spla, kad mums visiem vajadzētu strā-
dāt kopā, kad mums valdībā vajaga gudrus vīrus, jūs
atgrūžat minoritātes un izsludināt nacionālu valdību.
Kungi, vai jūs apzināties, kādas sekas tam var būt?
Es domāju, ikviens no jums zinās, ka minoritātēm ir
taču lielāki sakari ar ārzemēm; ar minoritāšu tirgo-
tāju un fabrikantu starpniecību mēs, varbūt dabūtu
ārzemju krēditus. Neskatoties uz visu to, jūs nākat
un šai nopietnā momentā pasakāt, ka minoritātes
valdībā nav vajadzīgas. Vai tā ir gudra politika?
Vai tā nav īsredzīga politika? Vai tā nav Leikarta
politika? (Starpsaucieni.) Es teikšu, ka es baidos, ka
neiznāk ar jauno valdību tā, kā Leikarta kungs tei-
ca par veco valdību. Viņš teica, ka agrākā valdība
bijusi ļaunprātīga valdība. (Starpsaucieni.) Man
šķiet, ka būtu daudz asprātīgāk, ja teiktu, ka viņš
negrib šo valdību padarīt ārprātīgu. Ja jaunā val-
dība klausīs Leikarta, profesora Zālītes, Vintera u. c.
padomiem, tad jājautā, cik tālu mēs tiksim. (/. Vin-
tera starpsauciens.) Vintera kungs, es nezinu, kas
ir lielāks spekulants, vai tirgotāji, vai Jūs, Vintera
kungs, ar savu polītiku!

Te, uzstājoties un runājot par nacionālo politiku,
Breikša kungs pārmeta sociāldemokrātiem, ka viņi
neesot piedalījušies nacionālās valdības sastādīšanā,
ka viņi to neesot gribējuši. (Starpsaucieni.) Breikša
kungs, vai Jūs to gribējāt? Vai Jūs gribat aizrādīt
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uz Makdonaldu? Lūdzu, es Jums pateikšu, ka An-
glija valdība Ir žīdi; tur valdībā ir lords Rīdings un
citi žīdi. (Starpsaucieni.) No vienas puses jūs žī-
dus negribat, bet no otras puses iznāk, ka jūs tos gri-
bat. (Starpsaucieni.)

Kungi, jums„nav idejiskas politikas, bet gan no
momenta uz momentu. Jūsu politika ir no viena
momenta līdz.otram. Ja jūs domājat, ka šinī momen-
tā vajadzīga tāda politika, jums tā ir tāda; bet ja
vajadzīga citāda politika — jums tā ir pavisam ci-
tāda. Kad Juraševska kungam vajadzēja sastādīt
valdību, viņš meklēja Dubinu.. Tā tad šeit lieta nav
idejiska, bet jūs domājat tā: tauta to prasa — skrie-
sim tautai pakaļ. — Ar tādu polītiku jūs tālu netik-
si-t, sevišķi, ja jums nav vēl finanču ministra, un jūs
nevarat vainot mūs, ka minoritāšu dēļ jūs esat no-
nākuši tādā stāvoklī. Lūdzu, pierādait, kādā jautā-
jumā mēs esam vainīgi! Nevienam no mums-jūs ne-
varat pārmest; jūs paši, latvieši, esat to darījuši.
Tiklīdz bija atlikums budžetā — tas jaubija izdalīts.
Kad bija paredzams, ka būs 11.000.000.latu atlikuma,
bija izdalīti jau 12.000.000 latu. (J. Šterns no vietas:
«Jūs paši izdalījāt!") — Es nevaru sacensties ar
Šterna kungu! —

Varētu teikt: «ko tās minoritātes uzbudinās,
mēs viņām nekā neesam darījuši?" — PareizĻ pre-
zidenta kungs neviena vārda neminēja par minori-
tātēm; tā tad var domāt, ka viņš var būt labs pret
minoritātēm, un var rīkoties visādi. Bet ko mēs
redzam? Nāca Breikša kungs un atšifrēja to, ko
teica Skujenieka kungs: tā nacionālā valdība, kuru
mēs te taisām, būs uz minoritāšu rēķina. Un tanī
pat dienā viņš paraksta priekšlikumu, ka vajaga ru-
nāt tikai latviski! Viņam vajadzēja pagaidīt mazā-
kais līdz otrai dienai, kamēr viņš būs ministru pre-
zidents. Tas pierāda, ka šī valdība tiek sastādīta uz
minoritāšu rēķina, un mēs zinām arī, kā ministru
prezidents Skujenieks izturas pret minoritātēm. Tā-
pēc negaidait no minoritātēm, lai tās šo valdību at-
balstītu, (Starpsauciens.) Es zinu, ka jūs nebaidā-
ties; bet es zinu arī, ka nepaies ilgs laiks, un mēs
jūs sabaidīsim. Es zinu, ka jūs bijāt arī tādā koalī-
cijā, kur bija arī minoritātes To, man šķiet, jus it
labi atceraties. (Sauciens no vietas: «Kas tur bija?")
Vienalga, kas tur bija, bet žīdi tur bija! Jums nav
svarīgi vārdi, bet gan žīds.

Par tādu valdību, kuras lozungs ir —šauri na-
cionāla valdība, pilnīgi izslēdzot šinī grūtajā momen-
tā minoritātes, par tādu valdību, kuras padomnieki
saimnieciskos jautājumos būs Leikarts un citi, mes
balsot nevaram (Sauciens no vietas: «Nav vaja-
dzīgs!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Sudmalim. (E. Sudmalis no vietas: «Atsa-
kos no vārda.") Vārds deputātam Trasunam.

J. Trasuns (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība): Augsti godātie deputātu kungi! Agrā rītā
stundā nedomāju jūs ilgi aizkavēt; gribu tikai īsumā
apstāties pie tā, ko šeit izteica daži iepriekšējie ru-
nātāji; reaģēt uz visu to, kas šeit no šīs katedras
visu vakaru ir sarunāts, nav iespējams. Man gri-
bētos tikai vispār pateikt: ja arī turpmāk būs šādare-
aģēšana, kāda ir bijusi pēdējās nedēļās un pa daļai
arī šodien pēc valdības deklarācijas, tad, es domāju,
tā mēs Saeimas cieņu tautā nespēsim uzturēt. (Sau-
ciens no vietas: «Kas par lietu! Atklāj kārtis!")
Lieta ir tāda, ka mēs runājam par dažādiem jautā-
jumiem,kam nav nekāda sakara ar to, kas ir dienas
kārtībā, tā kavējot likumdošanas darbu; vārdu sa-
kot — darām nedarbus tanī vietā, kur nopietnā brīdī
vajadzētu domāt par nopietniem un noteiktiem so-
ļiem.

Reaģēt uz visām runām, kas šodien atskanēju-
šas sakarā ar valdības deklarāciju, nav iespējams.
Gribu apstāties pie tās frakcijas runātāja, kura jā-
ņem nopietni, tās frakcijas,_kura deputātu skaita zi-
ņā Augstajā namā ir vislielākā. Mendera kungs, tā-
pat Rudevica kungs, kā parasti stipri nokritizēja
jaunās valdības deklarāciju, un šinī kritikā neap-
šaubāmi bija daudz patiesīgu vārdu. Arī man savas
frakcijas vārdā nav šeit jāuzspodrina jaunais Mi-
nistru kabinets, kas šodien ir stādījies priekšā vēl
negatavā un nepilnīgā sastāvā. Arī pašā sastāvā
varēja būt daudz spilgtākas persona _s, un tas varēja
būt citādāks, nekā ir stādījies priekšā. Bet man gri-
bas pateikt: jamēs šodien esam sagaidījuši šādu val-
dību, tad neiedomājieties, ka mūsu tauta un vēlētāji
ari šobrīd ir tik naīvi, ka pateiks: nu, lūk, tie, kas
tagad balsos par šo kabinetu, ir tie vainīgie, kas tā-
du valdību radījuši, bet mēs esam absolūti tīri un
nevainīgi, mūsu istaba stāv malā, mēs nemaz nezi-
nām, kas turpmāk notiks u. t. t.

Cienījamie deputātu kungi! Man gribētos teikt,
ka mēs par visu to, kur esam nonākuši, esam vien-
līdz atbildīgi. Ja sociāldemokrātu frakcija, kas vi-
sus šos gadus ir bijusi lielākā frakcija, grib izvairī-
ties no atbildības, tad viņas izvairīšanās ir nedibi-
nāta. Es gribu uzsvērt: nekad vēl sociāldemokrā-
tiem nav bijis tik lielas izdevības saprasties ar to
pilsonības daļu, kas grib pieiet valsts saimniecisko
jautājumukārtošanai no liederibas un no plašo masu
viedokļa. (Starpsauciens pa kreisi: «Celmiņš jau
te runāja!") Ne par Celmiņu te ir runa! Es domāju,
ka bez Celmiņa vēl varēja būt arī citi. Man bija
gods būt vienam no sarunu vedējiem un taisni ar
Jums, Mendera kungs, vajadzēja runāt par to pro-
grammu, ko Jūs likāt priekšā nākamai valdībai. (F.
Mendera starpsauciens.) Atjaujiet, Mendera kungs,
Jūs norunājāt ļoti smuku runu, un es Jūs netraucēju ;
drusku paciešieties — Jūs dabūsit vēl vārdu! (F.
Menderis no vietas: «Nerunājiet blēņas!" Ne blē-
ņas, bet īstos faktus es gribu konstatēt no šīs ka-
tedras.

Fakts ir tas, ka šinī jaunajā situācijā, kad krizes
apstākļi spiež visus nopietni padomāt par izejas at-
rašanu, par jaunu ceļu atrašanu, lai nākotnē varētu
strādāt labāk nekā līdz šim, arī jūs savās mājās ilgi
pārrunājāt šo jautājumu, bet nevarējāt kategoriski
pateikt, ka atsakāties no katras sadarbības. Jūs pēc
lielas izrunāšanās savā centrālkomitejā oficiāli nolē-
māt, ka esat runājami lielās koalīcijas sastādīšanai
un sadarbībai ar pilsoņiem. Tad nu vajadzēja ar
labu gribu vai ar ļaunu gribu arī sākt sarunas par
šī jautājuma praktisko atrisināšanu. Bet kad mēs
ķērāmies pie jautājuma praktiskās atrisināšanas, tad
atduramies uz tādu jūsu pretestību, kam nebija ne-
kādu motīvu. Es esmu spiests no šīs augstās vietas
pateikt, ka jūs izvairījāties šinī smagajā pārbaudī-
jumu brīdī no ikkatras atbildības, un tikai šīJūsu
izvairīšanās ir jūs nostādījusi tādā pozīcijā, kāda jus
tagad esat. Kungi, mēs jums_ parādījām diezgan
daudz pretimnākšanas, bet, runājot par programmas
punktiem, man jāsaka, ka mēs jums visus punktus
akceptējām, visam devām pilnu garantiju, ka Saei-
mas vairākums var būt tāds, kasgalvenos kapitālos
punktos var realizēt visu — zināms, par sīkumiem
nerunājot —, par ko ir runa jūsu platformā. Bet jūs
izvairījāties no tā. Jūs izvairāties no atbildības.

Es saprotu jūsu partijas stāvokli un saprotu, ka
tagadējais stāvoklis nav viegls. Ja zināma mērā
valdības sastādīšanas sarunas ir novilcinājušās, tad
pa daļai tāpēc, ka šinī atbildīgajā brīdi dažam labam
ir pietrūcis drosmes uzņemties atbildību. Labāk at-
zīst par iespējamu noskatīties no malas nekā stāties
pie darba. Ja pie tādas taktikas pieturētos visi un
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pateiktu, ka tapec, ka mums nav absolūta vairāku-
ma, mes atbildību neuzņēmāmies, kur tad mēs no-
nāktu? Mums_ būtu jākonstatē,ka jaunievēlētā IV
Saeima nav spejīga_sastādīt valdību. Jau tagad tau-
tā ir diezgan dibināts uztraukums, ka vesels mēne-
sis jau pagājis, bet nav likumīgas, politiski atbildīgas
valdības. Ja mes visi pieturētos pie tādas taktikas
ka sociāldemokrātu frakcija, tad mēs pavisam ne-
būtu valdību radījuši, bet gan būtu parlamentārisma
vardu satricinājuši, uzticību parlamentārismam sa-
šķobījuši stipra mērā. Tāpēc tas, ko mēs darām
pašreiz, ir vienīgais un iespējamais.

Pie vienas reizes gribu vispār pateikt vēl seko-
jošo. Jus, sociāldemokrāti, līdz šim bijāt pārdroši
visus mācīt. Kad es jums šodien raidīju starpsaucie-
nu

^
jūsuzreiz atbildējāt: «Ko nu jūs iedomājaties

mūs mācīt!" — Jūs aizvien visus esat mācījuši, bet
patiesā dzīve, un dzīves fakti rāda, ka jūsu mācības
neatrod dzirdīgu ausu un jūsu rindas arī šoreiz nav
gājušas plašumā, bet zināmā mērā un diezgan ievē-
rojami mazinājušās. Ja jūs pieturēsities pie šādas
mācības un turpināsit savu polītiku, tad nedomājiet,
ka mūsu Saeimā varētu rasties apstākļi, kur mēs va-
rētu ievest kādu jaunu virzienu, kādu jaunu līniju.
Jūs tikai veicināsit to pašu virzienu, kas līdz šim bi-
jis mūsu parlamentā. Ja jūs tiešām domājat un no-
pietni vēlaties panākt zināmu lūzumu mūsu līdzšinē-
jā politiskā gaitā, tad jums jāstājas aktīvi pie darba
un jāsāk aktīvi strādāt līdz.

Kungi, šinī ziņā man jāsaka: jūsu pašu mājās
bija diezgan nopietnas domu starpības. Ja to pār-
runātu un pārliktu tās masas, kas šoreiz gāja aiz
jums, tad viņas vismaz nākotnē jūs drusku pamācītu
un piespiestu iet to ceļu, kas mūsu demokrātiskos
apstākļos nepieciešams. Kungi, ja mēs arī runājam
par to pašu programmu, un jūs šodien ļoti bravūrīgi
izklāstījāt frāzes, ko dzirdējām jau Tautas Padomes
laikos, tad jāteic: tā nevar pieiet nopietni apskatā-
mai politiskai situācijai. Jūs zināt statistiku, cik
mums ir kvalificētu proletāriešu, kam jūsu program-
ma ir īsta. Jūs zināt, ka to ir 65.000, un 180.000 ir
laukstrādnieku. Vai jūs domājat, ka šie 240.000, ja
runa ir par jūsu programmas atbalstīšanu, piekrīt,
ka šai programmai jābūt tai, kam jānosaka viss, kad
Latvijas apstākli ir citādi? Kā jūs varat otram uz-
spiest, ja, runājot par nopietnu sadarbību,_ jūs_ to paši
nedomājat? Jūs varat runāt, ka no vispārēja valsts
viedokļa jūsu programma ir lietderīga. Jums bija
šinī IV Saeimā pietiekoša garantija tas realizēšanai.
(F. Menderis no vietas: «Kādu garantiju var dot jūsu
portfeļu jakte?") Mendera kungs, to jūs varat pa-
rādīt kā smuku žestu: portfeļu jakte! Tādi žesti
vēlēšanās ir parasta lieta. Kad jus ieietu valdība,
vai jums portfeļu nebūtu? Gods tagadējam prezi-
dentam, ka viņš, sastādot jauno valdību, nav taisījis
nekādus veikalus, bet gājis tāds, ka ir. Vel tagad ir
brīvi 3 portfeli. Lūdzu, ja jums ir drosme — ņe-
miet! Tur ir taisni tādi, kas jums būtu ļoti svarīgi:
finanču ministra, iekšlietu ministra un tieslietu mi-
nistra portfeli. Ja jūs vēlaties, mus.u frakcija atteik-
sies arī no tautas labklājības ministra portfeļa, Ņemiet
to, palīdziet bezdarbnieku masām, ....

Kungi, ja runājam par šīm lietām, tad nedomā-
jiet, ka visu laiku var barotar pasaciņu: mums nav
vairākuma, mēs esam absolūti nevainīgi. Kungi, jus
šo taktiku varējāt lietot līdz tam laikam, kamēr šeit
Saeimā vēl nebija kommūnistu frakcijas. Tagad ta
nu ir radusies, un jums sava taktika jāmaina. Ja jus
šodien te runājat par revolucionāro šķiru cīņu, ko
sociāldemokrātu frakcija vedot ārpus Saeimas, tad
man jāsaka — mēs to neredzam. Mes jus esam pa-
raduši redzēt kā lojālus valsts pilsoņus, kas izpilda
visus Latvijas demokrātiskos nosacījumus. Ja jus

ar šo frāzi gribat pastiprināt savu revolucionāro tak-
tiku, tad man jāsaka, ka tai brīdī jūs pieslienaties
tai frakcijai, kas neatzīst mūsu demokrātisko iekār-
tu, kas stūrē citos ūdeņos.

Ja izejam no mūsu konkrētiem apstākļiem, tad,
kungi, man šķiet,, jums vajadzēja saprast, ka paš-
reizējā situācija prasa atbildlbuno ļkviēna. Un ne-
domājiet, kungi: ja apstākļi kļūs, vēl ļaunāki, ja pie
tādiem būs novedusi viena vai otra valdība, tad arī
jūs būsit līdz vainīgi. To jums vajaga saprast, turpT
māk nenodarboties ar niekiem un neatmest ar roku:
lai notiek, kas notikdams.

Es jau aizrādīju, ka valdībai pašreiz ir tāds stā-
voklis, ka viņa vēl nav galīgi sastādījusies. Man lie-
kas, ja jūs šodien te izteiktu gatavību ieiet valdībā,
tagadējais ministru prezidents tūliņ mēģinātu papla-
šināt valdības bāzi, lai varētu strādāt nopietnu dar-
bu. Jūs zināt,, ka mūsu iekārtā, kur valdības darbs
ir atkarīgs no Saeimas, neviena valdība nevar izda-
rīt brīnumus. Ja valdībai Saeimā nebūs lielākas bā-
zes, kas viņu atbalstīs, tad, man šķiet, katra valdība
būs spiesta klibot. Es atkal atkārtoju, ka tagad ir
tāda situācija, ka visiem nopietni jāpadomā, kā at-
rast izeju no tagadējā grūtā stāvokļa, un ja viena vai
otra valdība aizies neceļus, vai viņu iebīdīs neceļos,
tad taču, kungi, mēs visi tādēļ cietīsim. Tikai izejot
no tā un neuzstādot nekādas specifiskas prasības
valdībai, 'mūsu frakcija ir atzinusi, ka tagadējā brīdī
nevar vilcināties ar valdības sastādīšanu, un tāpēc
mēs arī balsosim par uzticību šai nepilnīgai valdībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runa krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts)."Godātie deputā-
tu kungi! Es nebūtu ņēmis vārdu vēl pašās beigās,
ja deputāts Trasuns te ar pārāk lielu bramanību ne-
būtu sācis mācīt sociāldemokrātiju, kādu taktiku tai
ievērot. Vispār šinī sēdē jāsastopas ar vienu parā-
dību, ko nevar nosaukt citādi, kā par neparastu ne-
jēdzību,proti — ka mūsu polītiskie pretinieki, ar ku-
riem mēs te vedam politisku cīņu, kāpj uz katedras
un pamāca sociāldemokrātus, kā viņiem rīkoties. —
Kungi, atstājiet mums pašiem rūpes, kā mums rīko-
ties! Ja mūsu pretinieki mums ieteic kādu taktiku,
tad tāda taktika mums var nākt tikaipar [aunu. So- '
ciāldēmokratu partija ir veca partija, daudz vecāka
nekā Trasuna kungs. Sociāldemokrātu partija ne-
prasa padoma ne Breikšam, ne Trasunam, bet rīko-
jas tā, lai viņas darbība nāktu par labu darba tautai;
un jūs, kungi, dziļi maldāties, ja domājat, ka mūsu
partiju jūs varētu pārreformēt. Mēs esam šķiru cī-
ņas partija un tāda mēs paliksim! —

Trasuna kungs ar plašu žestu dalīja portfeļus un
teica: lūdzu, kungķ Skujenieka kungam ir vēl kādi
2 vai 3 portfeli; nāciet iekšā, jūs varat tos dabūt!:
Es gribu jautāt Trasuna kungam, vai viņš ir šis val-
dības saimnieks? Es domāju,ka Jūs, Trasuna kungs,
neesat Skujenieka valdības saimnieks, kas var da-,
līt portfeļus. Ja Jūs domājat, ka esat.saimnieks, tad
Jūs, laikam, šodien esat lielā dvingā. Šīs valdības
saimnieks neatrodas arī šinī mazajā centrā; tas at-
rodas pavisam citur, tas meklējams citur.

Šodien mēs dzirdējām arī loti vērtīgu atzīšanos
un mūsu frakcijas taktikai zināmu attaisnojumu,
proti — zemnieku savienības deputāta Celmiņa kuņ-'
ga runā. Paldies par atklātību.! Viņš pateica se- .
kojošo. Sociāldemokrāti esot prasījuši 4 miljonus
latu bezdarbniekiem. Tas esot ārprāts, to nevarot

*) Runas atreferējums nav iesniegts,
?
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dot. _ Es_ pateikšu, Celmiņa kungs: mēs prasījām
vairāk ka 4 miljonus latu, jo saprotam, ka arī tas būs
par maz un ka ar tiem vien šogad bezdarbniekiem
bus uz ielas jāmirst badā. Mēs ieteicām un rādījām
ceļus, kur varētu dabūt līdzekļus šī posta mazinā-
šanai. Atkal atbildēja — mūsu prasības esot pārmē-
rīgas, par tam nevarot.ne runāt. Mēs ieteicām jau-
nus saimnieciskās politikas ceļus. Šodien Celmiņa
kungs autoritatīvi atbildēja uz šo mūsu prasību, pro-
ti — tas, ko sociāldemokrāti prasot, esot valsts so-
ciālisms, un nevarot mūsu pilsoniskā valsti ievest
valsts_ sociālismu — tā teica Celmiņa kungs, Mēs
prasījām, lai mūsu valsts vara ar savu regulējošo
iespaidu patiesi iejauktos privātās saimniecības, ka-
pitālistiskās saimniecības jautājumos. Tas nebija, so-
ciālisms. Tāda bija šī prasība. Jums pašiem tā vē-
lāk būs jāatzīst. Ja jūs to nedarīsit, tad jūsu politika
būs neauglīga mīdīšanās uz_ vietas un tagadējā val-
dība krizi vēl vairāk paasinās, ja neiesit pa tiem ce-
ļiem, kād_us rādījām mēs, sociāldemokrāti.

Aizrādīja, ka tagadējā valdībā brīvi 3 portfeļi un
varot iestāties 3 sociāldemokrāti, lai tad tie nu būtu
tagadējai valdībai «šlepes" nesēji, lai tie parakstītos
zem Skujenieka bālasinīgās programmas. Ja mēs
ar jūsu nacionālo koalīciju tā sablamētos, tad strād-
nieku šķiras partija izdarītu pašnāvību. Par šo re-
cepti mēs pateicamies.

Un vienreiz par visām reizēm es ieteiktu mūsu
pilsoniskiem pretiniekiem izmest no savas galvas to
illūziju, ka jūs, kaut kādas domu starpības mūsu par-
tijā uzpūzdami, vai domādami izcelt atsevišķas per-
sonas vai spārnus, vai arī nolamājot vienu daļu par
maskaviešiem, kā to darāt savā presē, līdz ar to ra-
dīsit kaut kādu šķelšanos sociāldemokrātos un tādā
veidā panāksit to, ka sociāldemokrāti kļūs tāda par-
tija, kas, šķiru cīņu aizmirsusi, ieies uz jūsu prasībām,
uz tādām prasībām un platformu, kas strādnieku
šķirai_ nav pieņemama. Tas nekad nenotiks, tāpēc
ka mēs esam partija, kuras uzdevums Latvijā ir —-
aizstāvēt strādnieku šķiras un darba tautas intere-
ses, aizstāvēt tās pēc savas labākās apziņas, un mēs
jums astē nekad neiesim!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ivbulam.

St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Cienījamie deputātu kungi! Mūsu frakcija arī bal-
sos par šo valdību, cerēdama, ka šī valdība ievēros
grūto valsts krizes stāvokli un jo sevišķi grūto zem-
nieku stāvokli. Zemnieku stāvoklis ir patiešām ne-
apskaužams. Vairāk vilcināties ar valdības sastā-
dīšanu nevar, jo katra vilcināšanās tikai padziļina
lielo krizi. Tādēļ mēs balsosim par šo valdību tik-
tāl, ciktāl viņa ievēros mūsu zemnieku stāvokli.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputā-
tam Trasunam.

J. Trasuns (Latgales zemnieku progresīva ap-
vienība): Sociāldemokrātu frakcija paradusi līdz šim
no šīs vietas citas frakcijas mācīt un visu laiku no-
darbojas ar to, ka savas receptes ieteic citām frak-
cijām; bet kad nu nāk mums runa par sociāldemo-
krātu taktiku, tad atskan skarbs sauciens: lūdzu, ne-
mācait mūs, mēs paši zinām, ko darām! Es ar savu
runu nemaz negribēju jūs mācīt un arī nedomāju, ka
jūs izmācīšu. Tas nav arī mans pienākums. Mans
pienākums ir — vēlreiz šeit atsegt jūsu taktiku. Ja
jūs šodien šeit runājāt, ka negribat citiem astē iet,
tad es vēlreiz atgādinu, ka jums nebija dota iespēja
tikai astē iet, bet gan parādīt savus vārdus darbos un
sastādīt nevis to bālasinīgo deklarāciju, kā jūs iztei-
cāties par jaunās valdības. deklarāciju, bet parādīt
praksē savu programmu, kāda tā varētu izskatīties
dzīvē. Bet nu lūk ir tā nelaime, ka jūsu barība vien-
mēr ir nākusi no opozicijas. Jūs esat sapratuši, ka

^praktiski darbos, realizējot jūsu- programmu, tā iz-
radītos nereāla.

Jūs runājāt par bezdarbnieku summām, un mēs
teicām^ jā, kungi, bezdarbs jānovērš. Mēs jums ten
cam: jūsu ir finanču ministris, jūsu ir tautas labklā-
jībasministris un mēs garantējam noteiktu vairāku-
mu jūsu reformām; sameklējiet tikai līdzekļus un at-
rodiet veidus, lai varētu ne tikai vārdos, bet arī dar-
bos dot darba tautai to, ko viņa gaida. Bet jūs sa-
pratāt, ka tas nav tik viegli izdarāms; jūs prasījāt
4.000.000 latu un, ja ar to vien nepietiktu — 8 mil-
joni. Nepietiktu arī ar 8 miljoniem, vajadzētu visus
12 miljonus latu. Man te jākonstatē, ka tā nebija no-
pietna pieiešana jautājumam. Tikai to es gribu kon-
statēt. Nenovēliet visu atbildību no sevis un nesa-
kalt, ko citi darījuši un par ko vainojami. Jūs esat
lielākā frakcija, un, kungi, par to, kas notiks turpmāk,
atbildība gulstas arī uz jums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegtas divas
pārejas formulas. Pirmā pārejas formula, ko iesnie-
guši deputāti G. Mīlbergs, A. Eglītis, A. Blodnieks
u. c, skan:

„Saeima, noklausījusies ministru prezidenta deklarāciju
un debates pie tās, nolemj pāriet uz nākošo dienas kārtības
punktu."

Deputāti A. Rudevics, F. Menderis u. c. iesnie-
guši otru pārejas formulu:

„Saeima, noklausījusies jaunā Ministru kabineta dekla-
rāciju, izsaka jaunajai valdībai neuzticību."

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāks nobal-
sošanā nemotivētā pārejas formula. Ja to pieņems,
motīvētā pārejas formula atkritīs; ja to noraidīs, nāks
nobalsošanā motīvētā pārejas formula. — Lieku uz
balsošanu nemotivēto pārejas formulu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šīs pārejas formulas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par nemotivētās pārejas formulas pie-
ņemšanu nodota 51 balss, pret tās pieņemšanu nodo-
tas 39 balsis. Nemotivētā pārejas formula pieņemta;
otra pārejas formula atkrīt.

Agra laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
(Jautrība.) Iesniegts priekšlikums — sēdi turpināt.
Lieku uz balsošanu prezidija priekšlikumu—sēdi slēgt.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šopriekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par prezidija priekšlikumu
— sēdi slēgt-— nodotas 33 balsis, pret — 49 balsis,
atturējušies 9. Tas noraidīts. Sēde turpinās.

3. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
ministriju iekārtā. Referents P. Juraševskis.
Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Šo likumprojektu iz-
strādājusi publisko_ tiesību kommisijā, pamatojoties
uz iesniegumu pagājušā sēdē, kas uzdeva to izstrā-
dāt 2 dienās.

_ Projekts paredz, ka atcelti tie Ministru kabineta
iekārtas likuma panti, kuros teikts, ka Ministru kabi-
neta var būt balsstiesīgs ministra biedrs un ministris
bez portfeļa. Šis likumprojekts paredz abu šo per-
sonu strīpošanu. Publisko tiesību kommisijā atzina
šīs personas par strīpojamām, lai ievērotu taupību
un samazinātu kabineta sastāvu. Praksē ir pierādī-
jies, ka var iztikt bez šimpersonām.

Likumprojekta tālākie panti runā par 3 mēnešu
algas izmaksu uz priekšu tiem kabineta locekļiem,
kas no tā aiziet, pie kam izdarīts pārgrozījums, ka
šīm personām neizmaksā 3 mēnešu algu uz priekšu,
ja viņi ir Saeimas deputāti, vai valsts, vai pašvaldī-
bas ierēdņi.

Bez tam šis likumprojekts izšķir jautājumu par
ministru biedriem. Uz priekšu nevien tie, kas sēd
kabinetā, bet arī techniskie ministru biedri likvidēti.
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Publisko tiesību kommisijā visus šos pantus pie-
ņēma ar lielu balsu vairākumu, dažuspat vienbalsīgi.

Publisko tiesību kommisijās uzdevumā lūdzu šim
likumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nay.
Kas atturas? _ Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens
nevēlas?_ — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu.lasī-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pan-
tu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Virsraksts...Pārgrozījumi ministriju iekārtā."

Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virs-
raksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt I nodalījumu.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Ministriju iekārtas (lik. kr. 1928. g. 68) 3. un 14. pantu

atcelt."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie I nodalī-

juma neviens, nevēlas? I nodalījums nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I no-
dalījums vienbalsīgi pieņemts. — II nodalījums.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Tā paša likuma 20. pantā vārdus „Min'istru biedru un

citu" atvietot ar vārdu «Ministrijas"."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie II nodalī-

juma neviens nevēlas? II nodalījums nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ņav. II no-
dalījums vienbalsīgi pieņemts. — III nodalījums.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Likvidējot ministru biedru amatus, ministru biedri, ja

viņi ir Saeimas deputāti vai atgriežas valsts, pašvaldības vai
valsts autonomo uzņēmumu dienestā, nesaņem atalgojuma
izmaksu par trīs mēnešiem uz priekšu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie III nodalī-
juma neviens nevēlas? III nodalījums nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret III nodalījuma
pieņemšanu. Tādunav. Kas atturas? Nav. III no-
dalījums vienbalsīgi pieņemts. — Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Nupat Augstajam namam labpatika
pieņemt lēmumu par ministru biedru likvidēšanu, ko
sociāldemokrātu frakcija ir prasījusi visu laiku. Bet
te nav noteikuma, kad šis likums stājas spēkā. Var
iznākt, ka ministra biedrsEglīša kungs un citu mi-
nistru biedri dabū izmaksātu algu par 3 mēnešiem,
kamēr Laimiņa kungs un citi, uz kuriem attiecas
nākošais likums, kam ir atpakaļ ejošs spēks, šādu at-
līdzību nedabū. Tāpēc es lieku priekšā papildināt
šo likumu ar tiem pašiem vārdiem, kādus ar lielu bal-
su vairākumu ir pieņēmusi publisko tiesību kommi-
sijā, ka atlīdzība par 3 mēnešiem netiek izmaksāta.
Es lieku priekšā pieņemt šādu papildinājumu: pār-
grozījumos ministriju iekārtā beigās ievietot šāduno-
slēguma tekstu: «Šī likuma III daļa stājas speķa ar
š. g. 4. decembri, bet pārējās likuma daļas — ar iz-
sludināšanas dienu".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un,sīkgruntnieku par-
tija) : Godājamie deputātu kungi! Es šeit gribu uz-
svērt, ka Cielēna kunga aizrādījums nav pareizs, jo
ministru biedriem nekad nav izmaksāta alga uz
priekšu ne par 2 nedēļām, ne 3 mēnešiem, ne pus-
gadu; ar to pašu dienu, ar kuru ministra_ biedrs ir at-
celts, ir noslēgta arī algas izmaksa. Ta tad te Cie-

lēna kungs ir pārpratis. Par šo jautājumu savā laikā ir
bijušas sūdzības, ko senāts ir izšķīris un noraidījis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Es nezinu, kā tas
ir tādā gadījumā, ja ministra biedrs pats atkāpjas un
atalgojums viņam vairs nav paredzēts; bet šinī ga-
dījumā es varu droši teikt, ka gadījumā, ja kādu
amatu likvidē, mūsu civildienesta likums paredz 3
mēnešu algas izmaksu uz priekšu. Tāpēc _— drošs
paliek drošs; lai nebūtu vēlāk diņģēšanās, lieku
priekšā to skaidri pateikt likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F. Cielēns
liek priekšā

pārgrozījumiem ministriju iekārtā pieņemt šādu noslē-
guma tekstu:

„Šā likuma III daļa stājas spēkā ar 1931. g. 4. decembri,
bet pārējās dalās ar likuma izsludināšanas dienu."

Lieku šo noslēguma tekstu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna iesniegtā
noslēguma teksta pieņemšanu. Acīmredzot vairā-
kums. Deputāta Cielēna priekšā liktais noslēguma
teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas kom-
misijās ziņojums. Vārds redakcijas kommisijās refe-
rentam Eliasam.

Referents K. Eliass: Pārgrozījumos ministriju
iekārtā redakcijas kommisijā nekā nav grozījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir iebildumi pret
redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildumu nav.
Tas pieņemts.

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
Ministru kabineta iekārtā. Referents
P. Juraševskis. Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Paskaidrojumi, ko
devu pirmīt par iepriekšējo likumu, attiecināmi arī
uz šo likumprojektu, tāpēc ka tie abi ir ļoti saistīti.
Lūdzu steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Šinī mazā līkumiņā pantiem ir 2 va-
rianti, resp. Ministru kabineta iekārtas likumā 29.
pantam ir 2 varianti. Vienu no tiem, kas piesprausts
2. piezīmes veidā 29. pantam, publisko tiesību kom-
misijā ir iesnieguši sociāldemokrātu pārstāvji, un tas
skan tā, ka ministris, ja viņš ir Saeimas deputāts Vai
mācības spēks valsts izglītības iestādē, var saņemt
no valsts atalgojumu tikai par vienu amatu pēc paša
izvēles; otrs variants ir pēc 4. punkta — piezīmi
strīpot. Balsojot, publisko tiesību kommisijā balsis
dalījās divās līdzīgās dalās, tā ka publisko tiesību
kommisijā nevarēja izšķirties. Es uzaicinu Augsto
namu balsot par pirmo variantu resp. par 2. piezī-
mes ievešanu 29. pantā aiz sekojošiem iemesliem. Šī
likumprojekta autori, iesniedzēji: deputāts Vinters
un daži citi, bija sarakstījuši savu iesniegumu tik ju-
ridiski-analfabētl, ka iznāca, ka deputatsuz priekšu
vispārīgi nevarētu būt par ministri. Ta ka pagā-
jušā sēdē Vintera kungs sacīja, ka viņš ta neesot do-
mājis, sociāldemokrāti laipnā kārtā nāca palīgā iz-
labot šo viņa juridisko analfabētismu un iesniedza šo
piezīmi, kas tagad sasniedz to mērķi, ko Vintera
kungs labā nolūkā bija domājis, un proti ?— ieved to
principu, ka ministris, ja viņš ir arī deputāts, var sa-
ņemt uz priekšu tikai vienu algu — javēlas, deputāta
algu, ja vēlas, ministra algu —; un tāpat, ja viņš ir
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mācības spēks augstskolā, var saņemt vai nu mi-
nistra algu, vai mācības spēka algu. Patiesi šai bada
un krizes laikā, kad taupība jārada nevis ar netiešo
nodokļu uzlikšanu un nabadzīgo tautas masu apkrau-
šanu ar smagām nastām, taupība jāsāk arī no aug-
šas, no resnā gala, no ministru algām un citām augsti
atalgotu vīru algām. Tāpēc uzaicinu Augsto namu
nobalsot ar lielu balsu vairākumu par 29. panta pirmo
variantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Pārēja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Virsraksts.

«Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā."
Iebildumu pret virsrakstu nav? Virsraksts pie-

ņemts. — 1. punkts.
„2. pantu atcelt."
Vārdu neviens nevēlas? 1. punkts nāk nobalso-

šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. punkta pie-
ņemšanu. .Tādunav. Kas atturas? Nav. 1. punkts-'
vienbalsīgi pieņemts. — 2. punkts.

„23. pantu atcelt." ,
Vārdu neviens nevēlas? 2. punkts nāk nobalso-

šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. punkta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. punkts
vienbalsīgi pieņemts. — 3. punkts. . t

„28. pantu atcelt." ,
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.

punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. punkta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3.
punkts vienbalsīgi pieņemts. — 4. punkts divos va-
riantos.

„I variants. i -
29. pantu papildināt ar šādu 2. piezīmi:
29 , , , , , .
2. piezīme. Ministris, ja viņš ir Saeimas deputāts vai

mācības spēks valsts izglītības iestādē, var saņemt
no valsts atalgojumu tikai par vienu amatu pec
paša izvēles.

II variants. Šā likumprojekta 4. punktu strīpot."

Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Man jāpaskaidro, ka

vārds «Ministris" še nav pareizi lietots, betka jā-
būt «Ministru kabineta loceklis". Tāpēc es lūdzu šo
vārdu «Ministris" atvietot ar vārdiem «Ministru ka-
bineta loceklis".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Tas ir loti mazs
slkumiņš, un es domāju, ka augsti godātais referenta
kungs neņems ļaunā, ja este paskaidrošu, ka mums
ir vienalga, vai mēs rakstām «ministru kabineta_ lo-
ceklis", vai paliek vārds «ministris", jo mums tāpat
vēl figurē vārdi «ministra biedrs", «ministris bez

portfeļa" un tāpat arī «ministru prezidents", kas, bez
šaubām, arī ir ministris, kaut arī viņam nav port-
feļa; tomēr ministris viņš skaitās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu? Nevē-
las. Vispirms likšu uz balsošanu 4. punkta I varian-
tu. Ja to pieņems, II variants atkritīs, ja I variantu
noraidīs, būs pieņemts II variants. — Lieku uz bal-
sošanu 4. punkta I variantu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. 4.
punkta I variants pieņemts; II variants atkrīt. —
Noslēguma teksts.

(Šālikuma 3. punkts stājas spēkā ar 1931., g. 1. decembri,
bet pārējie punkti ar likuma izsludināšanas dienu.)

Vārdu neviens nevēlas? Deputāts F. Cielēns
liek priekšā

noslēguma tekstā „1. decembrī" vietā likt «4. decembrī."
Vai referents vēlas vārdu? Referents atbalsta

šo pārlabojumu. Lieku uz balsošanu noslēguma tek-
stu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.

' Noslēguma teksts pārlabotā veidā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk ievada teksts.

(Ministru kabineta iekārtā (lik. kr. 1925. g. 60 un 1930. g.
28) izdarīt šādus pārgrozījumus:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Ari nav. Likums visuma vienbalsīgi pie-
ņemts. — Redakcijas kommisijās ziņojums. Vārds
redakcijas kommisijās referentam Eliasam.

Referents K. Eliass: Saziņā ar referentu redak-
cijas kommisijā liek priekšā pārgrozījumos Ministru
kabineta iekārtā 4. punkta 2. piezīmē vārda «Mini-
stris" vietā likt «Ministru kabineta loceklis", lai sa-
skaņotu terminoloģiju ar citiem likuma pantiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir_ iebildumi pret
redakcijas kommisijās priekšā liktā pārlabojuma ap-
stiprināšanu? Iebildumu nav. Pārlabojums apsti-
prināts.

Iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā 8. decembrī, kā katoļu svētku dienā

plenārsēdi nenoturēt."
Parakstījuši deputāti St. Ivbuls, A. Rancans, L.

Ozoliņš u. c. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta St. Ivbuia
u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Ivbuia u. c. priekš-
likumu nodotas 48 balsis, pret 26 balsis. Priekšli-
kums pieņemts

^Nākošā sēde bus piektdien, 11. decembrī,
pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 3.05.)
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I sesijas 11. sēde 1931. gada 11. decembrī.
(Atklāta pīkst. 17.07.)

Satur&

1. Dienas kārtības grozīšana:
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 386
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)386

V. Sanders (kristīgais darba bloks) 386
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) . 387

2. Ziņojums par deputāta K. Lorenča atteikšanos no Sa-
eimas deputāta mandāta un A. Veckalna uzaicināšanu
uzņemties Saeimas deputāta pienākumus 387

3. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas
atbildības Saeimas deputātu 388

4. Deputāta J. Vintera u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt likumprojektu
par apriņķu pašvaldību likvidēšanu un deputāta J.
Breikša u. c. iesniegtais likumprojekts par apriņķu
pašvaldību likvidēšanu (debašu turpinājums; priekš-
likumu pieņem pārlabotā veidā; likumprojektu no-

raida) :
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 388
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku savienība) . 392

J. Breikšs (demokrātiskais centrs) .....393
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 394

J. Birznieks (zemnieku savienība) ...... 395
F. Menderis (sociāldemokrāts) ......397

5. Ministru prezidenta M. Skujenieka iesniegtais pazi-
ņojums par G. Zemgaļa uzaicināšanu par finanču mi-

nistri 398
6. Sociālās likumdošanas un budžeta kommisiju priekš-

likums — uzdot valdībai atvieglot lauksaimniekiem
' , noteikumus par iemaksām likvidētās I apdrošinā-

šanas sabiedrības nelaimes gadījumos iztrūkuma
segšanai (pieņem):

R. Dukurs, referents . 398
7. Kommisiju priekšlikums — uzdot valdībai izstrādāt

cukura fabriku būves tīkla projektu (pieņem pārla-
botā veidā):.

A. Jukšinskis, referents 399, 402
A. Pastors, referents 400, '402

A. Budže, referents 400
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) 401

8. Budžeta kommisijās priekšlikums — noraidīt deputāta
A. Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu — uzdot val-
dībai atjaunot linu pieņemšanu no ražotājiem par
līdzšinējām cenām (priekšlikumus noņem no dienas

kārtības) 402

9. Deputāta F. Mendera u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par benzīna

monopolu (atliek uz nākošo sēdi) ........403

10. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 403

11. Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (pieņem

steidzamības kārtībā):
E. Radziņš, referents 403, 405

12. Papildinājums likumā par telpu īri (nodod kom-

misijai):
J. Višņa, referents 405, 42;

. A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) 407, 41<

P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 41(

J. Breikšs (demokrātiskais centrs) ... . 4U
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) 4P

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

13. Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku at-

algojumu (pieņem steidzamības kārtībā):

R. Dukurs, referents 426, 427

O. Mīlbergs, referents 428

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) ....426
14. Nākošā sēde 430

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija_ ziņojumij pēc tam
turpināsies jauagrāk izsludināta dienaskartība papil-
dināta ar pārgrozījumu pilsētu pašvaldības likumā,
pārgrozījumiem noteikumos par valsts darbinieku at-
algojumu, pārgrozījumiem likumā par akcīzes nodok-
li no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem un papildinājumu likumā par telpu īri.
Deputāts P. Juraševskis juridiskās kommisijās vār-
dā liek priekšā

uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā pārgrozījumus un pa-
pildinājumus civilprocesa likumos.

Šopriekšlikumu var tūlīt apspriest un dienaskārtī-
bu papildināt, ja nevienam deputātam nav iebildumu
pret to. (Saucieni no vietām: «Ir iebildumi!") Var-
būt iepriekš dot vārdu juridiskāskommisijās referen-
tam? (Saucieni no vietām: «Ir iebildumi!") Ta ka
ir iebildumi, šī priekšlikuma apspriešana un dienas
kārtības papildināšana atkrīt.

Deputāts E. Radziņš pašvaldības kommisijās
vārdā liek priekšā

8. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 2. vietā.

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam_ Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

tu kungi! Dienas kārtības 8. punkts ir pārgrozījums
pilsētu pašvaldības likumā. Šis likumprojekts ir loti
īss, un tā apspriešana un pieņemšananeprasīs daudz
laika. Ievērojot to, ka šī pārgrozījuma pieņemšanu
gaida daudz pilsētu pašvaldību, pašvaldības kommi-
sijā vienbalsīgi lūdz Saeimu likt šo pārgrozījumu die-
nas kārtībā pirms atbildēm uz iesniegtiem jautāju-
miem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret pašvaldības
kommisijās priekšlikumu neviens vārdu nevēlas?
Lieku uz balsošanu pašvaldības kommisijās priekšli-
kumu —

8. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 2. vietā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret šopriekšlikumu.

Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pašvaldības kom-
misijās priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Vēl pie
dienas kārtības iesniegti šādi priekšlikumi. Deputāts
P. Zeibolts liek priekšā

11. dienas kārtības punktu — papildinājumu likumā par
telpu īri — likt dienas kārtībā 3. vietā.

Deputāts V. Sanders liek priekšā
10. dienas kārtības punktu —? pārgrozījumus likumā par

akcīzes nodokli no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čau-
lītēm un sērkociņiem — likt dienas kārtībā 4. vietā.

: Vārds deputātam Zeiboltam. ?
P. Zeibolts (sociāldēmokras): Godatie_ deputātu

? kungi! Šīs sēdes dienas kārtības 11.,vieta uzņemts
papildinājums likumā par telpu īri. Pašreizējā bez-
darba laikā šis jautājums ir ļoti sāpīgs, jo katru d.ie-
nu Latvijas iedzīvotājus, telpu īrētājus izliek uz ie-
las. Lai tas nenotiktu, šis likums piešķir īres morā-

' toriju uz dažiem mēnešiem.Es domāju,ka šis likums
ir tik svarīgs un steidzams, ka Augstais nams pie-

" ņems priekšlikumu likt šo likumu dienas kārtības 3.
l vietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
1 Sanderam par savu priekšlikumu.

> V. Sanders (kristīgais darba bloks): Augstais
i nams ! Finanču, tirdzniecības un rūpniecības ko.m-
i misijas vārdā lieku priekšā dienas kārtības 10. punk-
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tu — pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no ta-
bakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērko-
ciņiem likt dienas kārtības 2. vietā. Motīvi ir seko-
jošie. Būtu vēlams šos pārgrozījumus izskatīt stei-
dzamības kārtībā, lai tie varētu stāties spēkā jaunā-
košā gada 1. janvārī, un lai līdz tam laikam varētu
veikt arī steidzamos priekšdarbus, kas attiecas uz
šiem pašiem pārgrozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret deputāta Zeibol-
ta priekšlikumu vēlas izteikties deputāts Zaķis.
Vārds deputātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Cienījamie deputātu kungi! Man šķiet.ka pa-
celt 11. dienas kārtības punktu augstāk nebūtu vē-
lams aiz tā iemesla, ka Augstā nama deputāti nebūs
paspējuši pietiekoši iepazīties ar īres likuma grozīju-
ma projektu. Nav gluži tik vienkārši šo likumu gro-
zīt. Tas zināmā mērā saistās ar dažiem procesuālas
dabas grozījumiem, un pašas īres valdes nevarēs
tikt galā ar šīm lietām.. Tādēļ būtu vēlams deputātu
kungiem pamatīgi iepazīties ar likumā projektētiem
grozījumiem, lai varētu iesniegt dažus eventuālus
pārlabojumus. Paceļot šo dienas kārtības punktu
uz augšu, nozīmēs šo likumu sasteigt, un man šķiet,
ka ar to arī šī likumprojekta autori tikai zaudēs, jo
likums iznāks nepilnīgs. Nebūt negribam šo lietu
vilcināt, bet aiz tīras lietderības šo likumprojektu nav
ieteicams pacelt uz augšu, jotas nedos deputātu kun-
giem iespēju ar šo likumu pienācīgi iepazīties un sa-
gatavot attiecīgus pārlabojumus, kā arī šī likuma bū-
tību pamatīgi izdebatēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai pret deputāta
Sandera priekšlikumu neviens nevēlas izteikties? —
Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Zeibolta priekš-
likumu —

11. dienas kārtības punktu — papildinājumu likumā par
telpu īri — likt dienas kārtībā 3.. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Zeibol-
ta priekšlikumu nodota 41 balss, pret to nodots 16
balsu, atturējušies 12. Deputāta Zeibolta priekšli-
kums pieņemts. — Deputāta Sandera priekšlikums —

10. dienas kārtības punktu — pārgrozījumus likumā par
akcīzes nodokli no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čau-
lītēm un sērkociņiem — likt dienas kārtībā 4. vietā.

Bez tam deputāts R. Dukurs ieniedzis priekšli-
kumu —

9. dienas kārtības punktu — pārgrozījumus noteikumos
par valsts darbinieku atalgojumu — likt dienas kārtībā 4.
vieta.

Vai deputāts Sanders ir ar mieru savu priekšli-
kumu grozīt, 10. dienas kārtības punktu liekot dienas
kārtībā 5. vietā? Ir ar mieru. — Lieku uz balsošanu
deputāta Dukura priekšlikumu

9. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 4. vietā.
Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu?

Iebildumu nav. Deputāta Dukura priekšlikums pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Sandera priekš-
likums —!

10. dienas kārtības- punktu likt dienas kārtībā 5. vieta.
Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu pacelties tos, kas

ir par deputāta Sandera priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Tādunav. Kas atturas?
Par deputāta Sandera priekšlikumu nodotas 48 bal-
sis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 23.
Deputāta Sandera priekšlikums pieņemts. — Vairāk
nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kartība pārgrozītā veidā pieņemta.

I. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Pēc Rīgas vēlēšanu apgabala Latvijas sociālde-
mokrātu strādnieku partijas kandidātu saraksta jšfe 3
ievēlētais Saeimas deputāts Klāvs Lorencs ar šī ga-

da 7. decembra rakstu paziņojis, ka viņš atsakās no
Saeimas deputāta mandāta.

Tā paša .saraksta nākošais kandidāts Saeimas
deputāts Kristaps Eliass šī gada 8. decembrī paziņo-
jis, ka viņš atsakās no mandāta Rīgas vēlēšanu ap-
gabalā un patur savu līdzšinējo mandātu no Zemga-
les vēlēšanu apgabala.

Nākošais pēc Kristapa Eliasa kandidāts Saeimas
deputāts Bruno Kalniņš, kas ievēlēts Vidzemes vē-
lēšanu apg_abalā, šī gada 8. decembrī paziņojis, ka
viņš atsakās no mandāta Vidzemes vēlēšanu apga-
balā un pieņem mandātu no Rīgas vēlēšanu apgaba-

Saskaņa ar Saeimas velēšanu likuma 57. pantu
un Saeimas kārtības ruļļa 5. pantu Saeimas prezi-
dijs uzaicinājis Andreju Veckalnu, Vidzemes vēlēšanu
apgabalā Latvijas sociāldemokrātu strādnieku par-
tijas kandidātu saraksta. JMe 3 nākošo kandidātu, uz-
ņemties Saeimas deputāta pienākumus.

Andrejs Veckalns ar šī gada 8. decembra raks-
tu Saeimas prezidijam paziņojis, ka viņš pieņem Sa-
eimas deputāta mandātu no Vidzemes vēlēšanu ap-
gabala.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Frici Menderi, apvai-
notu uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu izmeklēša-
nas kommisijai. Iebildumu nav? Šī lieta nodota mi-
nētai kommisijai.

Turpināsim debates par deputāta Vintera u. c.
iesniegto priekšlikumu —

uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt un celt Saeimai
priekša likumprojektu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu.

Reizē ar šo priekšlikumu apspriežams arī de-
putāta Breikša u.c. iesniegtais likumprojekts par ap-
riņķu pašvaldību likvidēšanu. Vārds deputātam Bu-
džem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Augstais nams! Iesniegtajam priekšlikumam jā-
pieiet no vairāk viedokļiem. Pagājušā sēdē minēja
taupibas_ viedokli, ka, likvidējot apriņķu valdes, bū-
šot iespējams ietaupīt lielākas summas, kas it kā aiz-
ejot nepareizu ceJuStarp citu, priekšlikuma iesnie-
dzēji minēja tikai tas summas, kas paredzētas pašas
valdes uzturēšanai, proti — minēja, ka likvidējot ap-
riņķu , valdes, bus iespējams ietaupīt apmēram
900.000 latu. Apstājoties pie šīs summas, jāsaka, ka
priekšlikuma iesniedzēji ir nosaukuši nepareizu sum-
mu. Nav nemaz tik liela tā summa, kādu šeitpriekš-
likuma iesniedzēji minēja. Man te pie rokas visu
apriņķu valžu budžetu kopsavilkums — kā izdevumi,
ta ieņēmumi. Ko tur redzam? Redzam, ka pašu
apriņķu valžu uzturēšana gada laikā izmaksā 84.270
latu. Te, starp citu, tika runāts, ka apriņķa valžu tech-
niskais personāls esot 700 ierēdņu. Arī tas nav parei-
zi. Apriņķu valžu techniskam personālam 174 ie-
rēdņi. Ta tad to skaits nemaz nav tik liels, kā tika
minēts. Tālāk redzam, ka kopā apriņķu valžu uz-
turēšanai, techniskā personāla atalgošanai, kancele-
jas un telpu uzturēšanai, dažādām kommisijām u. t. t.
izdod nevis 900.000 latu, kā pagājušo reizi minēja,
bet tikai 777.305 lati.

Tasviss attiecas uz pašam apriņķu valdēm.
Tālāk ir izdevumi, kas saistīti ar apriņķu valžu

piedalīšanos valsts iestāžu uzturēšanā. Apriņķu val-
des gada laikā policijas dzīvokļiem, apgaismošanai
un apkurināšanai dod no saviem līdzekļiem 206.516 la-
tu. Ja šeit runā par liekiem līdzekļiem, tad patiešām
jājautā, kur te varētu ko ietaupīt. Nebūtu slikti, ja
lauku pašvaldībām šīs summas nebūtu jāizdod, bet
tādā gadījumā valstij celtos jauni izdevumi. Tādā
gadījuma no valsts kases būs jāprasa 200.000 latu
policijas dzīvokļiem.
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Tālāk aizsargu pabalstiemparedzēts 11.000 latu,ne-
paredzētiem izdevumiem — 3000 latu. Tas viss kopa
prasa 221.296 latus, kādu summu pašvaldības dod
valsts iestāžu uzturēšanai. Pēc tam nāk pašvaldību
īpašumu uzturēšana, un tā izmaksā 100.095 lati.

Tālāk—sociālā apgāde. Nespējnieku patversmes ap-
riņķu pašvaldībām izmaksā 12.000 latu. Bērnu pat-
versmes izmaksā 160.153 lati gadā; vājprātīgo ārs-
tēšana izmaksā 338.400 latu gadā; kurlmēmo un ak-
lo uzturēšana izmaksā 57.000 latu gadā; trūcīgo pil-
soņu ārstēšana — 10.000 latu gada; kopa sociāla
apgāde izmaksā 586.900 latu. Man liekas, ka arī no
šīs summas nav, ko ietaupīt; turpretim butu_jāpa-
plašina sevišķi trūcīgo lauku iedzīvotāju ārstēšana,
jo trūcīgie lauku iedzīvotāji pēdējā gadā atturas no
ārstēšanās līdzekļu trūkuma dēļ,kaut gan ārstēšanas
viņiem loti vajadzīga. Ne pagastu valdēm, ne ap-
riņķu valdēm nav trūcīgo pilsoņu ārstēšanai vajadzī-
go līdzekļu. Tā tad, likvidējot apriņķu valdes, arī
šo lielo izdevumu segšana gultos uz valsts rēķina.

Tad — veselības aizsardzība. Veselības aizsar-
dzība izmaksā apriņķu valdēm 178.933 lati gada.
Arī no šīs summas nav, ko ietaupīt. Nevar šo summu
uzlikt pagastu pašvaldībām, kuru budžeti jau ta pā-
rāk lieli.

Tautas, izglītība. Tautas izglītībai apriņķu val-
des izdod gadā 3.072.804 lati, t. i. pusi no visiem ap-
riņķu valžu kārtējiem izdevumiem. Es domāju, ka
ari šo summu nekādos apstākļos nebūs iespējams
pārņemt valstij. Arī pagastu pašvaldības nav spē-
jīgas pārņemt izglītības izdevumus, sevišķiLatgales
pagastu pašvaldības, kuru budžeti jau ta pārak lieli.
Jau tagad viena otra pagasta budžeta 20 un vairāk
procentu izlieto izglītībai.

Tālāk lauksaimniecības, rūpniecības, kooperā-
cijas veicināšanai apriņķu valdes izlieto 203.833 la-
tus; bet kopā ar dažādiem pabalstiem pagastiem —
575.625 latus.

Apriņķu valžu kārtējo izdevumu kopsumma ir
5.956.641 lats, bet kopā ar ārkārtējiem izdevumiem
šī summa ir 6.335.480 latu.

Ja ņemam tikko nosaukto skaitli un posteņus,
tad redzam, ka apriņķu valžu līdzekli, izņemot da-
žus sīkus izņēmumus, galvenā kārta aiziet pašas
tautas vajadzībām, piemēram izglītībai, sociālai ap-
gādei un slimību apkarošanai. Saprotama lieta, ka
pagastu pašvaldības nebūs spējīgas pārņemt visas
šīs summas uz sava rēķina, tāpēcarī priekšlikuma
iesniedzēju aizrādījums, ka likvidējot apriņķu val-
des, varēšot ietaupīt lielas summas, ir galīgi nepa-
reizs un nepārdomāts. Ar tiem 700.000 latu, kas pa-
redzēti apriņķu valžu uzturēšanai, techniskam per-
sonālam un kancelejas izdevumiem, likvidējot ap-
riņķu valdes, mēs vēl neka nebūsim ietaupījuši. Jau
tamdēļ vien,ka pagastu pašvaldības nav spējīgas uz-
ņemt savos budžetos apriņķu pašvaldību budžetos
paredzētās summas, jāatsakās no apriņķu valžu lik-
vidēšanas.

Pirms stājamies pieiesniegtā priekšlikuma pie-
ņemšanas, mums jāapstājas vel pie divi svarīgiem
momentiem. Pirmaisir tas, par ko te runāja arī
priekšlikuma iesniedzējs, proti — vai apriņķu paš-
valdības bijušas savu uzdevumu augstumos. Vai
apriņķu pašvaldības veic tos darbus un uzdevumus,
kādus likums viņām uzlicis? Lai runātu par šiem
uzdevumiem, piemēram ņemšu dažus skaitļus par
Daugavpils apriņķa valdes_ darbību. Šis ir lielākais
Latvijas apriņķis ar apmēram 160.000 iedzīvotāju.
Es jau aizrādīju uz apriņķu valžu budžetiem; tagad
es gribētu sīkāk ar datiem pakavēties pie tas apriņķa
valdes darbības, kura stāv man tuvāk, kuras dar-
bību es varbūt, labāk pazīstu.

Šīs apriņķa valdes budžets procentos būtu: al-
gas valdes locekļiem — 5,7%, algas valsts darbinie-
kiem — 13,08%, kancelejas uzturēšana—2,16%, kom-
misiju atalgošana — 0,88%. Šī lielā apriņķa, kāds ir
Daugavpils apriņķis, valdes uzturēšana no visas bu-
džeta summas prasa tikai 2,82%; visas pārējās bu-
džetā paredzētās summas iet tāpat galvenā kārtā tām
vajadzībām, pēc kurām prasa vietējie apstākļi, pēc
kurām prasa vietējie iedzīvotāji: sociālai apgādībai,
tautas izglītībai un citām vajadzībām.

Runājot par to, vai_ apriņķu valdes ir veikušas
savus uzdevumus, apstāšos pie tās pašas Daugav-
pils apriņķa valdes. Kādi darbi veikti medicīniskās
palīdzības ziņā? Kāds ir bijis stāvoklis šinī apriņķī
8—10 gadu atpakaļ? Vai bija slimnīcas, vai bija ārstu
punkti, vai bija pienācīgi nostādīta medicīniskā palī-
dzība lauku iedzīvotājiem? Te man jāatbild: diem-
žēl, medicīniskās palīdzības lauku iedzīvotājiem
tikpat kā nebija._ Ja līdzekļus nedabūja no valsts,
tad apriņķu valdēm pašām galvenā kārtā ar saviem
līdzekļiem bija jāgādā par tautas veselību. Apriņķa
valdei pašai bija jādibina ārstu punkti, jāalgo feldše-
ri, janodibinaun jānostāda pienācīgā augstumā slim-
nīcas, jāalgoārsti, kā arī jāgādā par slimnīcu un ārstu
punktu personālu. Pašlaik lielākā apriņķī, Daugav-
pilsapriņķī, ir jau 5 slimnīcas. No šīm slimnīcām lie-
lāka ir apriņķa slimnīca, kas apkalpo Daugavpils ap-
riņķa un pa daļai arī Ilūkstes apriņķa iedzīvotājus.
Pec tam nāk Krāslavas, Preiļu un Dagdas slimnīcas.
Daugavpils apriņķa valde un arī citas apriņķu valdes
pašas ir gādājušas par slimnīcu tīkla izbūvi, tā papla-
šināšanu un par slimnīcu nostādīšanu pienācīgā aug-
stuma. Tanī pat Daugavpils apriņķī šogad tika at-
vērta 1 sanatorija. Arī šis darbs veikts pa lielākai
daļai ar tas pašas apriņķa valdes līdzekļiem. Triju
gadu laika Daugavpils apriņķa valde slimnīcām ir
izlietojusi vel 487.283 latus. Daugavpils apriņķī 8
vai 10 gadu atpakaļ bija tikai viens otrs feldšers un
arī kāds punkts; tagad nodarbināti jau 22 ārsti, 13
medicīnas feldšeri, 21 vecmāte un 7 veterinār-
feldšeri.

Ņemsim izglītības jautājumu, mūsu skolu lietas.
Kādas tas bija 10 gadu atpakaļ? Toreiz taču tanīs
pat Latgales pagastos nebija absolūti nevienas ēkas
skolu vajadzībām. Viss bija jāuzsāk no jauna, bija
jāremontē, vai jacel jaunas ēkas. Bet tagad Dau-
gavpils apriņķī darbojas jau 204 skolas ar 437 skolo-
tājiem.'Katrā pagastā pa daļai ar valsts, pa daļai ar
pašvaldības līdzekļiem, bet apriņķa valdes uzraudzī-
bā, ir uzcelta vismaz viena 6 klašu pamatskola. Bez
šīm 6klašu pamatskolām gandrīz katrā pagastā ir jau
uzcelta arī viena otra 4 klašu skola. Ir noorganizēts
vesels skolu tīkls.

Ja mēs šodien likvidētu apriņķu valdes, vai jūs
zināt, cienījamie kungi, priekšlikuma iesniedzēji, kas
tad notiktu jo sevišķi Latgalē pierobežas joslā? Ja
tur šodien ir 10 pamatskolu, tad rīt pagastu padomes
nolemtu pusi likvidēt un atstātu tikai 5 skolas. Ko
tur saka? Tur saka, ka skolas nav vajadzīgas, ka
varētu iztiktpagastā ar vienu skolu. Tad, priekšliku-
ma iesniedzēji, bēdīgi ietu ar skolotāju pieņemšanu.
Jau tagad vienā otrā Latgales pagastā ieinteresētās
personas ved uz pagastu vienu otru mucu alus, un
tam, kas atved vairāk alus, kas vairāk dod dzeršanai,
tam jautājums tiek izlemts par labu. Bet ja nebūtu
apriņķu valžu, tad stāvoklis būtu neciešams. Skolas
paliktu bez skolotājiem.

Lieli panākumi sasniegti būvniecībā, remontējot
vecās ēkas un ceļot jaunas. Rodas iespaids, ka
priekšlikuma iesniedzēji nemaz nepārzin ne apriņķu
pašvaldību darbību, ne ari zin, kādi pienākumi ir ap-
riņķu valdēm un kas tās apriņķu pašvaldības vispār
tādas ir.

13*
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Bet nerunāsim par apriņķu pašvaldību tiešiem
uzdevumiem vien. Apskatīsim, piemēram, lauksaim-
nieku apgādāšanu ar sēklu pēdējos gados. Saeimas
kommisijās mēs spriedām par maksāšanas

^
grūtības

nonākušo «Konzumu". Konzums sava laika saņēma
no valsts lielus avansus sēklas operācijām — lauk-
saimnieku apgādāšanai ar sēklas labību u. t. t. Bie-
ži vien pienāca vagoni, kuros ceturtā daļa bija smilts,
nevis sēklas. Iedzīvotājiem un valstij bija cēlušies
zaudējumi. Tanī pašā laikā apriņķu .pašvaldības,
veicinot šo lielo darbu—lauksaimnieku apgādāšanu ar
sēklu un labību — to ir veikušas caurmēra labi. Ta
pati Daugavpils apriņķa valde pēdējos gados ir izda-
lījusi sava apriņķa zemturiem sēklu un labību par
2.135.318 latiem un bez kaut kādiem sarežģījumiem.
Tā tad runāt, ka apriņķu pašvaldības neveic savus
uzdevumus, ka tās likvidējamas, ir galīgi aplami.

Viens runātājs, Šterna kungs, teica, ka apriņķu
pašvaldības likvidējamas tādēļ, ka tas esot reakcionā-
ras iestādes. Vai tamdēļ tās likvidējamas, ka pēdējas
apriņķu pašvaldību velēšanas neievēlēja apriņķa val-
dē Šterna kunga dēlu? Vai tikai tadel tas jālikvidē?
Ja Šterna kunga dēls būtu ievēlēts Liepājas apriņķa
valdē, es esmu pārliecināts, viņš šodien nebūtu šo
priekšlikumu parakstījis un nebūtu šeit uzstājies pret
apriņķu valdēm.

Arī demokrātiskais centrs atbalsta šo priekšli-
kumu. Bet ja jūs, demokrātiskais centrs, šī priekš-
likuma iesniedzēji, būtu _ painteresējušies pie savas
partijas direktora, pie tā paša Iekšlietu ministriļas
pašvaldības departamenta direktora, tad jus būtu
dzirdējuši, ko viņš jums būtu teicis. Es esmu pārlie-
cināts, ka viņš nekad neizteiksies par šo iestāžu lik-
vidēšanu. Varbūt viņš pateiks, ka vajaga dažus ap-
riņķus apvienot, kur tie pārāk mazi, bet nekad viņš
neteiks, ka tā lieta izbeidzama.

Apriņķu valdes visādā ziņā atstājamas un it se-
višķi Latgalē. Tur bez apriņķu valdēm mēs pašval-
dības darbu nemaz nevaram iedomāties. Tā būtu
vislielākā nepareizība, ja kāds domātu tās likvidēt.
Latgalē apriņķu valdes ir tās, kas regulē visu pagas-
tu pašvaldību darbību, kas visur skatās un visu redz,
kas notiek apriņķī. Ievedot inspektoru posteņus vai
ko tamlīdzīgu, mēs nepanāksim izdevumu samazinā-
šanu, bet gan tie pieaugs.

Viens runātājs aizrādīja, ka slimnīcu uzturēšana,
skolu uzturēšana un citas vajadzības varētu nodot
pagastu savienībām. Vai tas iznāks lētāk? Tas ir
pilnīgi neiespējami. Cienītie kungi, pagastu pašval-
dību budžeti ir pārāk izplētušies, izdevumi lieli, pra-
sību ārkārtīgi daudz, slimnīcu uzturēšana, skolu uz-
turēšana, izdevumi jaunbūvēm un remontiem uzliek
pagastu pašvaldībām ārkārtīgi lielus izdevumus. Uz-
velt pagastu pašvaldībām jaunus izdevumus tagadē-
jos apstākļos nemaz nav iespējams.

Turpretim, ja gribam nopietni runāt par apriņķu
pašvaldībām, tad jāsaka, ka tām jānodod arī ceļu labo-
šanas lieta, likvidējot lielās ceļu inženieru pārvaldes,
kas valstij dārgi maksā. Tā varētu rast ietaupījumus.
Bez tam apriņķu valdēm būtu nododama agrono-
miskā palīdzība. Līdz šim agronomiskās palīdzības
summas deva vienai otrai politiskai organizācijai, kas
līdzekļus neizlieto pareizi. Jādomā, ka apriņķu val-
des, pārņemot agronomisko palīdzību, to nostādītu
uz labākiem pamatiem, un tā izvērstos par īstu agro-
nomisko palīdzību.

Varbūt varētu runāt par apriņķu priekšnieku
pārvalžu likvidēšanu un policijas pievienošanu apriņ-
ķu valdēm.

Tā tad, man šķiet, nevar but runa par apriņķu
valžu likvidēšanu, vai to darbības sašaurināšanu. Tas
nav iespējams.

Beidzot man jāsaka, ka mana frakcija nekāda
ziņā nevar atbalstīt iesniegto priekšlikumu, jo tas
iesniegts nevis aiz taupības, bet politiskiem motī-
viem. Tāpēc arī iesniegtais priekšlikums noraidāms.
Mana frakcija nekad nebalsos par šo priekšlikumu.
(Starpsauciens no vietas: «Bet tauta taču to prasa!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runa krie-
viski) :*) Deputātu kungi! Noklausoties pēdējā ru-
nā, noteikti bija jāpārliecinās, ka priekšlikums likvi-
dēt apriņķu valdes iesniegts pilnīgi nepārdomāts.

Kas tad viņu vietā vadīs visu lielo vietējo saim-
niecību, kas pārzinās slimnīcas, ambulances, skolas,
ēkas, klaušas un tml.? Pievienojoties Latgales de-
putātu domām, gribu jautāt, vai tik ne ierēdņi visu
to izpildīs. Pie kā lai zemnieki griežas uz vietām, ja
apriņķī uz vietas nebūs sava pārstāvja?

Es vienkārši liktu priekšā ņemt šo priekšlikumu
atpakaļ, lai nekavētu laiku, to apspriežot.

Reiz taču jau gribēja likvidēt apriņķu valdes,
bet nekas neiznāca. Lieta beidzās ar to, ka dažus
gadus bez kādas kontroles nosēdēja likvidatoru
kungi, spēlēdami likvidācijas kommisijās, kuras ne-
kādi nevarēja pašas sevi likvidēt. Šī bezgalīgā lik-
vidācija bija tik lielā mērā apnikusi un tik skaidri pa-
rādīja, ka apriņķu pašvaldības nepieciešamas, ka otrā
Saeima nolēma likvidēt likvidāciju un radīt orgānus,
kas eksistētu uz labi formulēta likuma pamata. Tie-
sa, radīt tādu likumu visā pilnībā neizdevās. Bet,
lūk, var taču runāt par likuma uzlabošanu.

Cik tālu mēs esam no vēlēšanās likvidēt apriņ-
ķu valdes, to varu pierādīt ar to, ka Latgalē iecelta
priekšsēdētāja vietā uzskata par nepieciešamu vēlē-
tu priekšsēdētāju. Bez tam ir nepieciešami radīt ap-
riņķu padomes, līdzīgas pagastu padomēm, un radīt
tās uz demokrātiskiem principiem. Ieceltais priekš-
sēdētājs galu galā visos gadījumos ir izrādījies par-
tijas cilvēks. Es neslavēšu tagadējo apriņķu valžu
darbu, kā to dara deputāts Budže.

^
Es zinu, ka viņu

darbībā ir daudz negatīva un, varbūt, pat noziedzīga.
Bet ar to jācīnās. Man kāapriņķu revidentam jāie-
pazīstas ar visu apriņķa pārvaldes darbību. Bet šī
iemesla dēļ nav iespējams likvidēt nepieciešamo ie-
dzīvotāju pašvaldību. Jāieved lielāka kartība, kur
tās nav, kur tā pārkāpta, bet kārtības un likumības
traucētājus apriņķa dzīvē novietot attiecīgās vie-
tās. Šinī ziņā vajadzīga noteiktāka Latgales iekš-
lietu ministra biedru rīcība, kā āri stingrāks pašvaldī-
bas departamenta kurss, kas nav izlietojis visas vi-
ņam ar likumu dotās iespējascīņai ar likumapārkāp-
šanu, kad tā notikusi uz vietām. Vienā laidā depar-
taments ir kapitulējis ministra biedra priekšā, kas ir
izpildījis partijas direktīvas un nav ievērojis, ka viņš
partijas mērķu dēļ kaitējis pašai lietai, ļr nepiecie-
šami prasīt apriņķos taupīgu dzīvi, ieverot budže-
tu; nepieciešami prasīt saimniecisku principu_ ievē-
rošanu, stātu, algu un citu izdevumu samazināšanu.
Lūk, kas ar visu stingrību jāprasa no apriņķu val-
dēm, bet nebūt ne to likvidācija! Jāpārtrauc tāds
stāvoklis, ka partijas sedz tos, kas velti tere tautas
līdzekļus. Ja viena vai Otra pagasta valde dzīvo
pārāk plaši vai izdara nelikumības, noziegumus, _ vai
tad no tā izriet, ka pagasta valde-pilnīgi jāslēdz?
Saprotams — nē! Neviens to nesacīs! Tas pats ir
ar apriņķu valdēm. Vainīgie jānodod tiesai, un ticiet,
ka tālāk viss ies labi. Būs ievērota ir taupība, ir liet-
derība. ?

Es minēšu piemēram dažus Latgales pagastus.
Lūk, piemēram, kāda-pagasta valde iztērējusi valsts

_ i _ .. . .... - ...'/
*) Runātajā atreferējums.
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naudu dažādam ārkārtīga posta vajadzībām; valsts
nekustamas mantas nodokļa — 5556 lati, lopbarības
aizdevumu atmaksu — 14.728 lati un sēklas aizdevu-
mu atmaksu — 1917 lati; kopā viņa iztērējusi vairāk
kā 22.000 latu svešas naudas. Vai atkal kāda cita
pagasta valde iztērējusi valsts nodokļu — 6275 lati,
lopbarības naudas— 5181 latu, un sēklas naudas 2208
lati, bet kopā — 13.665 lati. Kāda trešā pašvaldība
izlietojusi: nodokļu — 9332 lati, lopbarības u. c. nau-
das — 8964 lati un pavisam kopā — 25.046 lati. Ce-
turtā pagasta valde iztērējusi pavisam 20.969 lati,
piektā — 45.286 lati u. t. t. Bet slēgt pagasta pašval-
dību nav iespējams. Skaidrs, ka nepieciešami citādi
soļi. Tos es jauminēju.

Tas pats ir ar apriņķu valdēm._ Blakus minot,
šodien Valsts kontroles pārstāvji uzsāka šo valžu re-
vidēšanu.

Mēs esam pret apriņķu valžu likvidēšanu vēl arī
tāpēc, ka katrā Latgales apriņķī mums ir savs pār-
stāvis — Daugavpils un Rēzeknes apriņķī pa vienam
valdē, kamēr revidentu tur pagaidām, gadījuma _dēļ,
vēl nav. Ludzas apriņķī mums ir viens pārstāvis
valdē un viens revīzijas kommisijā. Jaunlatgales ap-
riņķī mums ir divi valdes locekli un divi revīzijas
kommisijās locekļi. Krievu iedzīvotāji ar saviem
pārstāvjiem piedalās apriņķa lietās. Bet ja tur būs
ieceltas personas, vai daudz tad būs krievu tautības
ierēdņu? Ko sacīs ierēdnis krievu zemniekam? —
Bez apriņķu valžu izdevumu samazināšanas, bez
stātu un algas samazināšanas, bez vēlēta priekšsē-
dētāja un tml. vajadzīgs vēl paplašināt apriņķa revī-
zijas kommisiju tiesības. Izdodot likumu, nav pie-
griezta vajadzīgā vērība revīzijas kommisijām. Kom-
misiju pilnvaras ir aprobežotas vai nav formulētas.
Lūk, šinī virzienā nepieciešamsuzlabot apriņķu paš-
valdību tiesisko un saimniecisko stāvokli.

Visi krievu deputāti, kā arī latgalieši balsos pret
priekšlikumu — nodot kommisijai ierosinājumu par
apriņķu valžu likvidēšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Budžes kungs te ļoti gari runāja par apriņķu
valžu nelikvidēšanu. Viņš nostādīja to lietu ta, ka
apriņķu valdes, sevišķi Latgalē, esottik daudz strā-
dājušas, ka vai visas zemes labklājību radījuša _s.
Apriņķu valdes esot tik un tik daudz feldšeru uzturē-
jušas, tik un tik daudz sēklas izdalījušas u. t. t., u. t. t.
Ja nu jautājam, kas apriņķu valdēm visus tos lī-
dzekļus devis, tad atbilde ir tikai viena — līdzekli
nākuši no valsts maka. Ja tagad no apriņķa valdēm
jādabū kas atpakaļ, vai nu sēklas fondam, vai arī kur
citur, tad nevar dabūt ne santima. Kungi, izdalīt jau
ir viegli,bet atdot grūti. Ka tas tiešam ta, to vel ap-
stiprina kādas apriņķa valdes darbinieka mušu frak-
cijai piesūtītais raksts. Šai raksta, rakstīts, ka ap-
riņķu valžu darbinieki, sevišķi velētie darbinieki uz
vietām neinteresējotiesne par ko vairāk, ka par sa-
vu politisko darīšanu kārtošanu un algas dienas iero-
doties saņemt algas. Tas teikts par vienu apriņķi,
bet ka tāpat tas notiek visos apriņķos, tas mums ir
skaidrs. Tie, kas nāk un cenšas apgāzt šo domu, ne-
pazīst lietas patiesos apstākļus.

Budžes kungs apgalvoja, ka pierobežas josla ne-
būtu bijis nevienas skolas, nevienas 6_klasu pamat-
skolas, ja apriņķu valdes par to nebūtu gādājušas.
Kungi, nevajaga tādas lietas stāstīt! Mes itin labi
zinām, ka ja mums tur ir_ skolas, tad tikai pateicoties
Izglītības ministrijai, tapec, ka valdība ir devusi nau-
du. ' Ja skolas būtu jāierīko apriņķu valdēm, tad vi-
ņas nemaz nebūtu spējīgas to izdarīt, tapec ka ieve-
lētie apriņķu valžu locekļi_neka nesaprot. Ja kāds
ko dara, tad tas ir priekšsēdētājs un techniskais va-
dītājs, bet citi nedara neka.

Es domāju, ka mušu ierosinājums nedabūs balsu
vairākuma, bet mēs neatlaidīsimies, mes to atkārto-
sim. Ari tauta saprot, ka pašvaldības izlieto līdzekļus
nelietderīgi, un ka \U to līdzekļu, ko iekasē no lauku
iedzīvotājiem un kas aiziet apriņķu pašvaldībām, tiek
izdota nelietderīgi. Tāpēc lauku iedzīvotāju vairā-
kums pasaka, ka apriņķu valdes līdzšinējā veida ne-
kādā ziņā nevar pastāvēt.

Te Budžes kungs žēlojas, ka ierēdņu esot par
daudz, bet šinī gadījumā viegli var atlaist 700 ierēdņu.
(Sauciens no vietas: ,,173.") 700 — mums ir pārbau-
dīti dati par to; ja jus sakāt, ka var atlaist 173, tad
tas ir drusku par maz. —

Tā tad, ja mūsu likumprojekts nedabūs vairāku-
ma, mēs to atkārtosim un reiz to_ tomēr pieņems.
(J. Lejiņa-Lejas starpsauciens.) Jus paši zināt, ka
ir izturējusies konference! Ta to neapstiprināja. Te
ir viena vieta, kur var ietaupīt un valsts aparātu
vienkāršot tā, ka neviens necietīs; tikai valsts apa-
rāts kļūs vieglāks, un mazāk bus birokrātisma.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jauna zemnieku apvienība): Te cī-
nās par apriņķu valdēm, un ir raksturīgi, ka karstā-
kie apriņķu valžu aizstāvji nak no galējiem spārniem.
Sevišķi sirsnīgi par apriņķu valdēm uzstājas deputāti
— bijušie apriņķu valžu_ locekli. Viņi_saka: redziet,
ko apriņķu valdes pastrādājušas! — Ja, apriņķu val-
des daudz ko ir pastrādājušas. Bet par ka naudu?
Viss darīts par valsts un zemniekunaudu. Izdevumu
nav tikai 770.000 latu, bet pēc tuvāk ievāktam ziņām
izrādās, ka tādu ir ap 900.000_ latu. Ta nav maza
summa. Bez tam nāk klāt vel atalgojumi apriņķu
valžu priekšsēdētājiem, kas te nav ieskaitīti. Tos
algo Iekšlietu ministrija, un par viņiem sanāk kopā
86.000 latu gadā.

Kur ta nauda ir aizgājusi? Vai ta visa lietderīgi
izlietota? Mēs taču zinām, ka ne. Tad, kad apriņķu
valdēm naudas bija vairāk ka vajaga un nezināja, kur
to likt, vairāk apriņķu valdes likās uz namu pirkšanu.
Tā Jelgavas apriņķa valdei ir savs nams, tāpat ari
Rīgas apriņķa_ valdei savs nams. Rīgas apriņķa val-
des priekšsēdētājs ierīkojis apriņķa valdesnarna visas
savas bodītes, lai viņam nekur tālu nebūtu jāiet, lai
viss būtu pie rokas. Bez tam visiem šiem kungiem
vajadzīgi arī limuzīni, ar ko braukāt aģitācija. Šla-
kana kunga pašreiz nav šeit klāt; viņš varētu pa-
stāstīt, cik reižu viņš ir braucis ar apriņķa valdes li-
muzīnu vēlēšanu aģitācijā. Un tas viss notiek uz
tautas rēķina! Redziet, kāda ir ta. lieta!

Tāpat nosodāms ir tas parallēlisms,birokrātisms,
kas valda apriņķu _valdēs unkas lauku iedzīvotājus
ir saniknojis līdz pēdējai pakāpei. Ja apriņķa_ valdei
vajadzīgas kādas statistiskas ziņas, tad tas jāsniedz
pagastiem pa otrai reizei, varbūt arī drusku pārgro-
zītā veidā. Tas ir pilnīgi lieks darbs, jo apriņķu val-
des tās pašas ziņas var dabūt no statistiskas pārval-
des. Ir bijis gadījums, kad pagasta padome iesūtījusi
apriņķa valdei protokolu, kurā teikts, ka tas un tas
vienbalsīgi nolemts. Apriņķa valde atsūtījusi to at-
pakaļ, pasacīdama, ka ar to vien nepietiekot, ja vien-
balsīgi ko pasakot, bet jāzinot, ar cik balsīm tas tie-
ši pieņemts. Bet protokola taču minēts, cik bijis klāt
vēlēšanās, un ja pasacīts, ka lēmums pieņemts vien-
balsīgi, tad skaitlis taču arī zināms! _ Šāds fakts no-
ticis ar Zaubes pagasta padomes lēmumu. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Nē, tas nav mans pagasts.

Apriņķu valdes ir pilnīgi pārņēmušas pagastu
pašvaldību funkcijas. Mēs taču esam par dēmokra-
tisku iekārtu, bet tanī pašā laikā pagastiem nav vairs
nekādu tiesību,_ tie pilnīgi padoti apriņķa valdes lē-

; mumiem. Agrāk pagastu valdes lēma par savu bu-
? džetu, pieņēma un atlaida darbiniekus un vispār no-

teica savu saimniecību; tagad pagastiem šo tiesību? I
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vairs nav, jo visi priekšraksti nāk no augšas. Vai tā
ir demokrātija? Un_vai_tā arī ir demokrātija, ka ap-
riņķu valžu priekšsēdētājus, kas ir galvenie notei-
cēji un rīkotāji, ieliek politiskās partijas? Tā kā vi-
ņi ir galvenie vadītāji, tad te galu galā valda tās par-
tijas, kuram pašreiz ir noteikšana.

Saka, ka darīšot tos darbus, ko līdz šim darī-
jušas apriņķu valdes. Tos darbus itin labi varot sa-
dalīt starp Iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
mentu un pagastiem. Pagastiem vajaga dot lielākas
tiesības pašiem savā saimniecībā — tas ir vienbal-
sīgs lauku iedzīvotāju prasījums. Es gribu redzēt,
kas būs tie, kas balsos pret šo zemnieku prasību.
Vai tie būs arī zemnieku aizstāvji, vai kas cits?

Pagājušo reizi te stāstīja, cik debešķīgi apriņķu
valdes strādājušas labības pieņemšanā pagājušā
gadā. Labības pieņemšanas izdevumi kopsummā ir
14% no tās summas, ko saņēma zemnieki. Tas ir
ārkārtīgi augsts procents. Kad sāka runāt par to,
kas no zemniekiem iepirks labību, centrālā savienī-
ba «Konsums" apņēmās iepirkt par 3%. To norai-
dīja, bet iepirkšanu nodeva saviem cilvēkiem. Kam-
dēļ? Naudu izmaksājot, labības nodevējiem atvilka
«Brīvās Zemes" abonēšanai un partijas kasei. Pa-
stāvot šai kārtībai, bieži vien labību varēja nodot ti-
kai jūsu cilvēki; kas nebija jūsu cilvēks, to visādi
Spīdzināja, no tā neņēma, tam vajadzēja dabūt starp-
nieku, kādu no tiem, kas jums stāv tuvu, un tas tad
nodeva arī viņa labību. Tādi ziņojumi mums vairāk-
kārtīgi ienāca no Kurzemes. Un pie tam, cik cilvē-
ku nekļuva slimi, stāvēdami lietū un sniegā 24 stun-
das no vietas, gaidīdami savu kārtu labības nodo-
šanai. Cik zirgu nekļuva slimi — stīvi uz kājām?
Tas viss ir jūsu nopelns! To pašu operāciju varēja
izdarīt kooperatīvi, uzpērkot labību no zemniekiem
pakāpeniski.

Apriņķu valdes ir pārāk dārga, birokrātiska un
lieka iestāde. Tās vajaga likvidēt un to funkcijas
sadalīt starp pagastiem, Iekšlietu ministriju, skolu
valdēm un Tautas labklājības ministriju. Tas ir vien-
balsīgs zemnieku prasījums, un es gribu redzēt, kas
drīkstēs pret to balsot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Birzniekam.

A. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Likums par apriņķu pašvaldī-
bu likvidēšanu šeit ir iztirzāts loti plaši un vispusīgi,
un jāatzīst, ka ir pienācis pats pēdējais laiks, kad jā-
stājas — tāpat kā pie valsts budžeta pārkārtošanas
— arī pie apriņķu pašvaldību budžetu pārkārtošanas.
Apriņķu pašvaldību budžeti, salīdzinot ar 1921. gadu,
ir auguši vairāk kā četrkārtīgi. 1921. gadā apriņķu
pašvaldību budžetu kopsumma bij 1.700.000 latu,
1928./29. gadā tā bija pieaugusi jau uz 5 miljoniem
latu, un 1931./32. gadā šo pašvaldību budžetu kop-
summa jau sniedzas pie 7 miljoniem, pat pāri 7 miljo-
niem latu. Tāpat ir auguši arī pagastu pašvaldību
budžeti: no 3 miljoniem latu 1921. gadā tie ir pieaugu-
ši uz 18 miljoniem latu 1931./32. gadā. Ir nopietni jā-
runā par apstākļu pārkārtošanu un jāizpētī, vai ir
normāli, ka tagadējā saimnieciski grūtajā laikā paš-
valdības uzdzen budžetus tik augstu. Tomēr jāsaka,
ka nebūs līdzēts, ja apriņķu pašvaldības pilnīgi likvi-
dēs. Apriņķu pašvaldību likvidēšana interesē zem-
niekus tik daudz, cik šī likvidēšana var aiztaupīt zem-
niekiem nodokļus, un cik šos nodokļus var reālā veidā
samazināt. Likvidējot tagad apriņķu pašvaldības un
liekot to vieta citas uzrauga iestādes, piemēram in-
spektorus ar tām pašām kancelejām, kas līdzinātos
skolu inspektoriem vai valsts zemju inspektoriem,
zemniekiem nav nekādas garantijas, ka tāds uzrau-
dzības orgāns apriņķī varētu dot kādus reālākus pa-
nākumus. Mēs gribam nopietni pārrunāt jautājumu
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par apriņķu valžu darbības pārkārtošanu, bet tāda
nopietna pārrunāšana un jautājuma apskatīšana var
notikt tikai parlamenta attiecīgas kommisijās.

Man, tā parallēles velkot, gribētos aizrādīt vēl
ka mūsu pašvaldību dzīve pašreizējos apstākļos vie-
nā un otrā virzienā prasa zināmu uzraudzībuL zinā-
mu darbības saskaņošanu. Piemēram aizrādīšu uz
tādu lietu. Ja paskatāmies mūsu oficiālajos datos,
ko sakopojusi mūsu valsts statistiska pārvalde, tad
redzam, ka ir liela nevienlīdzība apriņķu un pagastu
pašvaldību budžetos. Mēs, visi tie darbinieki, kas
esam uz laukiem darbojušies_ un pazīstam lauku dzī-
vi, zinām, ka izdevumus sagādā galvenā kārta iedzī-
votāju daudzums, kāds dzīvo vienas pašvaldības ad-
ministratīvās robežās. Neskatoties uz to, mēs sa-
stopam tādu piemēru, ka, piemēram, Jelgavas apriņ-
ķa Zaļenieku pagastā, ar 2400 iedzīvotāju, budžets
ir 70.000 latu liels, turpretim, ņemot' Bauskas ap-
riņķa Bārbeles pagastu ar tikpat lielu iedzīvotāju
skaitu, redzam, ka tā budžets ir 22.000 latu liels. Te
mums visiem paceļas jautājums, kamdēļ tāda _ ne-
vienlīdzība, kas izsauc tādu parādību, ka viena un
tanī pašā laikā divos pagastos ar vienādu iedzīvo-
tāju skaitu nodokļu nastas uz nodokļu maksātājiem
sadalītas tik nevienmērīgi. Abi pagasti veic vienādi
labi, kā savus sociālos, tā izglītības un administratī-
vos uzdevumus, turpretim viens no viņiem veic tos
ar vairāk kā trīs un pus reizes mazākiem līdzekļiem.
Te nopietni jāpārrunā jautājums par pašvaldību bu-
džetiem, par to sastādīšanu, nodokļu lielumu un no-
dokļu aprēķināšanas nepilnībām. Mūsu pašvaldī-
bas kommisijās uzdevums ir saskaņot šo darbu.

Lai šo darbu veiktu plānveidīgi, apriņķu pašval-
dības kā vislielākais palīga orgāns nenormalību lik-
vidēšanai vēl dažus gadus paturamas, bet tas pa-
turamas, ievērojot vislielāko taupību. Jāatrod lī-
dzekļi apriņķu pašvaldību tagadējo budžetu samazi-
nāšanai. Tas, bez šaubām, pazīstot vispār pašvaldī-
bu dzīvi, ir iespējams. Ietaupījumam jābūt tādam,
lai apriņķu pašvaldību izdevumi līdzinātos 1925.126.
gada izdevumiem, t. i. apmēram 3,7 nrnljoniem latu.
Lētāk par 3,7 miljoniem latu ne pie kādiem apstā-
kļiem nebūs iespējams izdarīt pagastu pārraudzību.
Ja, varbūt, departamenta rēķinvedībā izrādītos lie-
lāks ietaupījums, tad braucieni no provinces uz gal-
vas pilsētu prasītu lielākus izdevumus.

Zemnieku savienības vārdā jāsaka, ka mēs vēla-
mies taupību līdz vislielākai robežai, bet mums paš-
laik nav ticības, ka, likvidējot apriņķu valdes, va-
rētu rasties ietaupījums. Bez apriņķu valdēm jārunā
arī par daudz citu iestāžu pārkārtošanu _ apriņķos.
Tur sēd dažādi inspektori, inženieri, ar savām kance-
lejām un, to aparāts ir trīs un četri, pat desmitkārt
lielāks nekā apriņķu pašvaldību aparāts. Mes re-
dzam, ka Satiksmes ministrijas apriņķu ceļu inženie-
ru kancelejās ir tik liels stāts, kas draud apēst visas
summas, ko valsts dod pagastu ceļu labošanai. Jā-
skatās, kā šī lieta nokārtota kaimiņu zemēs, piem.
Igaunijā. Arī pie mums agrāk, kad eeju labošana
bija apriņķu pašvaldību pārzināšanā, tās ar nedaudz
techniskiem darbiniekiem godam veica šo lietu.

Pārkārtojot apriņķu pašvaldības, jāpārkārto arī
citas apriņķu saimniecības iestādes. Mums vajadzēs
censties pievienot apriņķu inženieru, ceļu inženieru
kancelejas, nodokļu inspektoru kancelejas, policijas
priekšnieku un policijas iecirkņu kancelejas, tāpat
arī apriņķu priekšnieku kancelejas apriņķu valdēm.
Mums jāsavelk šīs lietas vienkopus un jārada iestāde,
kas spētu veikt visus valsts uzliktos pienākumus.
(Starpsaucieni.)

Tagad katrai pārvaldei ir sava māja. Leikarta
kungs te pārmeta, ka apriņķa pašvaldības pērkot
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sev mājas. Kungi, apriņķu valdēm taču jāgādā tel-
pas policijai, tāpat arī apriņķa priekšniekam, kā arī
dzīvokli policijas darbiniekiem. Izejot no tā viedo-
kļa, ka mazās pilsētiņās ne katru reizi var atrast
piemērotas telpas minētām vajadzībām un pie tam
apriņķa valde un tāpat arī citas iestādes taču nevar
tik viegli pārvilkties kā vienkārši īrnieki, bieži vien,
kaut arī pret savu gribu, apriņķu pašvaldības, izpil-
dot likumu par'policijas novietošanu, nevis sevis no-
vietošanu, bijušas spiestas iegādāties nekustamus

. īpašumus. Man te gan jāaizrāda, ka pirktie īpašumi
pa lielākai daļai ir taupīgi pirkti, un tāpēc par tiem
nav ko sūdzēties.

Es varētu aizstāvēt likumu grozījumus, kas gri-
bētu sašaurināt apriņķu un lauku pašvaldību budže-
tus resp. samazināt lauku iedzīvotāju nodokļus; bet
to mēs panāksim tad, ja jūs, kungi, balsosit par mūsu
priekšlikumu, t. i. nodot šo ierosinājumu pašvaldības
kommisijai, lai tā to pārstrādātu, ievērojot vislielā-
kās taupības principu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Prezidijs liek priekšā deputāta Breikša u. c.
iesniegto likumprojektu par apriņķu pašvaldību lik-
vidēšanu nodot pašvaldības kommisijai. Bez tam
nobalsojams deputāta Vintera u. c. iesniegtais
priekšlikums —

uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt un likt Saeimai
priekšā likumprojektu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu.

Iesniegti divi pārlabojumi deputāta Vintera u. c.
priekšlikumā. Deputāts P. Ulpe liek priekšā

strīpot vārdu ..likvidēšanu" un tā vietā likt «pārveido-
sanu uz demokrātiskiem principiem."

Deputāti J. Lejiņš un J. Birznieks liek priekšā
strīpot vārdu likvidēšanu" un tā vietā likt pārveido-

šanu uz taupības pamatiem".
Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms likšu uz

balsošanu prezidija priekšlikumu — deputāta Breikša
u. c. iesniegto likumprojektu nodot pašvaldības kom-
misijai. Ja to pieņems, līdz ar likumprojektu kom-
misijai būs nodots arī deputāta Vintera u. c. iesnieg-
tais priekšlikums ar abiem pārlabojumiem. Ja prezi-
dija priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā iesnieg-
tie pārlabojumi deputāta Vintera u. -c. priekšlikuma
un pēc tam — priekšlikums vai nu pārlabotā veida,
vai iesniegtā redakcijā. Vārds pie balsošanas kār-
tības deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Es domāju, ka jautājums_par to,_vai likum-
orojektu nodot kommisijai, vai nē,_ atkarājas no ta,
kāds veids būs pārejas formulai; tapec vispirms va-
jadzētu konstatēt šīs pārejas formulas saturu. Pirms
balsojam par likumprojekta nodošanu kommisijai,
jākonstatē, vai Saeima pieņem šos 2 grozījumus
pārejas formulā; tie jānobalso papriekšu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ievērojot
celtos iebildumus, prezidijs nolēma pirmo likt uz
balsošanu deputāta Vintera u. c. iesniegto priekšli-
kumu un pēc tam — prezidija priekšlikumu — depu-
tāta Breikša u. c. iesniegto likumprojektu nodot paš-
valdības kommisijai. Iesniegti divi pārlabojumi de-
putāta Vintera u. c. priekšlikumā, kurus jau nolasīju.
Vienu pārlabojumu iesniedzis deputāts P. Ulpe, otru
— deputāti J. Lejiņš un J. Birznieks. Vispirms likšu
uz balsošanu priekšā liktos pārlabojumus, pēc tam
— deputāta Vintera u. c. priekšlikumu vai nu pār-
labotā veidā, vai iesniegtā redakcijā. Beidzot nāks
nobalsošanā prezidija priekšlikums. — Lieku uz bal-
sošanu deputāta Ulpes priekšlikumu —

deputāta Vintera u. c. priekšlikumā strīpot vārdu «lik-
vidēšanu" un tā vietā likt «pārveidošanu uz demokrātiskiem
pamatiem".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret

to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balso-
šanas rezultāts: par deputāta Ulpes priekšlikumu no-
dots 40 balsu, pret to nodotas 47 balsis, atturējies 1.
Deputāta Ulpes priekšlikums noraidīts. — Nobalso-
šanā nāk deputātu Lejiņa un Birznieka iesniegtais
priekšlikums —

deputāta Vintera u. c. priekšlikumā strīpot vārdu «lik-
vidēšanu" un tā vietā likt «pārveidošanu uz taupības par
matiem".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Lejiņa
un Birznieka priekšlikumu. Tagad ludzU pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Balsošanas rezultāts: par deputātu Lejiņa
un Birznieka priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret —
7 balsis, atturējies 31. Deputātu Lejiņa un Birznie-
ka priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana nak de-
putāta Vintera u. c. iesniegtais priekšlikums pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kasir par ta pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
deputāta Vintera u. c. iesniegtā priekšlikuma pie-
ņemšanu pārlabotā veidā nodotas 49 balsis, pret tā
pieņemšanu nodots 15 balsu, atturējušies 26._ Depu-
tāta Vintera u. c. iesniegtais priekšlikums pārlabota
veidā pieņemts. .— Nobalsošanā nak prezidija
priekšlikums — deputāta J. Breikša u. c. iesniegto
likumprojektu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
nodot pašvaldības kommisijai. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par prezidija priekšlikumu nodo-
tas 44 balsis, pret to nodota 41 balss, atturējušies 3.
Nodots vienāds balsu skaits. Prezidija priekšlikums
jāpārbalso.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku vēlreiz uz
balsošanu prezidija priekšlikumu — deputāta Breik-
ša u. c. iesniegto likumprojektu nodot pašvaldības
kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir par prezi-
dija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par prezidija priekšlikumu — deputāta Breikša u. c.
iesniegto likumprojektu nodot kommisijai — nodotas
42 balsis, pret — 42 balsis, atturējušies 3. Tas no-
raidīts.

Ministru prezidents M. Skujenieks iesniedzis
rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungsļ

Pagodinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja
kungs, ka par finanču ministri es esmu uzaicinājis Gustavu
Zemgaļu.

M. Skujenieks,
ministru prezidents.

Augsti godātam
Dr. P. Kalniņa kungam,

Saeimas priekšsēdētajām."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī pazi-

ņojuma neviens nevēlas?
Sociālās likumdošanas un budžeta kommisijās

iesniegušas priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs A. Blodnieks:
«Saeima nolemj uzdot valdībai:
visiem tiem lauksaimniekiem, darba devējiem, kurus _ li-

kums neatsvabina no pienākuma izdarīt iemaksas likvidētas
pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos iztrū-
kuma segšanai un 1931. gada prēmijām par laiku no L jan-
vāra līdz 1. aprīlim, jādod laiks viņu iemaksu pildīšanai vis-
maz līdz 1. jūlijam 1932. g., atļaujot viņiem izdarīt iemaksas
arī pa daļām.

Līdz tam laikam aprādīto iemaksu piedzīšana spaidu
kārtā nav pielaižama."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds abu kommi-
siju referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Godātie deputātu kungi!
Saeimas deputāti Bachmanis, Šterns, Skujenieks un
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citi bija iesnieguši Saeimas plenārsēdei priekšliku-
mu ar 4 punktiem, kuros bija prasīts: 1) pārtraukt
naudas piedzīšanu no lauksaimniekiem par Jabu I
apdrošināšanas sabiedrībai, 2) gadat, lai nebūtu ap-
vienots vienās rokās I apdrošināšanas sabiedrības
likvidācijas valdes priekšsēdētaja amatsar revīzijas
kommisijās priekšsēdētāja amatu, 3) gādāt, lai re-
vīzija par I apdrošināšanas sabiedrības līdzšinējo
darbību būtu izdarīta arī no likumības viedokļa un
4) uzlikt Tautas labklājības ministrijai pienākumu
dot senātam paskaidrojumu uz senāta pirmo pie-
prasījumu vispārējās I. apdrošināšanas sabiedrības
lietās.

Sociālās likumdošanas kommisijā, tāpat arī bu-
džeta kommisijā, pārbaudot šo iesniegumu, bija
spiestas konstatēt sekojošo.

Attiecībā uz 1. punktu kommisijās neatrada par
iespējamu piekrist tam, ka būtu pilnīgi pārtraucamas
lauksaimniekiem likumīgi uzliktas naudas iemaksas
par labu I apdrošināšanas sabiedrībai.

Apspriežot 2. punktu, kommisijā atzina, ka ap-
stākļi, kas minēti šinī punktā, neatbilst patiesajam
stāvoklim, jo tādas revīzijas kommisijās šai lieta ne-
maz nav. Ir viena revīzijas iestāde, kurā piedalās
1 Valsts kontroles un 1 Tautas labklājības ministri-
jas pārstāvis bez priekšsēdētāja un tāpēc runāt par
to, ka nebūtu pielaižams priekšsēdētāja funkcijas
apvienot, ir nedibināti.

Treškārt, prasīt, lai revīziju izdarītu arī no li-
kumības viedokļa, nav vajadzīgs, jo katra revīzija
tiek izdarīta vispirmā kārtā no likumības viedokļa
un tad tikai no lietderības viedokļa. Turpretim ie-
sniedzēji šeit ir formulējuši citādi, un tāpēc šī tēze
pilnīgi atkrīt.

Tāpat atkrīt 4. tēze, kas runā par Tautas_ lab-
klājības ministrijas paskaidrojumu došanu senātam.

Gala rezultātā, pārbaudot visus šim iesniegumā
minētos apstākļus, kā sociālās likumdošanas, tā arī
budžeta kommisijā atzina par iespējamu no šīm 4
tēzēm izveidot tikai vienu, kurā paredzēta nev's li-
kumīgo iemaksu pārtraukšana, bet likumīgo iemaksu
termiņa pagarināšana līdz 1932. gada 1. jūlijam, tā tad
par vairāk kā pusgadu. Kommisijās bija gan priekš-
likums šo termiņu vēl vairāk pagarināt, bet, noskai-
drojot parāda summas, kādas pie lauksaimniekiem
vēl atrodas un kādas likvidācijas valdes piedzen, iz-
rādījās, ka lielākais procents šo parāda summu ir
stipri niecīgs, tā ka pagarināt šo piedzīšanas termiņu
vēl vairāk kā par pusgadu nebūtu nekāda vajadzība.
Tāpēc abas kommisijās vienbalsīgi piekrita tam, ka
šis vairāk deputātu iesniegtais priekšlikums būtu
pārveidojams tādi, kāds tas izsniegts Augstā nama
locekļiem, proti — vienā pantā, kur paredzēts liku-
mīgo iemaksu termiņu pagarināt līdz 1932. gada
1. jūlijam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu pie sociālas
likumdošanas un budžeta kommisiju priekšlikuma
neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu._ Ludzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Sociālās likumdošanas un bu-
džeta kommisiju priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Budžeta, finanču, tirdzniecības un rūpniecības
un lauksaimniecības kommisijās iesniegušas priekš-
likumu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Saeima nolemj: atzīt cukurfabriku būvi par vēlamu un

atbalstāmu un uzdot valdībai nekavējoši izstrādāt cukurfab-
riku būvju tīkla projektu ar tādu aprēķinu, lai Latvijā va-
rētu ražot cukuru pietiekošā daudzumā vietējam patēriņam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti A. Pastors,
A. Budže un A. Jukšinskis. Vārds referentiem.
(Saucieni no vietām: «Cukura referenti!") Vārds
lauksaimniecības kommisijās referentam Jukšinskim.

Referents A. Jukšinskis: Godātie deputāti!

Vienā no pēdējām Saeimas plenārsēdēm Saeima no-
deva lauksaimniecības, budžeta, finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijām Latgales kristīgo
zemnieku partijas iesniegumu par linu cenu noteik-
šanu un par cukura fabriku celšanu Latvija. Viena
no kopsēdēm šis jautājums tika pārrunāts plašāk,
bet tomēr beigās kommisijās nevarēja vienoties par
Latgales kristīgās zemnieku partijas iesniegumu_ ar
norādījumu par cukura fabrikas_ būvešanu_ tuvāka
laikā Latgalē. Kommisijās pieņēma vispārēju atzi-
numu, ka atzīst cukura fabriku būvi Latvija par ve- .
lamu un atbalstāmu un ka šinī gadījuma valdībai ne-
kavējoties jāizstrādā cukura_ fabriku būvju tīkla
projekts un tas jāliek priekšā Saeimai. Motīvi_ šā-
dam atzinumam bija šādi. Pašlaik lauksaimniecības
ražojumiem cenas ir nokritušās pārāk zemu; pa_r li-
niem maksā tikai 26,5 mārciņas par tonnu. Tapec
lauksaimniekiem, it sevišķi Latgalē, jāpariet uz citu
lauksaimniecības ražošanas veidu,_ un viens tāds
būtu — cukura biešu audzēšana. Tapec es ceru, ka
Augstais nams kommisiju priekšlikumu vienbalsīgi
pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Pastoram.

Referents A. Pastors: Augstais nams!_ Ka jau
lauksaimniecības kommisijās referents aizrādīja, jā-
pāriet uz citu ražošanas nozari linkopības vietā. Se-
višķi tas attiecas uz Latgali, kur linkopība tagad ne-
atmaksājas, ir zem pašizmaksas. Jārada cits avots,
no kā lauksaimnieki varētu gūt jenākumus, un proti
— cukura biešu audzēšana. Tāpēc visas kommisi-
jāsatzina, ka būvējamas cukura fabrikas, kur cukura
bietes pārstrādāt cukurā.

Pārrunājot jautājumu par pirmās cukura fabri-
kas celšanu Latgalē, budžeta kommisijā šim priekš-
likumam neradās vairākums, bet pieņēma rezolūci-
ju, ka vispārīgi veicināma cukura fabriku celšana un
ka izstrādājams plāns, kur tās ceļamas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās referentam
Budžem.

Referents A. Budže: Augstais nams! _ Runājot
par jaunu cukura fabriku celšanu, jāaizrāda īsos
vārdos, kādā stāvoklī pašlaik atrodas lauksaimnie-
cība.

Lauksaimnieku stāvoklis ir ļoti bēdīgs. Viņi no-
nākuši maksāšanas grūtībās, ienākumi samazināju-
šies, nav iespējams segt izdevumus u. t. t. Tapec
jāatzīst, ka valstij jāatbalsta tādas lauksaimniecības
nozares, kas dotu jaunus ienākumus un tāda veida
labotu lauksaimnieku stāvokli.

Bez šaubām, viena no svarīgākām nozarēm, kas
varētu veicināt lauksaimnieku labklājību, kas ļr pa-
matota mūsu apstākļos, ir cukurbiešu kultivēšana.
Mēs redzam, ka Lietuvā, Zviedrijā, Somija un vel
citās valstīs, kur klimatiskie un zemes apstākļi lī-
dzīgi mūsējiem, ir sākuši kultivēt cukurbietes vietē-
jampatēriņam. Mūsu kaimiņvalstīs cukurbiešu kul-
tūra vispār attīstās un dod samērā labus panākumus.
Mūsu zeme atrodas līdzīgos klimatiskos un zemes
labuma apstākļos. Tāpēc mūsu lauksaimniecībai
pilnīgi iespējams pāriet uz jauno kultūras nozari,
proti — cukurbiešu audzēšanu.

Sevišķi labvēlīgs apstāklis cukurbiešu ražoša-
nai ir mūsu darba spēka pārpilnība. Pašreiz pilsētas
un tāpat arī uz laukiem, sevišķi Latgalē, ir daudz
laukstrādnieku, bezdarbnieku, kam nav darba. Tā-
pēc, ceļot jaunas cukurfabrikas, mēs vispirms dotu
iespēju mūsu zemniekiem, lauciniekiem tikt pie jau-
na ienākumu avota un aiztaupītu valūtu, kas katru
gadu aizplūst pāri robežām, ievedot cukuru. Pēdē-
jā gadā par ievesto cukuru izdoti apmēram
8 000.000—10000.000 latu. Saprotama lieta, ja mēs
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sāktu ražot cukuru vietējam patēriņam, tad vismaz
8.000.000—10 000.000 latu paliktu Latvijā.

Latvija pēdējos 3 gados cukurbiešu kultūra iet
uz priekšu un stipri attīstās. Salīdzinot jaunākos
datus, redzam, ka 1929. gadā visā valstī ar cukur-
biešu kultivēšanu nodarbojās 1102 saimniecības

^
ar

1703 ha platību. 1930. gadā ar cukurbiešu audzēša-
nu nodarbojās

^
2218 saimniecības ar 2147 ha platību,

un 1931. gadā ar cukurbiešu kultūru nodarbojas
3107 saimniecības ar sējumu 4530 ha platību. Šie
skaitļi rāda, ka tiešām cukurbiešu kultivēšana mušu
zemē iet uz priekšu. Tas lieku reizi pierāda, ka mēs
varam sākt cukurbiešu kultivēšanu, un tie lauku ie-
dzīvotāji, kas ar to jau nodarbojas, redz, ka tas ir
jauns ienākumu avots un ir veicināms, lai uzlabotu
lauksaimnieku un vispār valsts saimniecisko stā-
vokli. Ja tagad mūsu valsti ir viena cukura fabrika,
kas spēj saražot */« vietējā cukura patēriņa, un turp-
māk tā nebūs spējīga pieņemt vairāk cukurbiešu,
tad jāgādā par jaunām cukura fabrikām, lai varētu
garantēt visu iekšzemes patēriņu. Ja mūsu iekšze-
mes cukura patēriņš līdzinās 50.000 tonnām un ja
Jelgavas cukura fabrika ražo apmēram *Ļ no visa
patēriņa, tad mēs varam runāt vēl par vismaz 3—4
fabriku būvi. Būvēt tūlīt visas fabrikas, varbūt, ne-
būs iespējams, un, varbūt, apstākli to arī_ neprasa,
bet vismaz par 2 cukura fabrikām var runāt.

Kādos centros, kurās vietās celt šīs jaunās cu-
kura fabrikas? Bez šaubām, kā viena_ no pirmām
cukura fabrika ceļama Latgalē. Latgalē ir labvēlīgi
apstākļi cukurbiešu kultivēšanai ;_sevišķi labi tie ir
Daugavpils rajonā. Ievērojot vēl to, ka Latgales
sīkzemnieki. kuri vēl nav oareāiuši_ uz piensaimnie-
cību un ritam saimnieciskām nozarēm, ērti var Dar-
iet uz cukurbiešu ražošanu. Latgalēs sīkzemniekiem
būtu viee-iāk pārkārtoties uz cukurbiešu ražošanu.
Tā tad vispirms būtu būvēdama cukura fabrika I at-
galē. Kas attiecas uz otro cukura fabriku, to var
būvēt Vidzemē, vai kur citur

Kas attiecas uz līdzekļiem, tad kommisijas _ tika
norādīts, ka valstij līdzekļu nav Starp citu. ka pa-
skaidroja Finanču ministrijas pārstāvis, ārzemju fir-
mas piedāvājušas krēditu uz izdevīgiem

^
noteiku-

miem un ne uz 1. bet vairāk gadiem. Varētu izman-
tot ārzemju kapitālu. Tad arī mums_ šinī gadījuma
fabrikas būtu, un valdībai būtu tikai ļaizstrada jaun-
būvējamo cukurfabriku tīkla plāns, jāizpētī tas vie-
tas, kur būtu ceļamas cukurfabrikas, un jāstājas pie
šī plāna realizēšanas.

Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš: Atklāju debates.
Vārds deputātam Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais_ darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Jau pagājuša nedēla, kad runājam
par cukurfabriku būvi, es ļesniedzu_ priekšlikumu, ka
kommisijai šis jautājums jāizšķir vel šinī sesija. Šis
priekšlikums bija vieta. Mes redzam, ka kommisi-
jās to ari ir centušās pildīt,, un šodien kommisijās
atzinums ir jau Saeimas plenārsēde. Bet mes zi-
nām, ka plenārsēdes atzinums pārejas _ formulas
veidā un, vispārīgi, ievērojot to, ka šī pārejas for-
mula ir rediģēta, proti — uzdot valdībai nekavējo-
ties izstrādāt un iesniegt Saeimai atiecīgu likumpro-
jektu —, vēl nekā nedod, jo vārds _,.nekavejoties" _ir
stipri stiepjams jēdziens. JaU pagājušo reizi, runā-
dams par šo likumprojektu, _es teicu, ka šis jautā-
jums jāatrisina kommisijās vel šinī sesija, lai nākoša
1932. gada pavasarī lauksaimnieki būtu skaidrība
par to, vai sēt cukura bietes, vai ne, vai rudenī lauk-
saimnieki varēs šīs bietes nodot, vai ne. Man liekas,
ka arī tagad jāliek priekšā gluži tāds pats papildinā-
jums kommisijās priekšlikuma, un jāpapildina tas
tādā kārtā, lai nākama cukura fabrika būtu darba
kārtībā jau 1932. gadā. Ja Saeima šādu atzinumu

pieņems, tad pēc lietpratēju atsauksmēm, ja līdz 1.
februārim varētu izsludināt torgus un izsoles, 1. ok-
tobrī fabrika būtu darba kartība un varētu cukura
bietes pārstrādāt. Šādu _atzinumu_ ir devuši speciā-
listi, un šādu piemēru ir rādījusi mušu kaimiņu valsts
Lietuva, kura šī gada februārī apstiprināja izsoles
un jau tagad pārstrādā cukurbietes; ta tad tas tech-
niski ir iespējams.

Bez tam šeit jau pagājušo reizi bija runa par
Latgali. Kommisijās arī runāts par Latgali. Arī
kommisijās referents Budže teica, ka šī fabrika ce-
ļama Latgalē. Tāpēc es papildinu šo priekšlikumu
vēl ar sekojošo: «Nākamā cukurfabrika uzcelama
Latgalē ar tādu aprēķinu, lai varētu pārstrādāt jau
1932. gada cukurbiešu ražu." — Ceru, ka Augstajam
namam nebūs iebildumu pret manu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents A. Jukšinskis: _ Deputāts Lūkins ie-
sniedzis pārlabojumu: «Nākoša Latvijas cukurfabri-
ka uzcelama Latgalē ar tādu aprēķinu, lai varētu
pārstrādāt jau 1932. gada cukurbiešu ražu." — Par
šo priekšlikumu es lauksaimniecības kommisijās
vārdā nevaru izteikties, jo šāds priekšlikums kom-
misijā nav balsots. Personīgi šo deputāta Lūkina
iesniegto priekšlikumu atbalstu, bet kommisijās vār-
dā nevaru izteikties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pagaidāmmūs in-
teresē tikai kommisijās atsauksme. — Vārds bu-
džeta kommisijās referentam Pastoram.

Referents A. Pastors: Priekšlikums kommisijā
nav balsots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kāda ir finanču,
tirdzniecības un rūpniecības komtmsiias referenta
atsauksme? Laikam arī tur priekšlikums nav ap-
spriests. — Deputāti A. Lūkins, A. Jukšinskis u. c.
iesnieguši priekšlikumu —

budžeta, finanču. tirdzniecības un rūpniecības un lauk-
saimniecības kommisiju priekšlikumu par cukura fabriku būvi
pēc vārdiem «vietējam patēriņam" papildināt ar vārdiem «un
nākamā Latvijas cukura fabrika uzcelama Latgale ar tādu
aprēķinu, lai varētu pārstrādāt jau 1932. gada cukurbiešu
ražu".

Referenti nevar dot atsauksmi par šo priekšli-
kumu, jo kommisijās tas neesot apspriests. Lieku
priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos,.kas
ir par deputāta Lūkina u. c. iesniegto priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tāta Lūkina u. c. iesniegto priekšlikumu nodotos 34
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies
33. Deputāta Lūkina u. c. iejsniegta.is priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nak kommisiju priekšli-
kums pārlabotā veidā. _ Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādunav. Kas atturas? Nav.
Budžeta, finanču, tirdzniecības un rūpniecības un
lauksaimniecības kommisiju priekšlikums pārlabota
veidā pieņemts.

Budžeta kommisijā iesniegusi priekšlikumu.
Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Budžeta kommisijā savā. š. g. 9. decembra sēdē nolēma

noraidīt deputāta A. Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu: . «Sa-
eima nolemj uzdot valdībai nekavējoties atjaunot linu pie-
Ļsmšanu no ražotajiem par līdzšinējam cenām" — un pie-
ņēma sekojošu, prieklikumu:

Saeima nolemj piekrist valdības izsludinātam linu iepirk-
šanas cenām un maksāšanas kārtībai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti K. Bach-
manis, A. Rancans, J. Lejiņš u. c. iesnieguši priekš-
likumu:

«Sakarā ar to. ka valdība pati kārtos linu cenu jautā-
jumu, — liekam priekšā deputāta Dzeņa u. c. iesniegto,_ ka
arī budžeta kommisijās pieņemto priekšlikumu šinī jautāju-
mā noņemt pavisam no dienas kārtības."
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Viens deputāts var dabūt vārdu par šo priekš-
likumu, viens — pret to. Vārdu neviens nevēlas?
Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Bachmaņa u. c.
iesniegto priekšlikumu. Ja to pieņems, atkritīs tik-
lab deputāta Dzeņa u. c. priekšlikums, kā arī bu-
džeta kommisijās priekšlikums; ja to noraidīs, nāks
nobalsošanā deputāta Dzeņa u. c. priekšlikums. Ja
deputāta Dz'eņa u. c. priekšlikumu pieņems, atkritīs
budžeta kommisijās priekšlikums; ja to noraidīs,
nāks nobalsošanā budžeta kommisijās priekšli-
kums. — Lieku uz balsošanu deputāta Bachmaņa
u. c. iesniegto priekšlikumu —

deputāta Dzeņa u. c. budžeta kommisijās priekšlikumus
noņemt no dienas kārtības.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Bachmaņa u. c.
iesniegtaispriekšlikums pieņemts.

Deputāti F. Menderis, A. Rudevics u. c. iesnie-
guši priekšlikumu:

«Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu priekšlikumu:
Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt

Saeimai likumprojektu par benzīna monopolu."
Šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja ne-

vienam Augstā nama deputātam nav iebildumu.
(Saucieni no vietām: „Ir iebildumi!") Iebildumi ir.
Šo priekšlikumu apspriedīsim nākošajā sēdē.

Deputāts Rancans liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta A. Pastora vietā ievēlēt depu-
tātu A. Rancanu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
]. dienas kārtības punkts izsmelts.

2._ dienas kārtības punkts — pārgrozījums
pilsētu pašvaldības likumā. Referents
E. Radziņš. Vārds referentam.

Referents E. Radziņš: Godātie deputātu kungj!
Apspriežot pilsētu pašvaldības likumu, kas stājās
spēka kopš viena gada, t. i. 1931. gada 15. decembrī.
III Saeima pagājušā gada 7. martā šī likuma otrā
lasījumā 74. pantam pieņēma piezīmi, ka pilsētu paš-
valdības pārraudzības un policijas iestāžu ierēdņu,
ka arī pilsētu pašvaldības algotu darbinieku pienāku-
mus nevar savienot ar domnieka amatu. Sabiedrība
un prese protestēja pret šādu piezīmes saturu. Vis-
pirms protestēja skolotāji un viņu organizāpijas pret
to, ka viņi nevar būt domnieki, jo skolotājus perso-
nīgi neinteresē pilsētu saimniecības vadība — viņu
algas un darba laiku normē likums par izglītības ie-
stādēm un Izglītības ministrija. Tāpat protestēja
policijas ierēdņi, norādot, ka viņi ir demokrātiskās
republikas kārtības sargi un ka nav nekāda iemesla
ņemt viņiem tiesības būt domniekiem.

Sakarā ar šiem protestiem kārtības ruļļa 99.
panta kārtībā tika iesniegts vairāk minētās 'piezīmes
pārlabojumu III lasījumā. Alberinga kungs iesniedza
pārlabojumu — piezīmi izteikt tā, ka vispār pilsētu
pašvaldības algoto darbinieku pienākumus nevar sa-
vienot ar domnieka amatu, izņemot policijas ierēd-
ņus. III Saeimas deputāts Arveds Berga kungs lika
priekša izteikt šo piezīmi tā. ka par pilsētas domnie-
kiem nevaj būt attiecībās pilsētas algotie darbinieki,
izņemot velētos darbiniekus un sk o 1o t ā ju s. No
vairāk pārlabojumiem 3. lasījumā pieņēma 74. panta
piezīmes tagadējā redakcijā, kas nosaka, ka domnie-
ka pienākumu nevar savienot ar pilsētu pašvaldības
pārraudzības iestāžu, attiecīgās pilsētas saimniecisko
pasākumu, nodaļas vai iestādes vadītāja amatu. Ne-
kad un neviens nav domājis ierobežot domes vēlēto
amatpersonu, pilsētas galvas vai pilsētas valdes lo-
cekļu tiesības tai nozīmē, ka viņi, uzņemoties amata
pienākumus, spiesti atteikties no domnieka pienā-
kumiem. Tomēr Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments, atsaucoties uz jaunā pilsētu pašvaldī-
bas likuma dažiem pantiem un paplašināti tulkojot
1921. gada noteikumu par pilsētu ienākumiem 127.

pantu, ir devis rīkojumu izslēgt no domnieku sarak-
stiem arī pašas domes vēlētas amata personas, no-
dalu un iestāžu vadītājus. Pašvaldības departa-
ments atzinis, ka arī nodaļu vadītāji nevar būt dom-
nieki. Šinī sakarībā jākonstatē, ka pilsētu pašval-
dības likuma atsevišķi panti runā viens otram pretī.
Tā, piemēram, likuma 53. pants nosaka, ka par at-
sevišķu nodalu vadītājiem var būt vienīgi pilsē-
tas valdes locekli, turpretim saskaņā ar 74, panta
piezīmi nodalu vadītāji nevar būt domnieki. Tāpat
pēc pašvaldības departamenta atzinuma domnieka
pienākumus nevar savienot ar vietējās skolu valdes
priekšsēdētāja amatu, lai gan likums par izglītības
iestādēm nosaka, ka par skolu valdes priekšsēdētaju
jābūt pilsētas galvām, bet ja tas atteiktos, tad kā-
dam no pilsētas valdes locekļiem. Tā kā likuma par
izglītības iestādēm 61. pantā izteikts, ka skolu valde
ir vietējās pašvaldības nodaļa, tad pašvaldības de-
partaments ir nostājies uz tāda viedokļa, ka ja pil-
sētas galva vai arī pilsētas valdes loceklis uzņemas
skolu valdes priekšsēdētāja amatu, tad tas nevar
vairs būt pilsētas domnieks. Tāds viedoklis formāli
ir dibināts, bet no lietderības viedokļa nav pieņe-
mams. Tāpat departaments atzinis, ka ja pilsētas
galva uz attiecīga likuma pamata ieņem vietējas ba-
riņu tiesas priekšsēdētāja amatu, tad viņam jāizstā-
jasno pilsētas domes, kaut gan bāriņu tiesa kā tiesu
iestāde nav atkarīga no pilsētas domes, bet padota
apgabaltiesas pārraudzībai. Atkal nav nekāda mo-
tīva prasīt, lai pilsētas galva vai valdes loceklis ne-
varētu ieņemt bāriņu tiesas priekšsēdētāja amatu un
izpildīt ari savus pienākumus. Mazākā pilsētā arī
līdzekļu ir maz, un ja kādu atlīdzību maksā pilsē-
tas galvām un valdes locekļiem, tad par blakus pie-
nākumiem, piemēram, skolu valdes priekšsēdētāja
vai bāriņu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildī-
šanu nekādu atlīdzību nemaksā. Laupot iespēju pil-
sētas galvām un valdes locekļiem ieņemt šos amatus,
protams, šo pienākumu pildīšanai būs jāmeklē per-
sonas, kuras nekādu algotu_ vietu pašvaldībā neie-
ņem, un tālab tās nenāks strādāt bez atlīdzības. Tā-
pēc pilsētas prasa dot tiesības pilsētu galvām un
valdes locekļiem šos amatus ieņemt, nelaupot viņiem
domnieka tiesības. Vairāk pilsētu valdes ir iesnie-
gušas lūgumu gādāt, lai šiepilsētu pašvaldību ārdošie
apstākli tiktu likvidēti; piemēram Ventspils pilsētas
valde ir iesniegusi lūgumu, kurā noteikti vēršas pret
līdzšinējo 74. panta piezīmi, aizrādot, ka pilsētu
domniekiem nav vienādu tiesību ar pagasta padomes
locekļiem. Pagasta padomes locekļiem, ja viņus ie-
vēl par pagasta valdes locekļiem vai priekšsēdētāju,
ir tiesība uzņemties savus pienākumus, un viņi ne-
būt nav spiesti atteikties no pagasta padomes lo-
cekļa amata pienākumiem. — Atsevišķās pilsētu
pašvaldības un arī Latvijas pilsētu savienības valde
un padome ir vienbalsīgi atzinušas, ka šīs piezīmes
līdzšinējā redakcija ir grozāmas.

Pašvaldības kommisijās vārdā lūdzu šo pārgro-
zījumu pilsētu pašvaldības likumā pieņemt un pie-
ņemt to steidzamības kārtībā.

Vēl jāpiezīmē, ka šis pārgrozījums pašvaldības
kommisijā pieņemts 1 balsojot pretim. Viens paš-
valdības kommisijās loceklis balsoja pret jauno pār-
grozījumu aiz tā motīva, ka pašvaldības darbinieku
tiesības vispār nevajadzētu ierobežot un tāpēc piezī-
me pie 74. panta būtu strīpojama.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
šā steidzamību. Lieku steidzamību uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. Atklāju vispārīgas debates. Vardu ne-
viens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
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pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Li-
kuma virsraksts:

.. «Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā."
Vārdu neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobal-

sošanā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Likuma teksts:

«Pilsētu pašvaldības likuma (lik, kr. 1930. g. 183) 74.
panta piezīmi izteikt tā:

,74, ? _ _ ?
Piezīme. Par pilsētas domniekiem nevar but pilsētu

? pašvaldību pārraudzības iestāžu, attiecīgās pilsē-
tas saimniecisko pasākumu vai iestāžu vadītāji,
izņemot domes vēlētos."

Deputāti J. Lejiņš, J. Birznieks un A. Jukšinskis
iesnieguši priekšlikumu:.

«Pilsētu pašvaldības likuma (lik. kr. 1930. g. 183) 74.
panta piezīmi izteikt tā:

74 .....,,,,_ ,,, _ ,
Piezīme. Par pilsētas domniekiem nevar but pilsētu

pašvaldību pārraudzības iestāžu un attiecīgās pil-
sētas saimniecisko pasākumu vai iestāžu vadītāji,
izņemot pilsētas galvu un valdes locekļus."

Starpība tā, ka kommisijās priekšlikumā ir «do-
mes vēlētos", bet deputāts Lejiņš u. c. liek priekša
šo vārdu vietā likt «pilsētas galvu un valdes loce-
kļus," — .Vārdu-pie likumprojekta, teksta neviens
nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Radziņš: Šisdeputāta Lejiņa u. c.
iesniegtais pārlabojums saskan ar tām pamata pra-
sībām, ko uzstāda pilsētu savienība, un ar to atzi-
numu, ko pieņēma pašvaldības kommisijā, ka pilsētu
galvām un valdes locekļiem jādod tiesības apvienot
domnieka amatu ar citu amatu pienākumiem, kurus
viņi uzņēmušies uz savstarpējas vienošanās pamata.
Jaunā redakcija skaidrāk izteic šīs tiesības attiecība
uz pilsētu galvām un valdes locekļiem, saturs nerunā
pretim kommisijās tekstam, bet tiesību ierobežoju-
mus vēl tikai sašaurina. Tāpēc pašvaldības kommi-
sijās vārdā es varētu piekrist šī pārlabojuma tek-
stam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents piekrīt
deputāta Lejiņa u. c. iesniegtai jaunajai redakcijai,
atzīstot, ka tā nerunā pretim kommisijās priekšā lik-
tai redakcijai, bet ir skaidrāka par to. Likšu depu-
tāta Lejiņa u. c. iesniegto redakciju uz balsošanu. Ja
to pieņems, kommisijās teksts atkritīs; ja to noraidīs,
nāks nobalsošanā kommisijās teksts. _ — Lieku uz
balsošanu deputāta Lejiņa u. c. priekšā likto redak-
ciju. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? 2 atturoties, deputāta Le-
jiņa u. c. priekšā liktā redakcija pieņemta; kommisi-
jās redakcija atkrīt. — Nobalsošanā nāk noslēguma
teksts:

«Pārgrozījums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Vai ir kādi iebildumi pret noslēguma tekstu? Ie-

bildumu nav. Noslēguma teksts pieņemts. — No-
balsošanā nāk likums visumā pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visuma pārlabota
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Vai redakcijas
kommisijās referents var ziņot par_ pārlabojumiem?
Redakcijas kommisijās ziņojums būs nākošajā sēdē.

3. dienas kārtības punkts — papildinājums
likumā par telpu īri. Referents J. Višņa.
Vārds referentam.

Referents J. Višņa: Godājamie deputātu kungi!
24. novembra plenārsēdē Saeima uzdeva sociālās
likumdošanas kommisijai papildināt telpu īres liku-
mu tādi, lai noliegtu namīpašniekiem izlikt no dzī-
vokļiem bezdarbniekus, kas nespēj samaksāt īres
parādu. Sociālās likumdošanas kommisijā, apsprie-
žot šo ierosinājumu, uzaicināja arī ieinteresētās or-
ganizācijas, pašvaldības, valdības, namīpašnieku un

telpu īrnieku pārstāvjus. Vispārīgas debates no-
skaidrojās, ka pašreizējie bezdarba apstākļi liela
mērā ir iespaidojuši telpu īrnļeku un namīpašnieku
prāvošanos. Šogad prāvošanās, tiesāšanās par_īres
parādu nemaksāšanu ir pieņēmušas tādus apmērus,
kādi tie bija- īres likuma izdošanas pirmajos gados_.
Tas liecina, ka sakarā ar saimniecisko krizļ loti
daudz darbinieku, kas zaudējuši_ darbu, ir nonākuši
tādā stāvoklī, ka nespēj īres parādu vairs samaksāt,
un tāpēc prāvu skaits par īrnieku izlikšanu no tel-
pām ir stipri pieaudzis. Pašvaldību pārstāvji ziņoja
kommisijai, ka esot arī daudz tādu gadījumu, kad
pašvaldības izteicot 'gatavību samaksāt namīpaš-
niekiem īres parādu, tomēr daudz gadījumos nam-
īpašnieki atsakoties saņemt no pašvaldībām telpu īri
un prasot bezdarbnieku izlikšanu no dzīvokļiem.

Uz jautājumu, cik lielos apmēros īres paradi uz-
krājušies, noteiktas ziņas varēja sniegt vienīgi Rīgas
pašvaldības pārstāvis. Izrādījās, ka šogad_ ir pavi-
sam 3000 tādu ģimeņu, kam būtu pagarināma īres
parāda samaksa, tomēr līdzekļu trūkuma del Rīgas
pašvaldība no 3 tādām ģimenēm spējot apmierināt
tikai vienu. Turpretim tagad īres samaksas lūdzēju
skaits ir pieaudzis vēl vairāk, un Rīgas pilsēta paš-
reiz spējot samaksāt īres parādus tikai vienam no
10 bezdarbniekiem.

Kas attiecas uz Liepājas, Ventspils, Jelgavas_ un
Daugavpils pašvaldībām, tad tur aina vēl bēdīgāka.
Loti daudz ģimeņu arī tur griezušās pie pašvaldībām
ar lūgumiem samaksāt īres parādus, jo jau stājies
spēkā spriedums par viņu izlikšanu no dzīvokļiem.
Šīs pašvaldības varējušas atvēlēt šai vajadzībai tik
niecīgas summas, ka no 20 lūdzējiem tikai vienam
var izsniegt pabalstu īres parāda samaksai.

Uz jautājumu, cik lielas būtu summas, kuras
trūcīgie dzīvokļu īrnieki parādā namsaimniekiem,
sociālās likumdošanas kommisijā noteiktu atbildi ne-
varēja dabūt. Vienīgi Rīgas pilsētai bija statistiski
dati,'un tie liecināja, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai,
lai apmierinātu trūkumā nonākušo iedzīvotāju pra-
sības, būtu vajadzīgi ap 200.000 latu, turpretim iz-
maksāti tikai ap 30.000 latu, t. i. mazliet vairāk par
vienu desmito daļu vajadzīgo līdzekļu. Ievācot kom-
.misijā datus, cik vispārīgi būtu vajadzīgs līdzekļu,
izrādījās, ka normālos apstākļos, kad bezdarbnieku
skaist svārstījās ap 6, 7 vai 8 tūkstošiem, pašvaldī-
bām pabalsta veidā būtu vajadzīgs vairāk par
200.000 latu. Turpretim pašreizējos apstākļos ir ļoti
grūti šo summu noteikt, jo vispārējais saimnieciskais
stāvoklis liecina, ka tagad aina daudz sliktāka. Tā-
dēļ arī vajadzīgie līdzekli būs daudz lielāki.

Sociālās likumdošanas kommisijā, protams, ne-
varēja izšķirt līdzekļu jautājumu, jo tas ir budžeta
kommisijās uzdevums. Mēs galvenā kārtā piegājām
jautājumam no tā viedokļa, kas būtu darāms, lai ap-
turētu tagad, ziemas mēnešos, trūcīgo dzīvokļu īr-
nieku izlikšanu no dzīvokļiem un cik ilgs būs vaja-
dzīgs laiks, kurā vajadzētu noliegt īrnieku izlikšanu.
Viena dala kommisijās locekļu domāja, ka vajadzētu
noteikt 6 mēnešu termiņu, proti — no oktobra līdz
aprīļa beigām, t. i. nolikt termiņu apmēram līdz tam
laikam, kad sākas lauku darbi, kuros ievērojamā
skaitā aiziet trūcīgie pilsētu iedzīvotāji. Šis uzskats
tomēr bij mazākumā. Vairākums domāja, ka 6 mē-
nešu termiņš būtu par ilgu un pietiktu ar 3 mēnešu
termiņu. Šis termiņš pēc kommisijās vairākuma
domām būtu pietiekoši ilgs laiks, kurā dzīvokļu īr-

. nieki varētu sagādāt līdzekļus, vai saņemt pabalstu
no pašvaldības, vai valsts. Tāpēc kommisijās vai-
rākums pieņēma 3 mēnešu termiņu, liekot arī plenār-
sēdei priekšā attiecīgu pārlabojumu. Kā izņēmums
paredzēti lielākie — 4, 5 un 6 istabu dzīvokli, kurus
kommisijās vairākums uzskatīja par turīgāko
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aprindu dzīvokļiem. Šis projekts attiecas uz mazā-
kiem dzīvokļiem, proti — no 1 līdz 4 istabām.

Kommisijā šo projektu uzskata par steidzamu,
un tāpēc kommisijās uzdevumā lieku priekšā Saei-
mai pieņemt šo pārlabojumu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
ša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balso-
šanas iznākums: par steidzamību nodota 31 balss,
pret to nodotas 38 balsis. Steidzamība noraidīta. —
Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Loti cienījamie deputātu kungi! Apskatot šo
papildinājumu likumā par telpu īri, man gribētos
vispirms aizrādīt uz to, ka sociālās likumdošanas
kommisijā šo likumprojektu ir apskatījusi lielā steiga.
Lai gan referents šeit atzīmēja, ka jautājums esot
vispusīgi apskatīts, tomēr pēc maniem ieskatiem šī
jautājuma apskatīšana nebūt nebija pietiekoša. Vis-
pirms — jau tāpēc, ka nebija pieaicināti īres valdes
lietpratēji, kas varētu dot atsauksmi par sekām, ko
izsauks šis papildinājums likumā par telpu īri īres
valdes praksē pēc tā pieņemšanas. Otrkārt kom-
misijā tikai vienā sēdē piedalījās kā īrnieku, ta nam-
saimnieku pārstāvji, un bez tam, cik man zināms,
sociālās likumdošanas kommisijā nebija uzaicinājusi
uz savām sēdēm namsaimnieku organizāciju pār-
stāvjus. Varbūt, tikai pateicoties nejaušam gadīju-
mam, ka man šādas pilnvaras bija jau iepriekš, es
varēju minētā sēdē piedalīties kā namsaimnieku or-
ganizāciju pārstāvis.

Jau tas vien, ka kommisijā pirmo izstrādāto li-
kuma grozījuma tekstu noraidīja ar visām pret 4 bal-
sīm, pierāda, ka kommisijā valdījušas lielas domstar-
pības un ka priekšlikums nav atradis tik lielu piekri-
šanu, kā sākumā varēja likties. Kad kommisijā ie-
sniegto projektu ar visām pret 4 balsīm noraidīja, tad
arī radās šodien apspriežamais likuma grozījums.
Kungi, arī šis grozījums nav izdomāts līdz galam.
Izvedot to tieši praksē, radīsies daudz un dažādas
grūtības.

Pirms pāreju pie likumprojekta kritikas, man gri-
bētos apstāties pie paša likuma vispār, pie tā likuma,
kuram šis papildinājums domāts. Mēs zinām, ka vi-
sā civilizētā pasaulē dzīvokļu jautājumam piegriež
lielu vērību, sevišķi tāpēc, ka veselīgs dzīvoklis pie-
der pie tiem pamatelementiem, kas nepieciešami
katra cilvēka labklājībai. Tamdēļ mēs redzam, ka
priekš kara un arī pēc kara loti daudz valstu piegriež
šim jautājumam lielu vērību un nodarbojas ar to jo
plaši. Periodā pirms kara mēs varējām novērot, ka
visu valstu likumdošana it sevišķi sargāja tos kapi-
tālus, kas ieguldīti nekustamā mantā; sargāja vis-
pirms tāpēc, ka no šo kapitālu pareizas aizsardzības
un pareizas rentabilitātes atkarājas svarīgā dzīvokļu
jautājuma atrisināšana. Otrkārt, tos sargāja tāpēc,
ka šie kapitāli, kas bija ieguldīti nekustamā mantā,
deva vislabāko liecību par kādas tautas centību, tau-
pību un darba gribu. Man liekas, ka šie principi arī
tagad ir spēkā, un katra pienākums ir tos veicināt;
katra pienākums ir veicināt šo kapitāla uzkrāšanu ar
centību, taupību un darba gribu, tāpat kā tas bija
pirms kara, kad uz šiem principiem cilvēce, vismaz
kulturālā cilvēce, būvēja savu labklājību.

Ja paskatāmies, kas nodrošina normālu dzīvokļu
apstākļu atrisināšanu, tad mums jānāk pie slēdzie-
na, ka te vajadzīgs vairāk elementu. Vispirms va-
jadzīga jauna dzīvokļu būve, vajadzīgs zināms re-
zerves procents brīvu dzīvokļu, kas nepieciešami
pārvietošanās gadījumam, nepieciešami, lai regulēti

dzīvokļu tirgu; tāpēc nepieciešama jaunu dzīvokļu
būve, sevišķi pēc kara, kad dala veco dzīvokļu iz-
postīta. Tālāk nepieciešams vēl viens cits apstāklis,
proti — lai nebūtu -krasas_ cenu_ starpības starp dzī-
vokļiem jaunceltās un vecās ēkas. Tikai šāda veida
mēs varam nodrošināt kārtīgus dzīvokļu apstākļus,
un tikai šādos apstākļos arī parādās tas dabīgais sti-
muls, kas regulē katras preces tirgu, tāpat arī dzī-
vokļu tirgu: pieprasījuma un piedāvājuma pareizas
attiecības, samērība. Ja kāda no šiem apstākļiem
trūkst, tad, pretēji visiem mūsu pieņemtiem liku-
miem, normālie apstākli tiek traucēti, bet tam seko
dezorganizācija un krize, jo arī tautsaimniecībai ir
savi likumi, tāpat kā dabai, ko nevar arī mūsu Aug-
stais nams ar likumdošanu atcelt, vai padarīt par
neesošiem.

Laikmetā priekš kara, kad visi minētie apstākli
atradās pareizā samērā viens ar otru, kad dabīgais
dzīvokļu pieprasījums regulējās ar piedāvājumiem,
privātā iniciatīva itin brīvi varēja apmierināt visus
dzīvokļu pieprasījumus. Visā pasaulē un arī pie
mums Latvijā, it sevišķi pirms kara, uzplauka jodzīvi
būvniecība, un bieži varējām redzēt to, pēc ka mēs
tagad tik loti ilgojamies, varējām redzēt balta papīra
strēmeles uz jaunceltonamu logiem.

Tad nāca pasaules karš, kas izjauca šo gadiem
ilgi nostabilizēto normālo stāvokli. Tika izpostīts
daudz namu, iedzīvotāji pārvietojās no laukiem pil-
sētās un otrādi; gāja pāri kara vētras, un kad pa-
saules karš un revolūcija pārskrēja, kad mēs atgrie-
zāmies pie kārtējas dzīves, tad daudz skaisto namu
vietā redzējām apkvēpušus skursteņus un drupu
kaudzes daudz jo daudz Latvijas pilsētās. Mēs re-
dzējām arī zināmu sajukumu gan dzīvokļu polītikā,
gan arī dzīvokļu apstākļos. Tas notika ne tikai La-
tvijā, bet arī citur pasaulē. Gluži dabīgi šādos ap-
stākļos radās zināms pagaidu uzdevums — katras
valsts valdībai iejaukties dezorganizētā dzīvokļu tir-
gus kārtošanā, ar pagaidu līdzekļiem to noregulēt
tik ilgi, kamēr dabīgā kārtā kara sistās brūces būs
aizdzijušas un, pateicoties iedzīvotāju kustībai, katrs
ieņems sev piemērotu stāvokli pilsētās un laukos
atradis piemērotu dzīvokli, kamēr būvniecība atkal
varēs atzelt un aizpildīt karā sistos robus. Lūk, kāds
bija stāvoklis, kad nobeidzās pasaules karš.

Un mēs redzam, ka arī patiesībā visur daudz tika
darīts. Gandrīz visās valstīs tika izdoti pagaidu spai-
du likumi, kas regulēja dzīvokļu tirgu, kas normēja
dzīvokļu cenas, kas iejaucās šinī prīvātāsi saimnie-
ciskās dzīves nozarē un mēģināja ar valsts spaidu
līdzekļiem labot to, ko p_atiesībā varēja labot tikai
ilgā un sistemātiskā darbā, ar tās pašas privātās ie-
rosmes palīdzību. Visās valstīs tika izdoti šādi pa-
gaidu spaidu likumi attiecībā uz īres lietām. Neteik-
sim, ka tie izdevās ideāli. Pa lielākai daļai tie bija
sasteigti, nepārdomāti, jo apstākli prasīja valsts va-
ras drīzu iejaukšanos. Principā būtu nepareizi no-
liegt, ka šāda valsts varas iejaukšanās nedrīkstētu
notikt, sevišķi svarīgos, ārkārtējos apstākļos; bet
man negribētos, ka šodien mēs spertu tādu pašu pār-
steidzīgu soli, nepārdomātu iejaukšanos tanī nozarē,
kurā iejaukties valstij nav pašreiz nekādas vaja-
dzības.

Lai pareizi apgaismotu stāvokli, man jāpakavē-
jas pie tā, ko šie spaidu likumi — šinī gadījumā es
domāju spaidu likumus attiecībā uz dzīvokļu lietām
— ir panākuši savā ilgā pastāvēšanas laikā. Vai tie
spraustie mērķi, kuru dēj tos izdeva, ir piepildīju-
šies un kādā mērā? Un kā savā likumdošanas prakse
ir rīkojušās citas valstis šī svarīgā jautājuma atri-
sināšanā?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Zaķi,
man jāatgādina, ka patlaban apspriežams nevis -īres

i likums visumā, bet tikai pārlabojums 34. pantā; tā-
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pēc runāt par visas pasaules īres lietām nav vaja-
dzīgs.

A. Zaķis (turpina): Priekšsēdētāja kungs, es ap-
stāšos pie tām tikai tik daudz, cik tas nepieciešams
šī jautājuma noskaidrošanai.

Atgriežoties pie šī īres likuma papildinājuma, jā-
skatās vispirms uz to, kāds tam mērķis. Kā zinām,
šim papildinājumam, tāpat kā visiem īres likumiem,
vispirms mērķis ir — saimnieciski vājākā aizsardzība
pret saimnieciski stiprāko; otrkārt īres likums cen-
šas atrisināt dzīvokļu jautājumu tādā veidā, lai no-
vērstu krizi, lai neviens nepaliktu bez pajumtes; un
treškārt — tas cenšas normēt dzīvokļu cenas. To-
mēr man jāliecina, ka īres likumam pastāvot Latvija
jau septito gadu, neviens no šiem mērķiem nav sa-
sniegts, un es domāju, ka to nevarēs sasniegt arī ap-
spriežamais likumprojekts.

Ir zināmi iemesli, kāpēc šos mērķus nesasniedz.
Mēs zinām, ka gadu no gada dzīvokļu apstākli klust
arvien ļaunāki. Dzīvokļu krize pie mums nemaz
nemazinās. Ja man nebūtu jāturas tik šaurās likuma
pārlabojuma robežās, tad es varētu ar _ bagātīgu
skaitļu materiālu pierādīt, ka to iedzīvotāju skaits,
kas ir bez dzīvokļiem, vai kas dzīvo saspiestas, ne-
piemērotās telpās, ar katru gadu ir pieaudzis, siste-
mātiski kopš tā laika,kad īres likums izdots.

Tālāk kā šī papildinājuma, tā arī īres likuma mēr-
ķis ir — aizsargāt saimnieciski vājākos, aizsargāt
tos, kas sociāli nav tik stipri. Man gribētos vaicāt,
vai kāds uzņemsies pārdrošību apgalvot, ka dzīvo-
kļos uz bulvāriem, kur ir 10, 8,'6, 5 vai 4 istabas, uz
kuriem taču attiecas īres likums, vai ari tanīs 4
istabu dzīvokļos, uz kuriem attiecas apspriežamais
īres likuma papildinājums, dzīvo sociāli vājākie, saim-
nieciski aizsargājamie. Man šķiet, ka tur viņi ne-
dzīvo. Viņi dzīvo drīzāk tanīs mazos nomaļu na-
miņos, kuru īpašnieki bieži vien_ saimnieciski vairāk
sargājami, vairāk apspiesti un vajaki neka tie, kurus
tagad Augstais nams grib sargāt.

Šinī sakarībā man gribētos citēt likumprojekta
piezīmi: 34. panta 3. nodalījuma noteikums neattie-
cas uz dzīvokļiem, kuru dzīvojamo istabu skaits, iz-
slēdzot kalpones istabu, pārsniedz 4 istabas. Var jau
būt, ka šodien ir radušies bezdarbniekļ, kuri dzīvo 4
istabās. Bet ja negribam būt tikai demagoģiski, ja
negribam tikai no šāda viedokļa iziet, negribam ska-
tīties uz to, vai mums aplaudē vai svilpj, tad jāsaka,
ka ir nenormāli runāt par gadījumiem, kad cilvēks,
palicis bez darba, var apdzīvot 4_istabu dzīvokli. Es
domāju, ka no saimnieciska saprata viedokļa šo tēzi
būs gpūti apstrīdēt. Bet bezdarbnieku jautājums
pašreiz ir loti populārs, un katrs tur cenšas sev.lau-
rus šķīt, nemaz nepadomājot, ka kādreiz var nonākt
smieklīgā stāvoklī, apgalvojot, ka bezdarbniekiem
būtu morāliska tiesība un pienākums apdzīvot_ 4
istabu dzīvokļus, un ka Augsta nama pienākums būtu
rūpēties, lai no 4 istabu dzīvokļiem viņus neizliktu.
Lūk, tāds ir stāvoklis īstenība.

Bez tam vēl jāaizrāda uz vienu citu visai sva-
rīgu argumentu, sakarā ar šo īres likuma papildinā-
jumu. Kā redzējām, īres likums nav sasniedzis savu
7 gadu pastāvēšanasdaikā neviena no tiem mērķiem,
kas, likumu izdodot, sprausti. Viņšnav skāris taisni
tos slāņus, kurus mes bijām iedomājušies ar likumu
sargāt. Viņš ir tikai vairojis cietušo skaitu. Talak
man jāaizrāda, ka ar visam savam ļaunajam sekām
tagad arī iedarbosies šie papildinājumi īres likuma,
ko taisāmies_ pieņemt. Proti, īres likums nenolie-
dzami ir atstājis dziļi demoralizējošu iespaidu vispla-
šākās tautas masās. Tādu pat demoralizējošu ie-
spaidu atstās ari šie jaunie īres likuma papildinājumi.
Bez tam īres likums ir pieradinājis plašas iedzīvotāju
masas pie neattaisnojami grezna dzīves veida. Ja

var dabūt 6 istabu dzīvokli partadu cenu, kāda tirgū
ir divistabu dzīvoklim, vai japec šī skaista īres liku-
ma papildinājuma var dzīvot 4 istabu dzīvoklī un ne-
maksāt nekā, kurš, cienījamie kungi, būs tik muļķis
un neizmantos priekšrocības, ko likums legāli piešķir?
Man liekas, ka latviešu tauta ir pietiekoši sapratīga
un gudra, lai izmantotu privilēģijas, kas viņai gluži
par velti krīt klēpī. Visos vecos namos apmēram
100.000 istabu ir tādu, kuras, sadalot dzīvokļos, var
pieskaitīt vidējiem un lieliem dzīvokļiem. Salīdzinot
ar dzīvokļu tirgus cenām, par šīm 100.000 istabām,
kas sastāda lielos un vidējos dzīvokļus, katru gadu
īres, apaļos skaitļos samaksā 30.000.000 latu mazāk
nekā vajadzīgs. Gluži dabīgi, _paršiem 30.000.000
latu, kas paliek nepelnītā veidā zināmas iedzīvotāju
dalās kabatās, pavairojas iedzīvotāju prasības, pa-
vairojas mērogs, ar kādu esam ieraduši dzīvot, pa-
vairojas izšķērdība, pret ko tagad tik karsti cīnāmies.
Mēs tagad esam nobijušies no gariem, ko paši esam
izsaukuši. Ja tagad apkarojam izšķērdību un sau-
cam tautu atgriezties pie taupīga dzīves veida un dzī-
vot saskaņā ar saviem ienākumiem, tad uz likum-
devējiem pašiem krīt atbildība, ka viņi ar īres likumu
ir pieradinājuši tautu pie grezna un izšķērdīga dzīves
veida.

Bez tam jāaizrāda, ka īres likums sava būtība
demoralizē tautas tiesību jēdzienu. Man šķiet, ka
daudz nekļūdīsimies, ja pateiksim kreisajam spārnam
par prieku, ka īres likums ir viņu idejas daudz vairāk
sekmējis nekā kollektīvisrna doktrīnas un kommū-
nisms, daudz vairāk nekā partijas to spētu panākt.
Tas ir nenoliedzams fakts, un man liekas, pilsoniskiem
deputātiem būs grūti to apstrīdēt.

Šai sakarībā man jāaizrāda, ka mērķi var panākt
dažādiem līdzekļiem, ejot taisni, vai pa aplinkus ce-
ļiem. Privātu mantu, nekustamu īpašumu var atsa-
vināt tieši ar likumdošanu. Kungi, tas tomēr ir bī-
stams eksperiments, un Latvijā, man šķiet, tas ne-
ies cauri, neskatoties uz visu jūsu cenšanos. Tomēr
var atrast arī aplinkus ceļus, un viens no šiem aplin-
kus ceļiem ir — īres likums. Tas nav vienīgais šāds
likums, bet par tiem pārējiem šodien te nerunāsim.
Man šķiet, ka tāpēc arī_ tagad kreisās partijas tik
stipri iestājas par demoralizējošo likumu, pastiprinot
to ar papildinājumiem, lai tādā kārtā mēģinātu graut
tās privātīpašuma tiesības, uz kurām Latvijasvalsts
stāv, mēģinātu nozāģēt to zaru, uz kura paši. sēž. Bet
ko tur var darīt! Pie tām plašām pplītiskam brīvī-
bām, kādas pie mums ir, nevienam nevar aizliegt
sekmēt savas idejas gan taisniem, gan netaisniem
veidiem.

Man jāaizrāda vēl uz to, ka, apspriežot šo li-
kumprojektu, mums jāskatās arī no saimnieciska vie-
dokļa. Uz principiālo pusi es jau aizrādīju, bet saim-
nieciskai pusei šai grūtajā krizes laika ari ir liela lo-
ma. Neaizmirstiet, cienījamie deputātu kungi, ka tie,
uz kuru ādām šo likumu izvedīs, ir pirmkārt nodokļu
maksātāji. Jūs zināt, ka niums ir daudz un dažādi
nodokli, un daudz un dažādas iedzīvotāju šķiras vai
nogrupējumi maksā nodokļus; bet tie, kam ir
laime vai nelaime saukties par nekustamas mantas
īpašniekiem, maksā visi bez izņēmuma nekustamas
mantas nodokli. Mēs zinām, ka citiem nodokļu mak-
sātājiem paredzēts zināms eksistences minimums vai
arī citādi aizsargu vaļņi, bet nekustamas mantas īpaš-
niekiem šādas aizsardzības nav. Tāpēc katrs, kam
pieder nekustams īpašums, kaut tas būtu tik liels, ka
galva iekšā un kājas laukā, ir spiests maksāt neku-
stamas mantas nodokli, un nevar teikt, ka šī no-
dokļa summa nebūtu strauji progresējusi.

Pavisam īsumā lai atļauts atzīmēt, kā ir pie-
audzis nekustamas mantas nodoklis pašos pēdējos
gados. — 1921. gadā mums bija 34.128 nekustamas



4I1 Latvijas Republikas IV Saeimas 1 sesijas 11. sēde 1931. gada 11. decembri. 412

mantas nodokļa maksātāji, un visa nodokļa kop-
summa bija Ls 1.024.320,41. Nākošā, 1922. gada, no-
dokļu maksātāju skaits pieaudzis uz 35.432 maksātā-
jiem, un nekustamas mantas nodokļa kopsumma
bijusi jau Ls 2.346.248,76. 1923. gadā maksātāju
skaits pieaudzis uz 36.498 un nodokļa kopsumma pie-
augusi uz Ls 2.634.549,98. Nākošā, 1924. gadā

^
ne-

kustamas mantas nodokli maksā 36.578 maksātāji,
un nodokļa kopsumma pārsniedz 3.000.000 latu, proti
— Ls 3.341.893,52. 1925. gadā atkal neliels pieaugums:
maksātāju skaits 36.767 un nodokļa kopsumma — Ls
3.542.475,70. 1926.gadā tas pats —nekustamas man-
tas nodokļa kopsumma — 3.576.000 latu, apaļos
skaitļos. Tad nāk 1927. gads, kreisās valdības gads.
Būtu pavisam brīnišķīgi, ja šīnī laikmetā privātīpašu-
mam un tā stiprākai sastāvdaļai — nekustamaiman-
tai nebūtu uzlikts jaunsslogs; skaitli atkal runa pār-
liecinošu valodu. Šinī gadā ir 42.130 nodokļu maksā-
tāju, bet nodokļa kopsumma ir divkāršojusies — pie-
augusi uz 6.724.126 lati, kamēr gadu iepriekš ta bija
3V2 miljona latu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Zaķi,
šie skaitļi ir gan loti skaisti, bet es domāju,ka ar tiem
mēs arvien vairāk attālināmies no 34. panta.

A. Zaķis (turpina):. Es turēšos, priekšsēdētaja
kungs, temata robežās! —

Tālāk šī summa 1930. gada ir sasniegusi jau
6.832.000 latu. Man liekas, pietiekoši iespaidīgs
skaitlis.

Cienījamie deputātu kungi!Tie, uz kuriem attiek-
sies šis likuma papildinājums, bus spiesti maksāt _ne-
kustamas mantas nodokli tādā apmēra, kāds aprēķi-
nāts 1930. gadā, jo šo nodokli aprēķina pa 3 gadiem
reiz. Bet šinī papildinājuma neredzu neviena vārda
par to, kā nekustamās mantas īpašnieki varēs samak-
sāt nekustamās mantas nodokli. Man šķiet, ka šogad
un nākošajā gadā vēl vairāk nekā līdz šim būs ne-
pieciešami iekasēt šo nodokli. Tādēļ arī, ja nak ar
šādiem likumprojektiem, kas vienai iedzīvotāju da-
ļai atņem ienākumus, bet neatvieglo viņu saistības
pret valsti, neatvieglo viņu nodokļu nastu, tad vajaga
arī padomāt par to, kā segs iztrūkumm Nevar taču
tik vienkārši pateikt, ka nodoklis ienāks, kad mes
itin labi zinām, ka tas neienāks — neienāks aiz tiem
iemesliem, uz kādiem es jau šeit aizrādīju.

Apskatot, uz kādām iedzīvotāju grupām šis jau-
nais likuma papildinājums visvairāk attieksies, ne-
kustamās mantas nodokļu maksātājus "vajaga šķirot
un paskatīties; cik liels zvērs nu kurais nekustamas
mantas nodokļa maksātājs ir. Atkal es esmu spiests
pavisam īsumā uzkavēties pie dažiem_ skaitļiem, lai
parādītu, ka tie, uz kuriem galvena kārta attieksies
šī likuma papildinājums,, nespēs ne tikai samaksāt
savus nodokļus šī likuma pieņemšanas gadījuma; viņi
nespēs arī saimnieciski, sevi neizputinot, nest šī li-
kuma papildinājumus. Šie skaitļi, cienījamie kungi,
liecina,ka no visiem nekustamas mantas īpašniekiem,
no visiem nekustamas mantas nodokļa maksātājiem,
tādui kuru gada brutto ienākums nepārsniedz 250
latu, Latvijā ir 30.626 cilvēki jeb no visa nekustamas
mantas nodokļa maksātāju kopskaita — 65,31%. Tā-
lāk tādu maksātāju, kuru gada brutto ienākums ne-
pārsniedz 750 latu, ir 5995 jeb, procentos rēķinot,
12,78% no visiem maksātājiem; un beidzot tādu, kuru
ienākumi nepārsniedz 1500 latu, ir 4519 vai 9,64%.
Bet kopskaitā visā šinī grupā, kuru taču, man liekas,
neviens nenosauks par lielburžuaziju — tie cilvēki,
kas saņem 250—1500 latu gadā, nav turīgi, viņi ir
nabadzīgi —, šādu ir pavisam 41.140 vai 8.7,73% no
visiem nekustamas mantas nodokļa maksātājiem.

Šie skaitli, cienījamie kungi, kurus es jums no-
saucu, ir oficiāli skaitļi. Par tiem jūs varat pārlieci-
nāties nodokļu departamentā. Apspriežot šo papildi-

nājumu īres likumā, es lūdzu Augsto namu ievērot
kā tos 12%, kuru ienākums pārsniedz 1500 latu gadā
un kuru namos gandrīz neviens bezdarbnieks ne-
dzīvo, tā arī tos 88% nabadzīgo laužu, kuri ar darbu
un taupību tikuši pie sava namiņa un kuru namos bez-
darbnieki dzīvo. Lūk, kā šim jautājumam jāpieiet no
saimnieciskā viedokļa.

Ja ievērosim, ka tie 65% vai nospiedošais ne-
kustamas mantas īpašnieku vairums, kuri saņem
brutto ienākumus 250 latu gadā, vai, apaļos skaitļos,
apmēram 21 latu mēnesī, ka viņi maksā valstij no-
dokļus, ka viņi bez tam ir spiesti uzturēt kārtībā savu
īpašumu, izdarot gan kārtējus, gan ārkārtējus re-
montus, maksāt bieži vien savu parādu procentus un
visu pārējo, tad, man liekas, cienītie kungi, būtu sa-
vādi runāt par to, ka «nemantīgie" tiekot pret «man-
tīgiem'" aizstāvēti. Katrreiz, kad paceļas runa par
šiem jautājumiem, mēdz aizrādīt uz tiem lielajiem,
skaistiem namiem, kas atrodas Rīgas centrā, uz bul-
vāriem, un kuru kopskaitā ir ap 500; pie kam saka —
vai pret šiem «lielkapitālistiem" nevajagot aizstāvēt
strādnieku šķiru. Varbūt to arī vajadzētu, par to es
šoreiz negribu strīdēties, bet neaizmirstiet, cienītie
kungi, ka skaitli, ko šodien šeit nosaucu

^
runā gan

gluži citādu valodu. Šis likuma papildinājums taču
neattieksies uz tiem 500 lielo namu; tas attieksies
uz visu nekustamo mantu visās Latvijas pilsētās, tā-
pat kā uz to attiecas pats pamata likums — īres li-
kums. Lielais vairums nekustamas mantas īpašnie-
ku ir sīki īpašnieki, un tā kā viņi jau tagad ir pārlie-
cīgi apkrauti nodokļu nastām, viņi jau tagad ne-
spēj uzturēt kārtība savus īpašumus, jo uz viņiem
gulstas tas pats īres likums, ko gribam papildināt un
ķas nosaka pārāk zemas īres cenas, piespiežot nam-
saimniekus zaudēt ik gadus ap 30 miljonu latu. Ja
tagad gribam uzvelt namsaimniekiem vēl jaunas na-
stas, tad man pret to kategoriski jāprotestē taisni to
30.000 mazo namīpašnieku vārdā, kas savā vairāku-
mā ir darba ļaudis — gan strādnieki, gan ierēdņi, gan
amatnieki. Man liekas, viens otrs no tiem kungiem,
kas šeit tik loti grib aizsargāt_„saimnieciski vājākos",
nav, laikam, redzējis tās plašāsnomales, nav, laikam,
redzējis Latvijas mazpilsētas, kur sastopami vienīgi
mazie namīpašnieki. Man liekas, ka vienam otram
no šī likuma autoriem, varbūt, ir daudz lielāki īpa-
šumi un saimnieciski daudz labāks stāvoklis nekā
tiem «it kā saimnieciski spējīgiem", ko mēs ar šiem
likuma papildinājumiem gribam apkarot. Jāievēro
taču pašreizējais grūtais stāvoklis un arī pašreizējais
bezdarbs. Rīgas nomalēs un tāpat citur Latvijas pil-
sētu nomalēs, kur atrodas šie mazie nami, pie kuru
uzturēšanas viņu īpašnieks strādā klāt kā amatnieks
un strādnieks, arī valda bezdarbs. Ir daudz strād-
nieku un amatnieku, šo mazo būdiņu īpašnieku, kuri
spiesti palikt bez darba. Tikai starpība ir tā, ka vai-
rums viņu neiet reģistrēties darba biržā. Un es zinu
tepat Rīgā, Mīlgrāvī un Bolderājā daudz tādu nelielu
namu, kuros visi, sākot ar īrnieku un beidzot ar nam-
īpašnieku — ir bezdarbnieki. Izvedot šo likumu dzī-
vē, praktiski tas nozīmē padarīt šādus namus par
sabiedrisku labierīcību, nodot tos tādu pat bezdarb-
nieku, kādi ir saimnieki, brīvā rīcībā uz ilgāku vai
īsāku laiku. Man liekas, ka tad jau labāk paradīt
daudz atklātāku seju. Kamdēļ tad atsaukties uz bez-
darbu un citām lietām! Sociālizēsim šos namus, pa-
darīsim tos skaidri un atklāti par sabiedriskamlabie-
rīcību vietām. Bet, cienījamie kungi, kur mes tad
nonāksim? Mēs nonāksim turpat, kur ir nonācis mu-
šu «lielais austrumu kaimiņš". To laikam gan šinī
Augstajā namā, izņemot nedaudzus, neviens neve-
lēsies!

Tālāk man gribētos jautāt, vai mazā namiņa
īpašnieks, kurš pats ir bezdarbnieks, atrodas labāka
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stāvoklī, nereģistrejoties aiz tīras kauna sajūtas darba
birža, nedzīdamies pēc tā niecīgā pabalsta, ko dod
citiem! Vai viņš atrodas labākā stāvoklī nekā tie
viņa īrnieki — bezdarbnieki, kuri kaut kādu pabalstu

. tomēr saņem? Laikam gan vajadzētu būt Zālama-
nam, lai izšķirtu šo strīdu, lai pateiktu, kura stāvoklis
tiešam grūtāks. Es šaubos, vai Augstajam namam
izdosies šo spriedumu tik zālamaniski gudri dot, lai
nevienam necirstu miesā, lai nevienam nenodarītu
lielus zaudējumus, lai nepadarītu stāvokli tik grūtu,
ka namīpašnieks nevar vairs pastāvēt.

Cienītie kungi! Pieņemot šo likumu, bez šau-
bām, panāksim to, ka bez žēlastības izputināsim lielu
dalu sīko namīpašnieku Rīgas nomalēs un Latvijas
mazpilsētas, kas taču pieder valsts centīgāka-
jiem balstītājiem un nodokļu maksātājiem. Mēs neat-
vieglosim stāvokli nevienam, bet radīsim jaunu bez-
darbnieku grupu, jaunu «namsaimnieku" šķiru, kam
būs vajadzīgs atbalsts, kas būs sociāli apgādājami,
nemaz nerunājot, ka mēs līdz ar šā likuma pieņem-
šanu iznīcināsim veselu tautsaimniecības nozari, ko
sauc par namniecību, kas izveidojusies ilgos un grū-
tos pūliņos, pateicoties latviešu tautas centībai un
darbam, kas katrā ziņā Latvijā sargājama un kopja-
ma, jo tā reprezentē vairāk kā l/« mūsu tautsaimnie-
cisko vērtību. Jāšaubās, vai mēs drīkstam tik viegli
pieiet jautājuma atrisināšanai, kam var būt ārkārtīgi
nopietnas un nepārredzamas sekas. Ir taču skaidrs,
ka, lai cik skaisti arī šis likums būtu izstrādāts, katrs,
kam labpatiks reģistrēties darba biržā zināmu laiku,
būs ar likumu pilnvarots dzīvot par brīvu. Tāda ir
šī likuma kvintesence, atmetot skaistos vārdus. Otr-
kārt, pec šī likumprojekta teksta ir skaidrs, ka zau-
dējumus, ko namsaimniekiem nodarīs par brīvu dzī-
vojošie īrnieki, varēs ierakstīt skurstenī, jo likumpro-
jektā nav neviena vārdā par to, kas maksās. Ta tad
nemaksās neviens. Un ja nemaksās neviens, tad
taču slēdziens ir skaidrs: katram gribēsies dzīvot
par velti, un mums bezdarbnieku sarādīsies tik
daudz, ka pati valdība un Saeima nobīsies no tiem
gariem, ko viņas pašas ar šādu nepārdomātu likum-
došanasaktu būs izsaukušas. Nebūs nemaz jāgaida,
kamēr sareģistrēsies visi tie, kam, «tautiski" sakot,
ir «luste" par velti dzīvot. Radīsies jauni bezdarb-
nieki no tiem vairāk desmit tūkstošiem mazo nam-
saimnieku, kuru vienīgais ienākums ir īre. Atņemot
šiem mazajiem namsaimniekiem, šiem 30.000_ nam-
saimnieku 21 latu, viņu vienīgo mēneša ienākumu,
viņu «ārkārtīgo", buržujisko ienākumu, šie cilvēki
būs izsisti no sliedēm un nebus_ jāgaida nemazilgs
laiks, kad viņiem būs jāreģistrējas darba birža, jo
citādi viņi būs beigti. Vai tāds būtu Augsta nama
nolūks? Man gribētos ticēt, ka Augstais nams rau-
dzīsies, lai, vienus atbalstot, neiznīcinātu otrus, lai
nepanāktu gluži pretejos_ rezultātus tam, ko likum-
projekta iesniedzēji domājuši. Ja šo likumprojektu
pieņemsim tādā veida, kāda iesniegts, tadta ļaunas
sekas neizbēgami parādīsies un neviens spēks nespēs
tās novērst. ..._..

Man vēl jāaizrāda uz sekojošo. Ka iepriekšējais,
tā arī šis papildinājums, ja tas izietu tikai uz lietde-
rību, vienkārši lauztos vaļējās durvīs. Tagadēja īres
likuma 34. pants un arī civilprocesa likumu attiecī-
gie panti dod īres valdei tiesības pagarināt īrniekam
maksājumu termiņu gadījuma, jaīrnieks nonācis mak-
sāšanas grūtībās nepārvaramu

^
apstākļu del, no se-

vis neatkarīgu apstākļu dej. Ta tad, cik tālu tas būtu
lietderības robežās, tas mušu pastāvošos likumos jau
ir Dārcdzēts.

Šis likumprojekts rediģēts loti īpatnēji. Mēs la-
sām: «Ja dzīvokļa, istabas vai gultas vietas īrnieks
ir reģistrējies darba apgāde resp. labklājības ministri-
jā un pierāda, ka viņš nav termiņa samaksājis īres

maksu līdzekļu trūkuma dēļ..." Tā tad likums runā
par bezdarbniekiem, kas reģistrējušies darba biržās
resp. Tautas labklājības ministrijā. Cienījamie kungi,
man liekas, jums nav noslēpums, ka katru dienu laik-
rakstos parādās diezgan kliedzošas ziņas par to, ka
bezdarbniekos reģistrējas gan turīgas personas, gan
gadījuma strādnieki, gan loti daudzi, kam vien nav
slinkums reģistrēties. (A. Veckalns no vietas: «Vai
Jus arī neesat pierakstījušies?") — Varbūt Jūs drīz
pierakstīsities! — Tikai vēlāk, kad kaut kā rodas
konflikts, kad izceļas kollīzija, šāds bezdarbnieks tiek
izslēgts. Jūs sakāt, ka Tautas labklājības ministrijai
ir stingras instrukcijas. Tās instrukcijas nemaz tik
stingras nav, un kā šīs stingrās instrukcijas tiek dzī-
ve ievērotas, to jūs paprasait darba apgādēs, tur jums
pastāstīs ļoti daudz ļaunprātību un nejaušību, kas bez-
darbnieku skaitu mākslīgi pavairo. Es nerunāju par
tiem bezdarbniekiem, kas ir patiesi bezdarbnieki —
tas visiem ir skaidrs —, bet par tiem daudziem, kas
ndbāt nav bezdarbnieki. Katrā ziņā, pieņemot šo li-
kumu, viņu skaits pieaugs, un, pārejot tieši pie liku-
ma, jāsaka, ka katrs, kas būs reģistrēts darba ap-
gādē, baudīs priekšrocības, ko šis likuma papildinā-
jums paredz. Protams, ar gudru ziņu ir pielikti vārdi:
«Ja ir pierādīts, ka viņš nav samaksājis īres maksu
līdzekļu trūkuma dēļ." Man liekas, ka ar reģistrēša-
nos darba apgādē jau būs pierādīts, ka bezdarbnieks
nav spējīgs samaksāt īri. Pietiks ar to, ka viņš uz-'
rādīs bezdarbnieka reģistrācijas kartiņu, un šis tei-
kums, cienītie kungi, šeit ielikts tikai smukuma dēļ.
Ir gluži skaidrs, ko tas praktiski nozīmē. Tā ir slēp-
šanas, tas ir mēģinājums mīkstināt, parādīt rožainā
gaismā likumu tiem, uz kuru ādas tas atsauksies.
Ja šāds bezdarbnieks, kurš vienā laikā lēģitimē sevi
par bezdarbnieku un līdz ar to pierāda savu maksāt
nespēju, nemaksā, īres valdei ir dota tiesība noteikt
laiku, ne garāku par 3 mēnešiem, kurā īre jāsamaksā.

Es nezinu, cienījamie kungi, ja jūs paprasītu kā-
das īres valdes priekšsēdētājam, cik laimīgs viņš ju-
tīsies par šo likuma grozījumu no juridiskā viedokļa,
kādu atbildi viņš jums dos. Es pats esmu darbojies
īres valdē, darbojos vēl tagad un loti labi zinu, cik
daudz grūtību šis likumprojekts varēs radīt. Šis
likumprojekts uzliks īres valdei pilnīgi jaunas funk-
cijas, uzliks tai pienākumu nodarboties ar īrnieku un
namsaimnieku attiecību kārtošanu kā starpniekam,
ja noteiktā termiņā nav samaksāta īres maksa.

.Paceļas jautājums, kas tad notiks, ja termiņu
pārkāps? Nekas nenotiks, jo nekāds sods šinī liku-' .
mā nav paredzēts. (Referenta starpsauciens.) Refe-
renta kungs, šeit likumā teikts — tikai uz vienoša-
nās pamata. Bet īres valdei ir gan tiesība darīt to,
ko faktiski paredz jūsu likuma pēdējais teikums. Man
jāsaka, ka īres valde to jau dara,bet_ tikai uz citādiem
principiem. Ja īres nesamaksas dēļ kādu izliek no
dzīvokļa, tad īres valdei ir dota tiesība pagarināt iz-
likšanas termiņu līdz 6 mēnešiem. Man jāliecina, ka
Šinī ziņā īres valdes praksē piemērots vishumānākais
princips. īres valde skatās uz to, vai izliekamais
tiesām ir nonācis grūtā stāvoklī. Ja īres valde to
konstatē, tad labprātīgas iziešanas termiņu_ tādiem
pagarina; ja turpretim redz, ka izliekama rīcība
konstatējama zināma ļaunprātība un nevēlēšanaskār-
tot savas saistības, tad dod īsāku termiņu, proti —
2 un 3 mēnešus labprātīgai iziešanai no dzīvokļa.
Vakardienas sēdē mēs devām pat 4, 5 un 6 mēnešus
labprātīgai iziešanai. (Referenta starpsauciens.) Re-
ferenta kungs, briesmas ir kur citur! Ja_īres valde
piešķir termiņu labprātīgai dzīvokļa atstāšanai, tad
spriedums par izlikšanu neatkrīt. Bet tagad varēs
izlikšanu apturēt līdz tam laikam, kamēr bus tikuši
galā ar visiem noteiktiem termiņiem. Man jāsaka,
ka ar tiem nekad netiks gala, un pec 3 mēnešiem jus
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varēsit zaudējumus ierakstīt skurstenī, jo šis likum-
projekts neparedz nekādas iespējamības šos zaudēju-
mus piedzīt. Tā tad šeit ir pavisam cita beta neka
tas bija līdz šim. Un ja jau „nekadi_ zaudējumi ne-
ceļas", tad sakait, Višņas kungs, kapec stāvoklis ne-
varētu palikt līdzšinējais, ja Jus arī atzīstat, ka tas ir
diezgan labs. Ja nostājas uz tāda viedokla,_tad, man
šķiet, tā ir laušanās vaļējās durvīs. Bet ko ta maksa?
Tā maksā to, ka mēs ienesam vienā likuma, kas jau
savā būtībā ir netiesisks un absurds, vel netiesiska-
kus jēdzienus un piešķiram īres valdei, kura taču ir
ārkārtēja tiesa, vēl plašākas un ārkārtējas pilnvaras.
Lūk, tas ir no tīri juridiskā viedokļa.

Kā jau man bija gods aizrādīt, kommisijai gan
vajadzēja, likumprojektu apspriežot, pieaicināt ari
īres valdes pārstāvjus — speciālistus. (Sauciens no
vietas: «Bija jau klāt!") .Nebija! No īres valdes
priekšsēdētājiem nepiedalījās neviens.

Tālāk šinī likumprojektā visamizantākā ir tā pie-
zīme. Tā nosaka, ka 34. panta 3. nodalījuma notei-
kumi neattiecas uz dzīvokļiem, kuru dzīvojamo ista-
bu skaits, izslēdzot kalpones istabu, pārsniedz 4_ ista-
bas. Tiešām jauki! Ta tad tie, kas dzīvo vairāk ka
4 istabu dzīvoklī, dabīgi nevar but bezdarbnieki; bet
tie, kas dzīvo 4 istabu dzīvokļos, kas sev atļaujas to
luksu tanī laikā, kad mums ir dzīvokļu krize un kad,

' piemēram, tāds «liels" namsaimnieks ka Zaķis dzīvo
2 istabās, tie ir bezdarbnieki, un tos vajaga ar liku-
mu sargāt. Man liekas, vienam otram bus jāsmejas,
kad viņš dziļāk apdomās, ko šī piezīme nozīme. _ Man
tikai jābrīnās, ka tas neiešāvās nevienam prata tad,
kad šo likumprojektu pagatavoja. Jāgriežas pie tiem
kungiem, kas bezdarba jautājumu labāk pārzina, un
jājautā,vai daudz ir tādu bezdarbnieku Rīga, kas dzī-
vo 4 istabu dzīvokļos. (Starpsaucieni.) Bet es ne-
saņēmu atbildes. Bez tam bez 4 istabu dzīvokļiem ir
jauvēl 3 istabu dzīvokļi. Ta tad arī tie ir piemēroti
dzīvošanai par brīvu. Tāpēc patiešam vajadzēja pa-
teikt: ja jau dzīvosim par brīvu, tad dzīvosim par
brīvu arī 10 istabās. Robeža, ko gribēts vilkt, no-
vilkta ārkārtīgi neveikli. Ja būtu runa par 2 istabām,
tad vēl varētu saprast; bet ja runā par 4 istabām, tad
nebrīnīsimies, ka smejas par tādiem bezdarbniekiem,
kas dzīvo 4 istabu dzīvokļos. (A. Veckalna starp-
sauciens; priekšsēdētājs zvanī.) _ Šis likums to pa-
redz, Veckalna kungs, es tur neka nevaru darīt. Re-
dziet, kādus likumprojektus mēs gribam izdot, lai

" aizsargātu bezdarbniekus!
Man jākonstatē īsumā tikai viens: ka neviens

pilsoņu deputāts par šo likumprojektu gan balsot ne-
var. Vispirms to nevar jau tapec, ka pilsoņu deputā-
tiem vēl ir svēti tie principi, kuru vienam otram vairs
nav un, proti — privātīpašuma principi. Man liekas,
padziļinot īres likuma graujošo ļespaidupadarot šo
likumu vēl sliktāku, tad, kad visa pasaule, visas kul-
tūras valstīs tas ir vai nu atcelts vai atrodas atcel-
šanas stāvoklī, ar to mēs sev nekādu labu apliecību
neizrakstīsim. Mēs pierādīsim tikai, ka ejam atpakaļ,
kad citi iet uz priekšu. Es gribu brīdināt no šāda
soļa tos, kas grib būt progresīvi. Kādel neņemt pie-
mēru no Vakareiropas un dzīvokļu jautājuma neno-
stāties uz tā paša viedokļa, kas ir jau daudz valstīs?
Kādēļ mēģināt paturēt un vel vairāk pasliktināt to,
kas atlicis no kara laika?

Otrkārt man gribētos vēl apejiet pie minoritā-
tēm, kuras allaž ir sacījušas aizstāvam privātīpašu-
mu, aizstāvam tiesiskus principus. Cienījamie kungi,
Latvijas nekustamas mantas īpašnieki ar lielu inte-
resi noskatīsies jūsu balsošana.

Tāpat arī pilsoniskās centra grupas, kas aizstāv
nomales , nekustamas mantas īpašniekus, kas atzīst,
ka strādniekam ir labi iekrāt kādu kapitālu, kas ir sa-

ņēmušas balsis no šiemnomalniekiem, es sagaidu, ka
arī viņas balsos par šī likumprojekta noraidīšanu.

Visbeidzot mūsu lielākās zemnieku partijas būtu
spiestas balsot pret šo projektu tamdēļ, ka Viņas stāv
uz tiem pašiem pamatiem uz laukiem, uz kādiem mes'
stāvam pilsētās. Un, cienījamie kungi, principiālas
starpības te nav absolūti nekādas. Ir vienalga, vai
šie īpašumi atrodas uz laukiem, vai pilsētas. Tikpat,
sakne ir vienāda, un tamdēļ, man liekas, praktiski
taisīt izšķirību te nevar. Nevar sacīt šodien, ka tas
jautājums būtu jāizšķir pilsētās vienādi, bet uz lau-
kiem citādi. Nepalieciet arī jūs vienaldzīgi. Ja jūs
ļausit izputināt pilsētnieku nekustamo mantu, tad jūs
reizē ar to ļausit cirst lielu robu privātīpašumu tiesī-
bās vispār un reizē ar to sagatavosit ceļu drīzai pie-
kļūšanai arī lauku īpašumiem. Un viņu gribētāju ne-
trūks! Tamdēļ es palieku pārliecībā, ka arī zemnie-
cība šai jautājumā atbalstīs principus, uz kuriem di-
binās visa mūsu pilsoniskā iekārta, dibinās visa mušu
valsts iekārta. Aizstāvēsim šos tiesiskos pamatus,
kurus graut mēs nedrīkstam ļaut jo- vairāk tamdēļ,
ka likums tādus centienus nedrīkst pieļaut. Likumam
jāaizsargā privātīpašuma tiesības. Ja viņš to neda-
rīs, radīsies jauni bezdarbnieku kadri, un reizē ar to
mēs izputināsim daļu nekustamo īpašumu un padarī-
sim to īpašniekus par bezdarbniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Iepriekšējais runātājs ka lielo namīpaš-
nieku pārstāvis nostādīja namīpašniekus visnabadzī-
gākās šķiras stāvoklī, aizrādīdams, ka iesniegtais li-
kumprojekts attiecoties uz bezdarbniekiem, kas va-
rot īrēt 4 istabu dzīvokli, grezni dzīvot u. t. t., bet
namīpašniekiem — nabadziņiem nebūšot vairs kur
palikt.

Ja Zaķa kungs gandrīz stundu ilga runa attēloja
namniecības un īres vēsturi, tad viņš tomēr turējās
visai šauros rāmjos. Ja kāds ir lauzies vaļējas dur-
vis, tad to darīja Zaķa kungs. Neaizmirstiet, ka ar
18. marta likumu namsaimnieki ir ieguvuši namus ar
bezdarbnieku — strādnieku grašiem, kasbija nogul-
dīti namsaimnieku privātās un citās bankas! Ta tad
jau ar 18. marta likumu strādniekļem-īrniekiem at-
ņēma to, kas viņiem piederēja, jūs, namsaimnieki
ieguvāt strādnieku uzkrājumus, ar to uzceļat un iz-
labojāt savus namus.

Tālāk Zaķa kungs aizrādīja, ka šis likumprojekts
paredzēts lielajiem bulvāru namiem un ka tāds neka
nedošot bezdarbniekiem. Tāpat minēja veselu rindu
dažādu skaitļu, cik maksāts nodokļu, cikieguldīts
namos u. 1.1. Zaķa kungs, vai tad Jus nezināt, ka ļoti
rets namsaimnieks pec pasaules kara ir izlabojis sa-
vus namus! (A. Zaķis no vietas: «Nav, ar ko labot!")
Ak nav ar ko labot? Bet īrniekam, kas ieiet jūsu
nama dzīvoklī, tomēr tas jāizlabo, ja viņš tur grib
dzīvot! Kad viņam bija darbs, viņš to darīja, iedā-
vinādams otrreiz namsaimniekam izlaboto dzīvokli.
Tagad stāvoklis nav daudz labāks. Arī _tagad nam-
saimnieki nelabo savus namus, neremonte_ dzīvokļus.
Ja kāds namsaimnieks dzīvokli izremontē, tad viņš
prasa Iri par veseliem 6 mēnešiem vai par gadu uz
priekšu. Treškārt, namīpašnieki uz īrnieku rēķina
iegūst sev izlabotus namus vai arī izlabotus dzī-
vokļus.

Ja tāds ir stāvoklis, tad paceļas jautājums, vai te
tiešām nav jārada kādi šķēršļi, lai tamlīdzīgas pa-
rādības nenotiktu. Diemžēl, tas nav darīts, un _ar šo
likumu tas nav panākts. Ar šo likumu mēs panāksim
to, ka strādnieks, kas savu dzīvokli izlabojis, kam līdz
šim bijis darbs, kas varējis īres naudu nomaksāt,,
tagad šinī smagajā saimnieciskas_ krizes stāvoklī,
kad gandrīz visas rūpniecības iestādes un fabrikas ir
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slēgtas, kad ari valsts iestādes darbus sašaurina, un
tie, kas līdz šim bija noteiktā darbā, šodien jau ir bez
darba, nespējot samaksāt Iri jūsu namsaimniekiem,

. tiks izsviests no dzīvokļa nevis tāpēc, lai dabūtu īres
samaksu, bet tapec, ka pastāv īres likums, kas ne-
ļauj rīkoties pec jūsu patikas, jo likumā ir paredzēts
pants, kas nosaka, ka tad, ja īrnieks 10 dienu laikā
nav samaksājis īres naudu, katram nama īpašnie-
kam ir tiesība viņu izlikt. Tagad jūs šo likuma pan-
tu piemērojat plašākos apmēros kā jebkad. Jūs iz-
sviežat īrniekus uz ielas, ņemot jaunus īrniekus, tai
paša laika paaugstinot īres naudas. Lūk, te gul tas
suns aprakts! Tāpēc jūs šodien tik karsti uzstāja-
ties pret šo likumprojektu. Ka tas ir tiesa, to pierā-
dīja sociālas likumdošanas kommisijā Rīgas pilsētas
darba apgādes pārstāvis. Viņš teica, ka esot gadī-
jumi, kad bezdarbniekam uz īres valdi aizejot līdz
darba apgādes pārstāvis un tūlīt esot ar mieru sa-
maksāt īri, bet namsaimnieks to neņemot pretim ne
īres valdē, ne savā dzīvokli, tāpēc ka viņam nav iz-
devīgi turēt īrnieku, ja viņam iespējams dabūt jaunu
īrnieku un pie tam paaugstināt īres maksu. Zaķa
kungs, Jūs bijāt klāt sociālās likumdošanas kom-
misijā, kad īres valdes pārstāvis Jums un visiem so-
ciālās likumdošanas kommisijās locekļiem to paziņo-
ja, bet šodien Jūs to esat aizmirsuši, tāpēc ka Jums
tas jāaizmirst.

Šodien Jūs runājāt par šī likuma nejaušību. Man
jāsaka, ka nejaušība dažreiz ir loti laba lieta, un,
lūk, uz nejaušību pamata arī Jūs iekļuvāt Saeimā; bet
es gribu teikt, ka šo likuma pārlabojumu nav izsau-
kusi nejaušība, bet gan tagadējie dzīves apstākli, kas
to prasa. Šis likums neradīs nekādas briesmas, jo
tas tiek izdots krizes laikmetā. Šo likumu Augstais
nams var katrā laikā, rodoties labākiem apstākļiem,
atcelt, un tā tad nevar būt nekādu bažu, nevar būt
nekādu baiļu par to, ka šis likuma papildinājums ap-
gāzīs visu privāto namniecību un sagraus visu saim-
niecisko stāvokli. —

Tālāk Zaķa kungs stipri apellēja pie nomaļu nam-
īpašniekiem, maziem namīpašniekiem un aizrādīja,
ka šis likuma pārgrozījums sagraušot mazos nam-
īpašniekus. Zaķa kungs, Jums taču bija iespējams
iesniegt priekšlikumus šo mazo namīpašnieku aiz-
sargāšanai! Bet vai Jūs to darījāt? Jūs to neda-
rījāt! Jums vajadzēja tikai demagoģiskā kārtā griez-
ties pie šiem mazajiem namīpašniekiem, it kā saucot
viņus palīgā.

Es gribu teikt, ka tiešām likuma pārgrozījumajr
maza nepilnība, bet šo nepilnībuvar novērst. Sociāl-
demokrātu frakcija liks priekšā šai likuma papildi-
nājumu, kas šo nepilnību novērsīs. Papildinājums te
būtu 2. piezīme, kas skanētu tā: «Tiem īres devē-
jiem, kuru ienākumi nepārsniedz eksistences mini-
mumu, ja telpu īrnieks nav spējīgs īres parādu sa-
maksāt šai pantā minēto iemeslu dēļ, šoparadusedz
valsts un pašvaldības tādā kārtībā un veidā, kā no-
teic Tautas labklājības ministrijas šim nolūkam izdo-
tā instrukcija". Tā tad,Jūk, Zaķa kungs, šeit ir iz-
eja! Ja Jūs gribat aizstāvēt šos mazos namīpašnie-
kus, tad balsojiet par šo papildinājumu, tad viņi būs
aizsargāti. Šis priekšlikums nav nekas jauns. Valstij
jāsniedz palīdzība, jādod pabalsts bezdarbniekiem,
kas tagad arī notiek. Arī pašvaldībām jāsniedz_ bez-
darbniekiem pabalsts, kas arī tiek darīts. Tā tad
faktiski tas jau tiek praktizēts, tikai līdz šim tas ne-
bij ietilpināts likumā, un aršo 2. piezīmi šī palīdzība
bezdarbniekiem būs ietilpināta likumā.

Savā garajā runā Zaķa kungs_ aizrādīja, ka šis
likums novedīšot visus īrniekus tādā stāvoklī, ka viņi
visi kļūšot par bezdarbniekiem, skriešot uz darba
apgādēm reģistrēties un gribēšot dzīvot par brīvu.
Mūsu valsis tad nu galīgi sabrukšot, mūsu valsts ga-

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

līgi nozudīšot no zemes virsus. Pec Zaķa kunga do-
mām viss tas tā notikšot. Man jāsaka, ka tas ne-
būt tā nebūs. Strādniekam ir loti augsta goda sa-
jūta, strādnieks loti augstu vērtē savu goda sajutu.
Un ja arī ir viens otrs tāds, kas vienu otru gadījumu
izmanto, tad tas ir ļoti reti. Ja strādnieks dabūs dar-
bu, viņš nekad neies velti reģistrēties darba apgāde
un nedarīs to arī tad, ja būs viens strādnieku aiz-
sardzības likums vairāk nekā līdz šim. Tapec šis
iebildums ir galīgi nepamatots un neiztur nekādas
kritikas.

Šis likuma grozījums ir nepieciešams tādēļ, ka
tad patiešām būs jāgādāpar tiem strādniekiem, tļem
bezdarbniekiem, kuri tagad spiesti mitināties šķūnī-
šos, slapjos pagrabos un trepju telpas. Ne vienreiz
vien pilsoniskie laikraksti ir bijuši spiesti aprakstīt
šādus gadījumus. Ja nu patiesi ir šāds stāvoklis, tad
es domāju, ka neviens_Augstā nama deputāts nese-
kos Zaķa kunga piemēram, bet pieņems šo likuma
grozījumu ar tiem pārlabojumiem, ko iesniegs sociāl-
demokrātu strādnieku frakcija.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (dēmokatiskais centrs): Augstais
nams! Demokrātiskā centra frakcija liek priekša
nodot šo likumprojektu juridiskai kommisijai aiz se-
kojošiem iemesliem. Šī projekta I daļā ir noteikums,
ka Tautas labklājības ministrijā vai pilsētas darba
apgādē reģistrētie bezdarbnieki var dabūt 3 mēnešu
moratoriju. Nemaz neiedziļinoties lietas būtībā, ja
tikai kāds ir reģistrējies — un jakādam vajadzēs vest
kādu īres prāvu, tad viņš reģistrēsies —, šādam re-
ģistrētam bezdarbniekam būs jādod 3 mēnešu mora-
torijs. Tā tad vienai daļai īrnieku, kas gribēs nodar-
boties ar kādiem knifiem, būs brīvs ceļš vaļā.

Bez tam likumprojekta noslēgumā teikts, ka šis
papildinājums 34. panta III nodalījumā neattiecas uz
tiem dzīvokļiem, kuros ir vairāk kā 4 istabas, neskai-
tot meitas istabu. Kas nu galu galā iznāk? Iznāk,
ka tie mazie nomaļu namsaimnieki, tie nu ir tie vai-
nīgie, un tiem jācieš tās bēdas un pārestības. Aiz šī
iemesla esmu pārliecināts, ka šis likums nav pieņe-
mams un tāpēc neapšaubāmipārstrādājams. Mēs ne-
varam nostāties uz tāda viedokļa, kā te teica nam-
saimnieku deputāts; Zaķa kungs, ka īres likums kā
tāds ir nevajadzīgs un nepieņemams. Tas nav pa-
reizi, jo mums pilsētās nav tik daudz dzīvokļu, ka īr-
niekus varētu pilnīgi nodot namsaimnieku patvaļā.
Šādi apstākli vēl nav iestājušies, un tāpēc šādam vie-
doklim noteikti jāizsakās pretim. Es zinu, ka sociāl-
demokrātu frakcija — jeb, kā Zeibolta kungs teica,
«mana frakcija" — ir sagatavojusi 2 vai 3 pārlabo-
jumus, ar kuriem grib nākt pretim mazajiem nam-
saimniekiem. Saka, tur vēl vajagot kaut ko pielikt
klāt. Bet ari tas būs nepārdomāts un nepārbaudīts.
To nevar izdarīt šeit plenārsēdē, tāpēc mūsu priekš-
likums ir pilnīgi vietā,un es lūdzu to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šis likums, kas iesniegts Saeimā, ir vismazākais, ko
var prasīt bezdarbnieki šai laikā, un tomēr arī pret
šo likuma papildinājumu uzstājās Breikšs un nam-
saimnieku pārstāvis Zaķis. Pēc namsaimnieku pār-
stāvja runas varētu domāt, ka nav nospiestākas, na-
badzīgākas un trūcīgākas šķiras Latvijā par nam-
saimniekiem, nostādot viņiem pretim bezdarbniekus,
it kā tie būtu labākā stāvokli par šiem «nabaga" nam-
saimniekiem. No faktiem zinām, ka tas ir izsmiekls
— bezdarbniekiem nostādīt pretim namsaimniekus.
Tiesa, ka krizes nastas tagad uzvel ne tikai strādnie-
kiem, bet arī jau vidusšķirām. Bet visnotaļ tās vēl nav
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skārušas lielākos bagātniekus, kādi šai gadījuma ir
namsaimnieki.

Te namsaimnieku pārstāvis Zaķis centās mazos
namsaimniekus, mazos būdniekus ievilkt kopējā cīņā
ar lielsaimniekiem pret bezdarbniekiem, izspēlēja šos
mazos būdniekus lielo namsaimnieku aizstāvēšanai,
īstenībā tomēr fakts ir tas, ka lielākais skaits īrnieku
apdzīvo lielos namus, un lielākā daļa šoīrnieku ir bez-
darbnieki, kuriem šis likums domāts.

Ir skaidrs, kādā stāvoklī tagad nonākuši bezdarb-
nieki, un tomēr katru likumprojektu, kas varētu nākt
par labu šiem bezdarbniekiem, Saeima noraida, vien-
alga, lai tas būtu kāds būdams. īstenībā šis likums iz-
strādāts, lai rādītu bezdarbniekiem, ka tomēr
viņu labā kaut ko dara. Bet ko nozīmē šāds
likums, ja pēc 3 mēnešiem tomēr īres maksu pie-
dzīs? Arī šovasar, paredzams, bezdarbs nepārstās
un nepārstās arī Rīgā. Mēs pat pielaižam, ka vasarā
tas pieaugs, vai, mazākais, nesamazināsies samērā
ar to bezdarbnieku skaitu, kas ir tagad ziemā. Ko
tad nozīmē tagadējais likumprojekts tādos apstākļos?
Tas nozīmē, ka pēc trim mēnešiem bezdarbniekus
izliks un izūtrupēs. Sakarā ar to mūsu frakcija ie-
sniedz papildinājumu likumā, prasot: «dzīvokļa, ista-
bas vai gultas vietas īrnieks, kas reģistrēts darba ap-
gādē resp. Tautas labklājības ministrijā, kā bezdarb-
nieks pa visu bezdarba laiku no īrēs maksas atsvabi-
nāms". To prasa mūsu frakcija kā vismazāko, ko bez-
darbnieka labā var prasīt — dzīvokli.' Dzīvoklis un
gabals maizes ir tas mazākais, kas cilvēkam nepie-
ciešams. Ja tos abus noraida, ko tad darīt bezdarb-
niekam? Es domāju, ka Saeima aiz šiem motīviem
varēs pieņemt šo mūsu pārlabojumu, kas ir bezdarb-
nieku labā. Ja viņa to nedarīs, tad tas būs izaicinā-
jums bezdarbniekiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba): Cienījamie deputātu kungi! Runājot par šo ī-
res likuma papildinājumu, minēja arī slaveno 18._mar-
ta likumu. Zeibolta kungs to jautājumu nostādīja tā,
ka vienīgi namsaimnieki ieguvuši labumus no tā.
Šis viedoklis tomēr nav pareizs. Liekas, Zeibolta
kungam tomēr it labi ir zinām.s, ka savus noguldīju-
mus pazaudēja visi. Protams, tagad grūti spriest,
kurš pazaudēja vairāk, vai namīpašnieki, vai strādnie-
ki, vai citas šķiras. Parasti mēdz domāt tā, ka turīgām
šķirām ir vairāk noguldījumu. Bet par to strīdēties te
nebūtu vietā. Katrā ziņā nevajaga aizmirst, kādā stā-
vokli namsaimnieki saņēma namus, ko karš bija izpo-
stījis, un kādi tie kara laikā bija noplicināti. Tad vēl
īres likuma 7 gadu pastāvēšana bagātīgi atsver to, ko
viens otrs namsaimnieks, varbūt, ir ieguvis ar 18.
marta likumu. 18. marta likums ir parasts dēmago-
ģijas ierocis, ko lieto arvienu, kad ir runa par nam-
saimniekiem. Jāliecina, ka šis likums ir tik bieži ci-
lāts un tik daudz par to runāts, ka tiešām, man liekas,
pietiek. Nekādā ziņā namsaimnieki neatzīst, ka viņi
būtu vienīgie, kas sevišķus labumus ar to guvuši.
Namsaimnieki nekādā ziņā neatzīst sevi par vainī-
giem visu to noguldījumu zaudēšanā, kas zuduši ka-
ra un revolūcijas laikos. Tādam secinājumam nav
ne mazākā pamata. Tas ir katrāziņā apgalvojums,
ko nevar pierādīt, kas nepelni ievērības
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Man šķiet,

ka namsaimnieki, kas priekškara tomēr bija turīga
vidusšķira, arī būs ko noguldījuši, iekrājuši un ietau-
pījumus pazaudējuši gluži tāpat kā pārējie. Tāpēc
es neredzu pamata izcelt vienus izņēmuma stāvoklī
un pateikt, ka viņi ir tie, kas tikai guvuši. Nenolie-
dzu, ka varbūt visā masā ir bijis viens otrsatsevišķs
gadījums, bet, runājot par kādu lielāku parādību, ne-
var dibināties uz izņēmumu; tad jāskatās uz stā-
vokli vispār.

Otrkārt Zeibolta kungs pieminēja, it kā es esot
lielo namsaimnieku pārstāvis un kā tāds arī runājot.
Man tiešām jābrīnās,no kurienes Zeibolta kungam tik
«laba" informācija. Katrā ziņā mani vēlētāji labāk
zina, kas viņi ir: vai lielie, vai mazie namīpašnie-
ki. Es jau te nosaucu skaitļus, kādos izteicas samērs
starp lielajiem un mazajiemLatvijas namsaimniekiem.
Latvijas lielie namsaimnieki neviena nevar, nav va-
rējuši un arī nevarēs ievēlēt Saeimā. Ja jūs gribat
apgalvot, ka tie 15.000 namsaimnieku, kas savu pār-
stāvi sūtījuši Saeimā, ir lielie namsaimnieki, tad tā
ir atkal kaila dēmagoģija, kam nav nekāda pamata,
kas neatbilst īstenībai.

Zeibolta kungs teica, ka namsaimnieki bezkaunī-
ga kārta neremontejot savus namus. Bet vai Zei-
bolta kungs ir painteresējies, kāpēc tas notiek? Vai
skaitli par nodokļiem, īres likumu u. c. nedod vis-
skaidrāko liecību par to, kāpēc namsaimnieki nere-
montē savus namus? Vai Jūs, Zeibolta kungs, do-
mājat, ka Latvijā ir kāds tik vieglprātīgs namsaim-
nieks, kas tīšu prātu neremontētu savu namu, lautu
tam sagrūt? Tam es, Zeibolta kungs, neticu. Katrs,
kas ieguvis kaut arī vismazāko būdiņu, to mīl un ne-
kādā ziņā neļaus tai sakrist, un tāpēc arī Jūsu apgal-
vojums nepelni ievērības.

Zeibolta kungs vēl teica, ka namsaimnieki sa-
vus īrniekus izliekot tāpēc, lai dzīvokļus varētu iz-
īrēt citiem un saņemt augstāku īres naudu. Sakait,
Zeibolta kungs, kas tagad ir tie, kas spēj maksāt pa-
augstinātas īres naudas! Jums nav, ko atbildēt. Ta-
gad visi pārdzīvo krizi, kā strādnieki, tā tirgotāji un
amatnieki; neviens nespēj maksāt paaugstinātu īri.
Tā ir jūsu vienkārša fantāzija, lieta, kas dzīvē neno-
tiek.

Kungi, man šķiet,ka vienam otram šī likuma aiz-
stāvim arī pieder kāds nekustams īpašums. Vai jūs
neremontējat savus īpašumus? Vai jūs ļaujat tiem
iet bojā? Vai tie jums ir mīļi? Man liekas, jūsu ne-
kustamie īpašumi jums ir tikpat mīļi kā tiem nam-
saimniekiem, kas sevi atzīst par namsaimniekiem.
Tā tad bija vieglprātīgi apgalvot, ka namsaimnieki
neremontejot savus namus un ļaujot tiem sakrist.
Kungi, ja tas tā būtu, tad ari jūsu nami būtu sakrituši,
bet viņi, paldies Dievam,vēl stāv.

Kas attiecas uz maziem namsaimniekiem, kujus,
aizstāvot sociāldemokrātu frakcija, tad man te jālie-
cina, ka vēlēšanu laikā sociāldemokrāti tiešām gaļa
pie mazajiem Rīgas nomaļu namsaimniekiem un mē-
ģināja tos atšķelt no kopējās namsaimnieku frontes,
no kopējas cīņas, tikai tāpēc, lai daudzie mazie nam-
saimnieki nedabūtu še Saeimā sava_ pārstāvja, lai Sa-
eimā nebūtu neviena, kas aizstāvētu viņu inte-
reses, lai jūs varētu brīvi rīkoties un lai ne-
būtu neviena, kas pret to protestētu._ Ko jūs
esat darījuši mazo namsaimnieku labā? Jus
gan nekā nevarēsit pierādīt. Zeibolta kungs sa-
ka, viņus vajagot aizsargāt. Vai tad Zeibolta kungam
nav skaidrs, ka šis likums, ko jus aizstāvat, vēršas
taisni un speciāli pret maziem namīpašniekiem? Ir
taču skaidrs, ka lielos namos uz bulvariembezdarb-
nieki nedzīvo; bezdarbnieki dzīvo nomales, un šis
likums vērsts taisni pret nomaļu namīpašniekiem.
Tāpēc runāt par mazo namīpašnieku aizstāvēšanu
jums gan, kungi, nenākas.

Tālāk ir loti interesanta 2. piezīme, ko iesnie-
dza Zeibolta kungs, interesanta sevišķi no tiesiska
viedokļa. Tā tad par tiem, kuru ienākumi nepār-
sniedz zināmu eksistences minimumu, kas šinī pie-
zīmē, starp citu, nav noteikts, maksa valsts, vai paš-
valdība. Ko tas nozīmē, runājot juridiskā valoda?
Tas nozīmē, ka pārējiem, principā, samaksa nav va-
jadzīga. Bet tad jau jūs varējāt pievienoties Sudma-
ļa kunga priekšlikumam un pateikt, ka pa visu bez-
darba laiku no īres maksas jāatsvabina! Praksē,
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kungi, tas nozīme vienu unto pašu. Tas atkal ir ti-
kai žests, tikai neauglīgs mēģinājums laist miglu acīs
tiem, kam maz līdzekļu. Pirmkārt — tā maksāšana at-
karājas no valsts līdzekļiem, un otrkārt — cik jūs ari
nemēģinātu to tušēt, otrai daļai atņems tiesību uz šo
piemaksu. Vienīgi tā var tulkot jūsu piezīmi. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Ta nav grozīšana! Protams, jūs
nesakāt, ka viņiem nemaksas, bet jūs to izdarāt, klusu
ciešot, lai visi nesāktu kliegt, ja jus atklāti gribētu pa-
teikt, kāvienam cilvēkam nav tiesības rīkoties ar sa-
vu prīvatīpašumu_ un ka valstij nav pietiekoši lī-
dzekļu, lai atlīdzinātu zaudējumus.

Es ticu,_ka šādiem priekšlikumiem Augstajā na-
ma gan vairākums neradīsies.

Es negribu debatēt ar Breikša kungu par īres li-
kuma grozījumu būtībā, cik tas_ vajadzīgs, un vai tas
vajadzīgs;_ tas aizvestu mūs pārāk tālu. Bet es gri-
bu konstatēt, un tas būs jāatzīst arī Breikša kungam,
ka šis likuma papildinājums ir ārkārtīgi netaisns.
Lati nu tas būtu kā būdams, šis likuma papildinājums
vēršas taisni pret mazajiem namsaimniekiem. To ne-
viens nevarēs noliegt, un gluži veltīga ir atsaukšanās
uz to, ka šeit grib sargāt lielos namsaimniekus. Tam
nav nekāda pamata, jo ir skaidrs, ka cietīs tikai ma-
zie namsaimnieki.

Ja nu tas tā, ka cietīs mazie namsaimineki, un
ja to sociāldemokrāti neatzīst par netaisnību, tad es
nezinu, kā to pieļauj darīt sociāldemokrātu «taisnības
sajūta". Par to taisni jābrīnās! Es saprastu, ja šis
likuma papildinājums vērstos pret zināmu grupu, kas
būtu saimnieciski spēcīga, bet par to atkal var strīdē-
ties, cik kurš ir saimnieciski spēcīgs. Vai tad patie-
šām jūs gribat galīgi iznīcināt mazos namsaimnie-
kus
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galīgi tos nomākt? Pēc 3 gadiem, vēlēšanu

laikā, jūs taču atkal iesit pie viņiem un teiksit: „Ko
jūs ejat ar tiem lielajiem, nāciet pie mums, mēs
jūs aizstāvam!" Tad jau labāk, kungi, nostāties glu-
ži atklāti, kā to darīja Sudmaļa kungs, proti — ne-
maksāt, un ar to lieta cauri; privātīpašums nav vaja-
dzīgs un tas ir viss. Kādēļ slēpties aiz rozēm, kādēļ
saukties par mazo namīpašnieku «aizstāvjiem", bet
patiesībā vērsties pret viņiem ar uzbrukumu, ar sma-
gu uzbrukumu!

Jau pirmīt es aizrādīju, cik smagas sekas var but
šim likuma papildinājumam mūsu saimnieciska dzīve,
sevišķi to namsaimnieku grupai, kas no ši likuma cie-
tis. Jūs man neatbildējāt un neapstrīdējāt Skaitļus,
ko es šeit nosaucu. Man jāsaka, ka jūs tos nevarat
apstrīdēt, tie ir oficiāli skaitļi. Jūs pagājāt garam vi-
siem tiem iebildumiem un tiem argumentiem, kas ru-
nā jums par sliktu, un mēģinājāt nostātiesmazo nam-
saimnieku aizstāvju lomā, bet patiesība cērtat viņiem
miesā. Kādēļ? Ja jau jūsu principi ir tādi, ka vi-
ņiem var uzkraut šīs nastas, tad pasakait un deklarē-
jiet skaidri, ka jūs atrodat, ka tie mazie namsaim-
nieki, tie 30.000 ir tik spēcīgi saimnieki, ka viņiem
var tās uzkraut. Kādēļ jus to nesakāt ?_ No otras pu-
ses, ja jūs atrodat, ka var nostāties ta, ka Sudmaļa
kungs nostājās, pasakait arī_ to; tad mes zināsim.
Bet jūs mēģināt it kā aizstāvēt, it ka neaizstāvēt, no
vienas puses sakāt, ka tie «mazie" jūsu sirdij tuvu,
ka jūs negribat viņus apkraut ar_ nastām, no otras
puses kraujat viņiem tās tieši virsu. Tadstas jautā-
jums ir praksē. Ko tas līdz, ja mes te runājam _viens
smukāk, otrs nesmukak, ja nepieejam lietas būtībai.
No Zeibolta kunga motīviem es tiešam neredzēju, ka
tiktu aizskarta lietas būtība. Zeibolta kungs neva-
rēja apgāzt faktus, ko man bija gods minēt un aprē-
ķināt. Viņš tikai apgalvoja, ka nastasneskars ma-
zos namsaimniekus. Zeibolta kungs, Jus paši zināt,
ka tas nav taisnība! Tas viņus skars un vienīgi vi-
ņus skars! Tādēļ irgluži skaidrs, ka nevar pieņemt
tādu likumu, kas vēršas pret .vienu saimniecisku

grupu, kura pati ir nespēcīga, kura ir saimnieciski un
sociāli sargājamai. _ Man šķiet, Zeibolta kungs, ka
viena daļa jūsu velētāju arī pieder pie šiem mazajiem
nameļniekiem. _ Viņi nav vēl izpratuši jūsu īstos nolū-
kus, viņi doma, ka jus_ viņus aizstāvat. (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Es Jus allaž nopietni klausos, Du-
kura kungs, ar lielu uzmanību. Par to jārunā tādēļ,
ka nevar tik īsi šim jautājumam paiet garām. Tie ir
jautājumi, kas pelnī daudz vairāk ievērības nekā Du-
kura kungs iedomājas. Kad nāks atkal Saeimas vē-
lēšanas, tad Jus, Dukura kungs, uzmeklēsit mazo
namsaimnieku un pie viņa griezīsities. Tāpēc pa-
klausaities ari tagad, kas viņam uz sirds.

Talak jāatzīmē,ka, pretēji Zeibolta kunga apgal-
vojumam,_īres valdes pārstāvis kommisijās sēdē ne-
bija aicināts. Bija gan īrnieku pārstāvis — Šteina
kungs, kurš, ja nemaldos

^ ari ir īres valdes loceklis.
Betvajadzeja vel pieaicināt kādu no īres valžu priekš-
sēdētājiem, kas ir juristi un speciālisti šinī jautājumā.
Kommisijai vajadzēja pie_ ta pakavēties un nepieiet
šim jautājumam tik vienkārši.

Mes varam teikt, ka šis likums grib mazos nam-
saimniekus iznicināt. Ir atrasts jauns veids, un tas
navjnejauši. Tagad izlieto brīdi, kad bezdarbnieku
jautājums ir populārs, kadvisi par to runā, un tāpēc
ir ļoti pateicīga lieta dabūt cauri vēl vienu likumu,
kas grauj privātīpašumu un iznīcina nekustamas man-
tas saimniekus. (Starpsaucieni.) Par to, cik nejauši
un ka kurš šeit iekļuvis, es negribu debatēt — tā irkatra personīga darīšana; bet es runāju par likuma
nejaušību tai nozīme, ka likums būtu daudz sīkāk ap-
skatāms neka tas ir noticis līdz šim; tādēļ tas jāap-
skata pamatīgāk. (P. Ulpes starpsauciens.) Ulpes
kungs, ka_ clnījušies_ar_ taloniem, par to labāk neru-
nājies Jūsu frakcija sēž viens otrs, kas nav iekļuvis
ka nākas. Labāk tādas lietas nemaz nekustināt; būs
galvas sāpes visiem. — Bet kas attiecas uz īres li-
kuma papildinājumu, tad man jāsaka, ka tas ir arī
nepraktisks. Būtība tas pasliktina mazo namsaim-
nieku stāvokli un bezdarbniekiem nekā nevarēs dot,
jo, ka jau aizrādīju, vajadzīgie termiņi tiek piešķirti
jau tagad.

Loti interesanti šeit uzstājās Sudmaļa kungs un
deklarēja savu viedokli, ka vismazākais, ko varētu
bezdarbniekiem dot, būtu — atsvabināt viņus no īres
maksas visu laiku, kamēr vien ir bezdarbs. Es te
gribu jautāt Sudmaļa kungam, kāpēc būt nekonse-
kventam un iet tikai pusceļu, kāpēc nevarētu ļaut bez-
darbniekiem iepirkties pārtikas veikalos un apģērba
veikalos par brīvu visu laiku, kamēr vien ir bezdarbs.
Vai tad dienišķa maize un apģērbs ir mazāk vaja-
dzīgi nekā dzīvoklis? Kāpēc jūs savu priekšlikumu
attiecināt tikai uz vienu pirmās nepieciešamības
priekšmetu?

^
Ja jau — tad jau! Jūs gribat iet mora-

torija ceļu, jus gribat dot moratoriju visiem bezdarb-
niekiem. Pret to man no šīs vietas jāprotestē, jo
tanī pat laikā jūs tikai vienai saimnieciskai grupai
gribat uzkraut visas grūtības. Tikai vienam pirmās
nepieciešamības priekšmetam — dzīvoklim jūs gribat
uzlikt smagas nastas, gribat to nostādīt izņēmuma
stāvoklī.

Man gribētos Augsto namu no šī moratorija brī-
dināt. Šodien jūs taisāties dot moratoriju attiecībā
uz dzīvokļu maksām. Šodien jūs atdodat savu ro-
kas pirkstu; bet nāks drīz citi un prasīs atdot visu
roku. Cik šādi moratorija principi var būt derīgi
mūsu tiešām grūtajam saimnieciskam stāvoklim un
tā atrisināšanai, par to varam būt visai dažādās do-
mās. Es pieturos pie tā viedokļa, ka šis moratorijs
pašreizējos apstākļos izsauks visai bīstamas sekas,
un ka tas nav absolūti nepieciešams. Tādēļ no tā
jāizvairās. Apturot maksājumus vienā vietā, mēs iz-
sauksim maksājumu apturēšanu citās vietās. Mēs

. 14*
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jau tā sastrēgušajā dzīves ritmā metīsim jaunas grū-
tības un sarežģījumus un stāvokli nevis uzlabosim,
bet pasliktināsim.

No otras puses, arī namsaimniekiem pašreiz tā-
dos apstākļos ir tiesība prasīt moratoriju, un viņi to
arī darīs, vēl vairāk tamdēļ, ka moratorijs apslēptā
veidā ir dots naudas iestādēm ar tiesībām izmaksāt
nedēļā tikai 2,5% noguldījumu. Lielais vairums Lat-
vijas namsaimnieku ir apkrauti parādiem, pateicoties
saimnieciskiem spaidiem. Ja nu tiek uzvelti vēl jauni
parādi, bet samaksāt namsaimnieki tos nespēj, tad,
pēc manām domām, drīz būs jāpiedzīvo brīdis, kad
arī bagātākais namsaimnieks nespēs maksāt.

Kas tagad notiek? Namsaimnieku obligācijas,
viņu nekustamos īpašumus izūtrupē par smieklīgi ze-
mām cenām. Ūtrupes ar katru dienu vairojas. Kungi,
jums taču nav noslēpums, kas šos nekustamos īpa-
šumus iegūst. Vai jūs domājat, ka tas ir pozitīvs
sasniegums mūsu tautsaimniecībā? Vai jūs domā-
jat, ka nacionālās saimniecības intereses no tā ne-
cieš?

Ja prasīsim moratoriju visās saimniecības noza-
rēs, vai tad mūsu saimnieciskā dzīve galīgi neapstā-
sies? Nevar taču nostāties tā, ka šis mazais ļau-
nums, ko šodien pieņemsim, būs pēdējais. Tad de-
bates nebūtu tik garas un tik asas. Jārēķinās taču
ar to, ka, nokļuvušiem uz slīpa ceļa, būs jāripoarvien
lejāk. Viens moratorijs izsauks citus. Tādā kārtā
būsim izdarījuši lāča pakalpojumu krizes atrisināša-
nai. Man šķiet, ka Augstajam namam būtu gan jāpie-
iet jautājuma atrisināšanai, kas stāv ciešā sakarā ar
visu mūsu saimniecisko dzīvi; runājot par moratori-
jiem, ar vislielāko uzmanību jāskatās ne tik daudz
uz to, vai pieņemt kādu kaitīgu likumprojektu, ko
zināmas aprindas uzņems ar gavilēm, kas, varbūt,
vienam otram sniegs lētus laurus, bet gan pieiet no
saimnieciskā viedokļa, raudzīties, vai ļaunums, ko no-
darīsim, pieņemot šo likumprojektu, nebūs daudz lie-
lāks par šķietamiem labumiem,ko ar tā palīdzību va-
rētu sasniegt. Katrā ziņā tāda ātra un nenoskaidrota
pieeja šinī gadījumā nav pielaižama.

Bez_ tam, kā teicu, jausākumā, šis īres likuma
papildinājums ir arī principiālas dabas, jo tas noteikti
grauj mūsu tautas tiesisko apziņu. Esmu spiests to
vēlreiz uzsvērt, jo Augstā nama pienākums ir turē-
ties pie principiem, kas mums svēti. Man šķiet, tie
kungi, kas privāto īpašumu te noliedz vārdos, dar-
bos tam tādi ienaidnieki nemaz nav.

Lūdzu Augsto namu šo likumprojektu kā netie-
sisku, kā nepilnīgi izstrādātu un nederīgu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents J. Višņa: Godātie deputātu kungi!
Mans uzdevums nav atspēkot deputāta Zaķa uzbru-
kumus īres likumam. Vispār gribu tik piezīmēt, ka
jašis likums pastāv jau tik daudz gadu — neskatoties
uz dažādiem Saeimas sastāviem, tomēr nav bijis vai-
rākuma šī likuma atcelšanai —, tad tas tikai liecina,
cik svarīgs ir šis likums un cik lielas iedzīvotāju ap-
rindas interesē šī likuma pastāvēšana. Acīmredzot
šis likums vēl ilgu laiku būs spēkā.

Kas attiecas uziebildumiem pret šiem mazajiem
īres likuma papildinājumiem, kas te patlaban ir mūsu
priekšā, tad Zaķa kungs centās pierādīt, ka, pirm-
kārt, tie neesot pieņemami tāpēc, ka nodarot lielu
netaisnību nevis lieliem, bet taisni maziem namsaim-
niekiem. Šis iebildums nav dibināts. Tagadējais stā-
voklis ir tāds, ka nav izejas ne mazturīgiem nam-
saimniekiem, ne arī bezdarbniekiem. Tagad ir tā: ja
kāds nomales namsaimnieks ar īres valdes palīdzību
izliks savu īrnieku — bezdarbnieku no dzīvokļa, vi-
ņam labāk nebūs, jo īri viņš tik un tā nesaņems, bet
.viņa interesēs ir saņemt īri,neskatoties uz to, vai viņš

to saņemtu no bezdarbnieka, no pašvaldības, vai ari
no valsts. Ja paliks līdzšinējie apstākli, tad tie jau-
tājumu neatrisinās. Taisni otrādi — īres parādi augs,
vairosies prāvošanās un dažādas citas nelaimes, bet
palīdzības nebūs. Ar šo projektu mēs, ierosinātāji,
sociāldemokrātu frakcija, gribējām panākt strīdus no-
kārtošanu tā, ka īrniekus neizliek no dzīvokļa, bet
atrod izeju cilvēkiem, kas palikuši īri parādā. Diem-
žēl, sociālās likumdošanas kommisijā nedeva pilnīgu
atbildi, bet te deputāts Zeibolts ir iesniedzis papildi-
nājumu, devis atbildi, ko darīt tādā gadījumā, ja īres
valde aptur īrnieka izlikšanu no dzīvokļa. Zaķa
kungs, ja Jūs gribat nokārtot šo sasāpējušo jautā-
jumu, tad Jūs vieglu sirdi varat balsot par deputāta
Zeibolta priekšlikumu, jo ar to stāvoklis būs no-
kārtots. Turpretim, atstājot tagadējo stāvokli, jautā-
jums vēl vairāk sarežģīsies, jo bezdarbnieku skaits
aug visās pilsētās; bezdarbnieku skaits vairojas, īres
parādi aug, valsts un pašvaldības pagaidām nekā ne-
dara, vai dara ļoti maz, lai nāktu palīgā kā bezdarb-
niekiem, tā arī mazo namu īpašniekiem, dzīvokļu iz-
īrētājiem.

Otrs iebildums ir tāds:kāpēc ņemta 4 istabu nor-
ma. Jāsaka, ka kommisijā bija vairākums, kas do-
māja, ka zināma norma jānosaka, ka nav vajadzīgs
šo izņēmuma pantu attiecināt uz visiem dzīvokļiem.
Jūs ari, Zaķa kungs, atzināt, ka 6 un 5 istabās bez-
darbnieki nedzīvo. Ja Jums liekas, ka 4 istabu nor-
ma ir par augstu, tad lieciet priekšā samazināt šo nor-
mu uz 2 un 3 istabām. Jūs tikai nokritizējāt šo li-
kumu, nekā pozitīva tā vietā nelikdami. Jums va-
jadzēja rādīt, ko Jūs liekat priekšā kā labāku izeju.
Kommisijās vairākums domāja, ka patlaban jāpie-
ņem 4 istabu norma. Par to izteicās kommisijās
vairākums, aizrādot, ka tagad bezdarbs ir skāris ari
plašas intelligences aprindas, un tāpēc šī piezīme šai
pantā jāpieņem.

Vēl viens iebildums izskanēja no centra runā-
tāja Breikša kunga: tik līdz kāds reģistrēšoties par
bezdarbnieku, viņam būšot tiesība nemaksāt telpu
īri, un īres valde varēšot to atbrīvot uz 3 mēnešiem
no īres samaksas. Varētu piedot likuma nezināšanu
Zaķa kungam, bet nevar piedot likuma nezināšanu
Breikša kungam kā juristam, un tā kā Breikša kun-
gam turpmāk daudz nāksies nodarboties ar īres lie-
tām, tad es ieteiktu viņam izlasīt «Valdības Vēst-
neša" 1931. gada 11. novembra Nr. 254 valdības
rīkojumu un pavēļu nodaļā Tautas labklājības mini-
strijas rīkojumu par bezdarbnieku reģistrēšanu un
nodarbināšanu. Tur ir divi smagi panti, no kuriem
viens saka tā: «Darba apgādē var reģistrēties tikai
tie bezdarbnieki, kas pēdējo divu gadu laikā..."
Otrs pants nosaka: «Pēc 2 nedējām no reģistrēšanās
dienas neviens nevar atteikties no viņam piedāvātā
darba ..." Es nolasīju tikai 2 pantus, deputātu
kungi, un tie ir tik bargi un tik precīzi prasa doku-
mentariskus pierādījumus, ka patiešām atkrīt visas
šaubas par to, ka kāds varētu ļaunprātīgi reģistrē-
ties. Ja kāda darba apgāde mēģina šo instrukciju
nepildīt, tadpaprasait savam pilsoniskam ministrim,
tautas labklājības ministrim, ar kādu bardzību, ar
kādu stingrību un ar kādu neatkāpšanos viņš realizē
izdotas instrukcijas. Tāpēc es saprastu, ja to da-
rītu kāda tautas sapulcē, kur Zaķa kungs, varbūt,
gribētu paspīdēt ar lētu dēmagoģiju un pilnīgi nedi-
binātiem argumentiem, bet Saeimā gan varētu pra-
sīt lielāku nopietnību, nopietnāku kommisijās izstrā-
dāto projektu kritizēšanu.

Vēl viens it kā svarīgs Zaķa kunga iebildums
bija tāds, ka īres valdei ar šo pantu tiekot pavērta
loti plaša rīcības brīvība. Jūs pats kā īres valdes
loceklis rekomandējāt īres valdi kā loti uzmanīgu,
iecietīgu un likumīgu iestādi, un es arī gribu ticēt,
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ka tas ta jr. Ja nu Jūs pats kā īres valdes darbi-
nieks devāt īres valdei tik labu atestāciju, kāpēc
tad tagad_ vajaga baidīties par to, ka Jūsu tik labi
rekomandēta īres valde varētu ar šo mazo pantu iz-
darīt nezin ko, ja viņas rīcībā visu laiku ir plašs
īres likums, un nekādas nelikumības viņas rīcībā
nav konstatētas.

Patiesi, īres likumā, pastāvošā īres likumā ir
viens pants, kas īres valdei dod tiesību sevišķos ga-
dījumos atlikt īres parāda nomaksu uz ilgāku laiku.
Ko tad prasa šis likuma papildinājums? Tanī ir ti-
kai noteiktāki formulēts,,kādos gadījumos īres val-
dei ir tiesība atlikt uz 3 mēnešiem parādu samaksu,
ja cilvēks var pierādīt, ka viņš ir bezdarbnieks un
viņam nav līdzekļu, ko īres parādu samaksāt. Jūs
gribat, lai paskaidro, kāpēc teikts: «ja viņš ir bez-
darbnieks un viņam nav līdzekļu." Kommisijā do-
māja, ka dažos gadījumos var būt arī kāds labāk
atalgots bezdarbnieks, kuram pie atlaišanas garan-
tēta algas izmaksa par mēnesi vai divi mēnešiem
uz priekšu, un ka tāpēc zināmos gadījumos, kaut arī
viņš formāli būs bezdarbnieks, viņam tomēr, varbūt,
būs līdzekli, ko samaksāt dzīvokļa parādu. Tā tad
kommisijā ir piegājusi šai lietai loti rezervēti, un
nav tā, ka katrā gadījumā katrs var iet reģistrēties
un katrā gadījumā īres valdei jādod moratorijs.
Jūs, Zaķa kungs, uzmanīgāk izlasait tā panta re-
dakciju! Pēc manas saprašanas, īres valdēm dotas
par daudz lielas tiesības, bet kommisijās vairākums
to gribēja. Te teikts, ka īres valdes nosaka laiku ne
garāku par 3 mēnešiem. īres valdei šie 3 mēneši
doti tikai kā maksimālā norma. Viņa var noteikt 2
nedēļas, 1 mēnesi, pusotra mēneša, 2l% mēneša, bet
maksimālā norma ir 3 mēneši. Kommisijā bija
priekšlikums par 6 mēnešiem. Še deputātam. Sud-
maļa kungam bija priekšlikums, kas, pretēji jūsu
domai, paredz atcelt jebkuru termiņu. Es domāju,
ka, protams, būtu vēlams dot garāku termiņu. Bet
jakommisijā nebija tāda vairākuma, tad, es domāju,
tāda vairākuma nebūs ari šinī plenārsēdē. Man kā
kommisijās referentam jāaizstāv tas, ko kommisijā
liek priekšā. Personīgi man nebūtu nekas pretim,
ja šeit būtu vairākums kādam garākam termiņam._

Iebildumi, kas pret šo projektu celti šai sēdē,
rāda, ka tie, kas uzstājas pret šo projektu, nav no-
darbojušies ar šo jautājumu nopietni, un kommisijā
ar savu projektu pierāda, ka tā. ir piegājusi šī jautā-
juma apspriešanai ar lielu nopietnību un uzmanību.
Patiešām, tagad apstākļi ir tādi, ka atstāt bezdarb-
nieku jautājumu nenokārtotu, lai bezdarbnieki

^
prā-

vojas ar namīpašniekiem, būtu augstākā mērā ne-
pareizi. No vienas puses jāaizsargā īrnieki, kas ne-
spēj samaksāt īri, un no otras puses jānāk palīgā
mazo namu īpašniekiem. Kommisijā ir apspriedusi
šo jautājumu no visām pusēm un izeju formulējusi
tādā redakcijā, kāda Augstajam namam celta priek-
šā. Te ir viens lēmums par termiņa atcelšanu. Tas,
protams, to lietu sarežģī, jo ja atcel šim likumpro-
jektam termiņu, tad šis jautājums ir atlikts uz ga-
rāku laiku, bet apstākļi ir tādi, ka šo jautājumu va-
jadzētu nokārtot steidzīgi. Augstais nams_domaja,
ka steidzamība nav vajadzīga

^
un šis jautājums ir

jau izlemts. Es kommisijās vārda lieku priekša šo
likumprojektu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Breikšs
iesniedzis priekšlikumu:

«Papildinājumu likumā par telpu īri nodot juridiskai kom-
misijai."

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāks nobal-
sošanā šis priekšlikums. Ja to pieņems, atkritīs no-
balsošana par pāreju uz pantu lasīšanu; ja to no-
raidīs, nāks nobalsošanā pāreja uz pantu lasīšanu. —
Lieku uz balsošanu deputāta Breikša priekšlikumu

papildinājumu likuma par telpu īri nodot juridiskai kom-
misijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Breikša priekš-
likums pieņemts; papildinājums likuma par telpu īri
nodots juridiskai kommisijai. — Deputāts P. Zei-
bolts liek priekšā

uzdot juridiskai kommisijai papildinājumu likumā par
telpu īri apspriest piecu dienu laikā.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas? '
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Zeibolta priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Zeibolta priekšlikums pie-
ņemts. — Deputāti F. Cielēns un_ E. Sudmalis ie-
snieguši pārlabojumus likumprojekta. Arī tie līdz ar
likumprojektu nodoti juridiskai kommisijai.

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
noteikumos par valsts darbi_nieku
atalgojumu. Referents R. Dukurs. Vārds re-
ferentam.

Referents R. Dukurs: Godātie_deputatu_kungi!
Tā. valsts darbinieku atalgošanas kartība, kāda pa-
redzēta iesniegtajā likumprojekta, pastāvēja līdz
1929. gadam. i929. gadā valdība izdarīja attiecīgus
grozījumus, saskaņā ar kuriem algu valsts darbinie-
kiem izmaksāja vienreiz mēnesī, 23. mēneša diena,
bet ar tiesībām izsniegt jau 10datuma avansu pus-
mēneša algas apmēra. Šo_ kartību Ministru kabi-
nets satversmes 81. panta kārtība pārgrozīja — pār-
grozīja aiz tā iemesla, ka valdības rīcība sakara ar
krizes apstākļiem neesot pietiekoši līdzekļu, lai va-
rētu izmaksāt algu 23. datumā un izdot arī valsts
darbiniekiem avansu pusmēneša algas apmēra 10.
datumā, un paredzēja izmaksāt algu tikai mēneša
pēdējā dienā, vienreiz mēnesī, pie tam atceļot galīgi
avansu izmaksu. Valsts darbiniekiem, protams, tas
radīja lielas neērtības.

No otras puses izrādījās, ka arī valdība ar sa-
viem grozījumiem nav panākusi to, pēc ka viņa bija
centusies. Finanču ministrija pati nesen atpakaļ
bija spiesta konstatēt,, ka viņai grūti uzkrāt vienreiz
mēnesī tik lielu naudas summu, lai varētu valsts dar-
biniekiem izmaksāt algu vienreiz mēnesī. Tāpēc
Finanču ministrija ir izteikusi domas, ka jāatgriežas
pie agrākā stāvokļa, kad algas varēja izmaksāt div-
reiz mēnesī, apmēram mēneša 15. un pēdējā dienā,
lai tādā kārtā summu, ko izlieto ierēdņu algu iz-
maksai, varētu sadalīt divi dalās. Finanču ministri-
jai būtu vieglāk izmaksāt ierēdņiem algu divi paņē-
mienos.

Sakarā ar jauno stāvokli, kāds bija radies, so-
ciālā likumdošanas kommisijā izstrādāja attiecīgus
pārgrozījumus noteikumos par valsts darbinieku at-
algojumu. Šos pārgrozījumus bez iebildumiem pie-
ņēma arī budžeta kommisijā. Šie pārgrozījumi re-
staurē to stāvokli, kāds bija valsts darbinieku algu
izmaksāšanā līdz 1929. gadam. Abas kommisijās,
kā sociālās likumdošanas, tā budžeta, šos pārgrozī-
jumus pieņēma, un es lūdzu Augsto namu tos pie-
ņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
šā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejļiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Man ir pārlabojums šai likumprojektā 2. pie-
zīmes veidā, kas paredz, ka izņēmuma gadījumos
atsevišķs resors vai iestāde, ja viņam šādu vai tādu
apstākļu dēl algu izmaksa divreiz mēnesī būtu ap-
grūtināta, var to izdarīt tikai vienreiz, mēneša bei-
gās, bet, sākot jau ar mēneša 12. datumu, varētu iz-
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sniegt ierēdņiem, kas to prasa un kam tiešām nepie-
ciešami vajadzīgs, avansu līdz pusalgas apmēram.
Faktiski stāvoklis būtu tāds pats, kā saņemot algu 2
reizes mēnesī.

Pāris vārdos man te jāmotivē šis priekšlikums
no lietderības viedokļa un no algu izmaksas tech-
niskas puses. Saprotama lieta, ka visos resoros
algu izmaksa prasa samērā lielu technisku darbu,

? gan algu sarakstus sastādot, gan algu izmaksājot,
gan arī sarakstus nododot attiecīgām kontroles ie-
stādēm, gan arī vispār šo lietu kārtojot. Lieta, ko
tagad kārtoja reiz mēnesī, būs darāma 2 reizes mē-
nesī. Saprotams, līdz ar to dubultosies darbs, un
bus vajadzīgs lielāks darba spēks. Tāpēc arī daudz,
gadījumos, kur taupības dēļ bija paredzēts sašauri-
nāt ierēdņu skaitu, to nevarēs darīt, un tāpēc ar šā-

kdu
grozījumu mēs būsim panākuši pretējo, būsim,

varbūt, ierēdņu skaitu palielinājuši.

Pierādījumam es te minēšu atsevišķus faktus.
Tie gan vairāk attieksies uz provinci. Piemēram,
izmaksājot algu, skolotājiem, ja to izdara pēc Izglī-
tības ministrijas noteiktām formām, jāizpilda vesela
grāmata, kurā jāparedz, cik vecs katrs skolotājs, kā-
das kategorijas, kāds tam stundu skaits u. t. t., u. t. t.
Tad vēl jāuzdod vajadzīgās statistiskās ziņas u. t. t.,
pie kam šie saraksti sastādāmi 7 eksemplāros — viens
jā_sīīta Valsts kontrolei un citām pārraudzības iestā-
dēm. Līdz šim apriņķa valdē sēdēja 1 darbinieks,
kas tikko spēja sastādīt skolotāju algu sarakstus,
turpretim tagad, ja šādus sarakstus vajadzēs izgata-
vot 2 reizes jrnēnesī, tas prasīs divkāršu darbu, pie
kam tas nebūs produktīvs, bet 'galīgi lieks.

Te varētu minēt vēl algas izmaksu karavīriem.
Ka jus zināt, karavīri saņem Ls 6.— mēnesī. Pie-
ņemot šos grozījumus, iznāktu, ka karavīriem par
nuomotioci i^vnnVcninviii "3 lo4-ī T3.-»i- *^ī/-i*-»-i O 1^i-i-īr^-n--i1'uotmii^ji iziiiaiY3ajcuii! tj i ai icm īaucili

pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbal-
sīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgo-

jumu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta vār-
du neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Vai Augstais nams vēlas,
lai likuma tekstu nolasa? (Saucieni no vietām:
«Nav vajadzīgs!")

(Noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu (lik. krāj.
1929. g. 156, 1930. g. 144 un 1931. g. 204) 24. un 47. pantu ar
piezīmēm izteikt šādi:

«Atalgojumu izmaksā divreiz mēnesī, tekošā kalendāra
mēneša 15. un pēdējā dienā, bet ja minētā diena ir svinama,
tad iepriekšējā darba dienā. Resori, kuriem ir plašs vietējo
iestāžu tīkls, atalgojumu uz vietām var izmaksāt arī laika
no 12. līdz 15. dienai un no tekošā mēneša 26. dienas līdz
nākošā mēneša 1. dienai. Avansi uz atalgojuma rēķina nav
izsniedzami.

Ja atalgojuma izsniegšanas diena iekrīt darbiniekam pie-
šķirtā kārtējā, ārkārtējā vai slimības atvaļinājumā, vai ko-
mandējuma laikā, tad attiecīgā _ izmaksa izdarāma pirms at-
vaļinājuma vai komandējuma sākuma, bet šis nosacījums nav
jāattiecina uz tām dienesta vietām, kurās minētas priekšlai-
cīgās izmaksas pēc resora vadītāja atzinuma techniski grūti
iekārtot.

Piezīme. Darbinieka nāves gadījumā viņa piederīgiem
izmaksā mirušā darbinieka atalgojumu par diviem
mēnešiem uz priekšu, skaitot no viņa nāves dienas.
Kam šo pabalstu var izsniegt pirms mantinieku ap-
stiprināšanas, nosaka krēditu rīkotājs.")

Deputāti J. Lejiņš-Leja, E. Rimbenieks un K.
Kiršteins iesnieguši priekšlikumu —

likuma tekstu rvanildināt ar 2j oiezīmi:
. . . īau. :> o

nu vajadzētu sastādīt sarakstus un nokārtot formālo
pusi, ka tas_ attiecīgos noteikumos paredzēts. Man
šķiet, ka šādos gadījumos, kad algas ir ārkārtīgi
maziņas un nav nekādu līdzekļu — karavīrs tā kā
ta no tiem 3 latiem pārtikt nevar —, lietu nevaja-
dzētu sarežģīt, bet vajadzētu to drīzāk vienkāršot.
Ir daudz darbinieku kategoriju provincē, piemēram,
mežsargiun citi. kuri dzīvo stipri izklaidus. Ja ai-
cina uz kādu attālāku centru saņemt algu, cilvēks pats
atsakās, jo viņam nav izdevīgi braukt divreiz mē-
nesī lielus gabalus algas saņemšanai. Ja bez tā ne-
var iztikt, tad jāpieņem piezīme, kas paredz, ka re-
sori var izsniegt avansus. Ar to vienkāršotos algu
izmaksa, un _ paliktu līdzšinējais stāvoklis, kad sa-
rakstus sastāda vienreiz mēnesī. Es ceru, ka radī-
sies vairākums, kas piezīmi pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārds referentam.

Referents R. Dukurs: Uzskatus par to, ka da-
žos resoros algas izmaksa divreiz mēnesī var būt
sarežģīta un komplicēta, izteica arī sociālās likum-
došanas kommisijā. Lai gan, likumprojektu formu-
lējot, kommisijā ar to nerēķinājās, bet būtībā arī ie-
bildumi' netika celti, ka tādos gadījumos, kad sa-
rakstu sastādīšana divreiz varētu radīt zināmas
grūtības — ir iestādes, kurām ir plašs darbinieku
tīkls —, būtu iespējams vienreiz mēnesī izsniegt
avansus. Es domāju, ka tādā izņēmuma veidā, lie-
kot to kā piezīmi, sociālās likumdošanas kommisijā
pret to nebūtu iebildumus cēlusi. Būtībā man nav
iespējams izteikties pret to. Ja patur to redakciju,
kādu ir pieņēmusi kommisijā, tad piezīmes veida
var atļaut mazu atkāpšanos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

„2. piezīme. Resoros vai_ iestādes, kur algas izmaksa
divreiz mēnesī apgrūtinoša, atļauts, sākot no mē-
neša. 12. datuma, algas vieta izsniegt avansu līdz
pusmēneša algas apmēram."

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Lejiņa-Lejas u. c. priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk likuma teksts pārlabota
veidā bez noslēguma teksta. Ludzu pacelties tos,
kas ir pret likuma tekstapieņemšanu pārlabota vei-
dā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma teksts
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk noslēguma teksta pirmā daļa:

„Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."

Lūdzu pacelties tos,-kas ir pret tās_ pieņemšanu.
Tādunav. Kas atturas? Nav. Noslēguma teksta
pirmā dala vienbalsīgi pieņemta. — Noslēguma
teksta otrā daļa:

„Ar šo atcelti pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
par valsts darbinieku atalgojumu (lik. krāj. 1930. g. 144 un
1931. g. 204)." . <

Vai ir iebildumi pret noslēguma teksta otro da-
lu? Iebildumu nav. Noslēguma

^
teksta otra dala

arī pieņemta. — Nobalsošana nak likums visuma
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Li-
kums visumā pārlabotā veida vienbalsīgi pieņemts.
— Vai redakcijas kommisijās referents var ziņot par
pārlabojumiem? Vārds redakcijas kommisijās refe-
rentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos notei-
kumos par valsts darbinieku atalgojumu redakcijas
kommisijā ir izdarījusi sekojošos pārlabojumus. Ie-
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vada beigas izteiktas ta: «24. un 47. pantu ar piezī-
mēm izteikt ta". 2. rindkopasS. rindiņā vārdu «nosa-
cījums nav jāattiecina" vietā likts «nosacījums nav
attiecināms". Sakara ar 2. piezīmes pieņemšanu, jā-
liek likuma teksta jau esošā piezīme, jāapzīmē ar
skaitli „1"; tā tad būs 1. piezīme un 2. piezīme, jo ta-
gad pavisam ir 2 piezīmes. Vairāk pārlabojumu

' nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-

mi pret redakcijas kommisijās priekšā likto pārlabo-
jumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Pārlabojumi
apstiprināti.

Prezidijs liek priekša veļa laika dēl sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Deputāts P. Sīmanis liek priekšā publisko tie-
sību kommisijā deputāta S. Vitenberga vieta ievēlēj
deputātu S. Trofimovu un pašvaldības kommisijā
deputāta S. Trofimova vietā ievēlēt deputātu S. VI-
tenbergu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs 15. decembrī pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.)

I sesijas 12. sēde 1931. gada 15. decembrī.
(Atklāta pīkst. 17.07.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana:
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) . . . 431

2. Deputāta K. Pauluka u. c. iesniegtais paziņojums
par zemnieku savienības frakcijas atteikšanos no 20%
līdzšinējās Saeimas deputātu algas:

A. Rudevics (sociāldemokrāts) 431

3. Deputāta A. Bļodnieka u. c. iesniegtais paziņojums
par jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas atteik-
šanos no 20% līdzšinējās Saeimas deputātu algas . 432

4. Likumprojektu nodošana kommisijām:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 432
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija)

433, 441
P. Zālīte (darba savienība) 434, 438, 443, 450, 457
M. Dubins (Agudas Jisroel) 435
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . 436 448
J. Birznieks (zemnieku savienība) . . . 436, 439
J. Celms (sociāldemokrāts) ...' .... 437
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) . ...... 437*
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 441
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) .,..,... 445
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) . . 447, 457
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . 449
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) 450, 452

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija) . . 455

5. Deputāta F. Mendera u. c. iesniegtais priekšlikums
— uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai li-
kumprojektu par benzīna monopolu (pieņem):

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .... 458, 464
M. Nuroks (Mizrachi) 460
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija)

460, 463
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) ...... 461
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 462

V. Vestermanis (vācu baltiešu partija) ... 463
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . 465
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) 465
M. Dubins (Agudas Jisroel)466

5. Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais likumprojekts

— pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas
statūtos (nodod kommisijai) un deputāta P. Leikarta .
u. c. iesniegtais likumprojekts — pārgrozījumi un
papildinājumi Latvijas bankas statūtos (noraida):

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 467
K. Ulmanis (zemnieku savienība) ..... 469
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 469

7. Budžeta kommisijās iesniegtais priekšlikums — uz-

dot publisko tiesību kommisijai izskatīt un iesniegt
Saeimai likumprojektu par Tieslietu ministrijas pie-

vienošanu Iekšlietu ministrijai (pieņem):
i. Breikšs, referents 471

8. Budžeta kommisijās iesniegtais priekšlikums — uz-
dot juridiskai kommisijai izskatīt un iesniegt Saei-
mai pārgrozījumus kriminālprocesa likumā par ie-
priekšējās izmeklēšanas kārtības grozīšanu (pieņem):

J. Breikšs, referents 471

9. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 472

10. Pārgrozījumi pilsētu pašvaldības likumā (redakci-
jas kommisijās ziņojums):

L. Ozoliņš, referents472
11. Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa liku-

mos (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Juraševskis, referents . . 472, 477, 480—484
L. Ozoliņš, referents 48o
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 474
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) 475, 480, 482
J. Pabērzs (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība) 475
A, Lūkins (kristīgais darba bloks) 475
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku savienība) . 476
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) ., 476
F. Menderis (sociāldemokrāts) ........ 481
V. Pusuls (vācu baltiešu partija) 486

12. Pārgrozījumi civilprocesa likumos (pieņem steidza-
mības kārtībā):

P. Juraševskis, referents 485
L. Ozoliņš, referents 486

13. Nākošā sēde 486

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijās ziņojums; pēc tam turpināsies jau agrāk
izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar pargrozīju-
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miem un papildinājumiem civilprocesa likumos un
pārgrozījumiem civilprocesa likumos.

Deputāts P. Juraševskis liek priekšā —
10. un 11. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā trešā

un ceturtā vietā.

Vārds deputātam Juraševskim.
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Aug-

stais nams! Jau pagājušā sēdē es velējos, lai šos
jautājumus uzņemtu dienas kartība un tos varētu iz-
šķirt jau pagājušā sēdē. Tad pret to bija iebildumi,
un šos likumprojektus dienas kartībā neuzņēma. Ju-
ridiskās kommisijās uzdevuma man jālūdz die-
nas kārtības 10. punktu — pārgrozījumus un
papildinājumus civilprocesa likumos — likt die-
nas kārtībā 3. vietā un dienas kārtības 11.
punktu — pārgrozījumus civilprocesa likumos —
likt dienas kārtībā 4. vietā. Liekot to priekšā, ju-
ridiskā kommisijā vadījās no domām, ka gadījumā,
ja šie likumprojekti būtu Saeimai pieņemami, jo āt-
rāk tos pieņemtu, jo būtu labāk. Saeima savu dar-
bību drīz pārtrauks, tāpēc būtu lietderīgi šos likum-
projektus apspriest un pieņemtvēl šinī sēdē, lai pirms
ziemassvētkiem tie varētu stāties spēkā.

Juridiskās kommisijās uzdevumā lūdzu grozīt
dienas kārtību — 10. dienas kārtības punktu liekot
dienas kārtībā trešā vietā, un 11. dienas kārtības
punktu — ceturtā vietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šopriekšlikumu
vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu depu-
tāta Juraševska priekšlikumu —

10. un 11. dienas kārtības punktu likt dienas kārtības
trešā un ceturtā vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Juraševska priekšlikums pie-
ņemts. —

Vairāk iebildumu pret dienas kārtību nav? Die-
nas kārtība pieņemta.

Ēl.

dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. Latviešu zemnieku savienības Saeimas
frakcijas uzdevuma deputāti K. Pauluks, K. Ulmanis
un H. Celmiņš Saeimās prezidijam iesnieguši šādu
paziņojumu :

„A. g. Saeimas prezidijam.
Pagodināmies zioot, ka latviešu zemnieku savienības Sa-

eimas frakcijas 14 deputāti līdz Saeimas deputātu algas pār-
kārtošanai Jikumdošanas ceļā atsakās no 20% līdzšinējās Saei-
mas deputātu algas.

Atskaitījumu sākt ar nākošo algas izmaksu un ierēķināt
valsts ienākumos.

L. Z. S. Saeimas frakcijas uzdevumā:
K. Pauluks, K. Ulmanis, H. Celmiņš".

Rīgā, 15. decembrī 1931. g..
Pie šī paziņojuma vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi!
^

Sociāldemokrātu frakcija arī ir prasījusi sama-
zināt deputātu algu, tāpat kā viņa ir prasījusi ari sa-
mazināt algas ministriem un citiem mūsu augstākiem
valsts darbiniekiem. Bet mēs domājam, ka tas jā-
dara likumdošanas ceļā. Ja tagad viena frakcija at-
sakās no dalās saņemamās Saeimas deputāta algas,
tad tas mus maz var interesēt, jo mēs nezinām, kā
uz to reaģēs citas frakcijas. Tāpēc tāds solis būtu
sperams likumdošanas ceļā un attiecināms uz visiem
Saeimas deputātiem, neskatoties uz to, vai viņi to vē-
las, vai nevēlas. Otrkārt, tas pats attiecināms uz
ministriem un citiem augstiem valsts ierēdņiem.
(J. Breikšs no vietas: «Arī uz Valsts Prezidentu!")
Manis pec arī uz Valsts Prezidentu. Ja tāds solis
tiek sperts likumdošanas ceļā, tas var dot daudz re-
āla. Turpretim tāds solis, ko nupat spērusi latviešu

zemnieku savienības frakcija, tāda labprātīga atteik-
šanās gan uzskatāma par nepietiekošu. Mēs nezi-
nām, par cik samazinās algas turpmāk, un var ga-
dīties, ka samazinājums ies_ pāri 20%. Kamēr tas
nav darīts likumdošanas ceļā, es uzskatu šo zemnie-
ku savienības sperto soli tikai par tādu puslīdz de-
monstratīvu, demagoģisku steigšanos priekšā kādam
nopietnākam aktam, lai ar to izsistu sev zināmu ka-
pitālu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? — Līdzīgu paziņojumu iesnieguši
deputāti A. Eglītis un A. Blodnieks:

„Saeimas prezidijam.
Pagodināmies paziņot, ka jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

Saeimas frakcijas 8 deputāti līdz Saeimas deputātu algu pār-
kārtošanai likumdošanas ceļā atsakās no 20% deputātu algas,
sakot ar nākošo algas izmaksu.

A. Blodnieks, A. Eglītis."
(Jautrība.) Vai vairāk līdzīgu iesniegumu ne-

būs? (Jautrība.)
Ministru- kabinets piesūtījis likumprojektu par

cukura monopolu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs A. Blodnieks:
„Likums par cukura monopolu.
1. Cukuru un cukura ražošanas blakus produktus no ār-

zemēm ievest, no vietējām cukurbietēm ražoto cukuru uzpirkt,
kā arī ievesto un uzpirkto cukuru pārdot var vienīgi valsts
Finanču ministrijas personā.

2. Cukuru ražot no vietējām vai ievestām izejvielām
privātpersonas vai iestādes var vienīgi ar finanču ministra at-
ļauju uz sevišķu Ministru kabineta izdodamu noteikumu pa-
mata.

3. Tirdzniecība ar cukuru, kas iegūts no valsts, ir brīva.
4. No ārzemēm ievedamo cukuru Finanču ministrija ie-

pērk likumā par valsts darbiem un piegādēm paredzētā kār-
tībā.

5. No vietējam cukurbietēm ražoto cukuru Finanču mi-
nistrija iepērk par Ministru kabineta noteiktām cenām. At-
līdzību par ievesta jēlcukura pārstrādāšanu kristallcukurā vie-
tējam cukurfabrikām nosaka finanču ministris.

6
^ _Cukurs, kas iegūts tālākpārdošanai, patēriņam vai

pārstrādāšanai pirms ša likuma spēkā nākšanas, ja tā dau-
dzums vienas saimniecības, vai tirdzniecības, vai rūpniecības
uzņēmumaīpašumā pārsniedz 300 kg, apliekams ar vienreizēju
akcīzi Ls 0,20 apmērā par 1 kg. Pēc akcīzes samaksas to var
pārdot, patērēt vai pārstrādāt.

Piezīme. Šī panta noteikums neattiecas uz cukura krā-
jumiem kārtējam patēriņam pašvaldību, slimo kasu
vai labdarības organizāciju uzturamās slimnīcās vai
patversmēs, kā arī uz Jelgavas cukurfabriku.

7. Instrukciju šā likuma izvešanai dzīvē izdod Ministru
kabinets. Kas pārkāpj šā likuma 1., 2. un 6. p., sodāms ar nau-
das sodu līdz Ls 3.000.—, konfiscējot aizliegtā kārtā iegūto,
atsavināto vai ražoto cukuru vai tā blakus produktus._

Sis likums stājas speķa ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 1931. g. 14. decembrī.

M. Skujenieks,
ministru prezidents.

O. Zemgals,
finanču ministris."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī likumprojek-
ta vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribu sacīt,
ka cukura monopola ideja pieder sociāldemokrātu
frakcijai. Jau sen _atpakaļ, kad vispārīgi bija runa
par šī jautājuma kārtošanu, jau 1927. gadā, kad nā-
cās izlemt jautājumu par Jelgavas privātās cukur-
fabrikas_ pārņemšanu valsts rīcībā un vēlāk nopirk-
šanu, pārrunāja priekšlikumu par cukura monopolu,
bet toreiz tam nebija vajadzīgā vairākuma. Tagad
valdība šo jautājumu ir izlēmusi un liek priekšā Sa-
eimai ievest cukura monopolu. Tāpēc jāaizrāda,ka
pret cukura monopolu kā tādu mums nav iebildumu;
mes to apsveicam,_ jo tas ir bijis mūsu priekšlikums.

Jāaizrāda tomēr, kašim likumprojektam par cu-
kura monopolu ir klāt vēl kāda cita sastāvdaļa. Cu-
kura monopolam kā spekulācijas apkarošanas un ra-
žošanas veicināšanas jautājumam piekar klāt citu
lietu, proti — padara to par fiska jautājumu tanī ziņā,
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ka paaugstina cukura cenas. Mums nav zināms, kā
valdība doma rīkoties, bet ir skaidrs, ka tos krājumus,
kas jau atrodas privātas noliktavās, apliek ar cukura
akcīzi — 20 santimu par kilogramu. Cukura cena ta-
gad ir apmēram 20 santimu kilogramā, muita —
20 santimupar kilogramu, ta tad 100%. Tagad pie-
liek klāt veļ 20 santimu, t. i. vēl 100%. Skaidrs, ka,
pieņemot šādu likumu, cukura cena pacelsies par
20 ' santimu kilogramā, varbūt pat vairāk. Un ja
mes prasām, vai šobrīd cukura cenas varam paaugs-
tināt, tad_ jāatbild ar noteiktu nē, jāatbild tāpēc, ka
krizes stāvoklis ļoti smagi skar strādniekus un vi-
sas tas aprindas, kam nav blakus ienākumu, kam vie-
nīgais ienākumu avotsjr viņa alga un tagad, varbūt,
arī tas nav, ka piemēram bezdarbniekiem. Ja nu
bezdarbniekam,_kas savus bērnus baro ar rupju mai-
zi un cukuru, tāpat kā citās zemākās darbinieku ka-
tegorijas, bus jāizdod 20 santimu par kilogramu cu-
kura vairāk, tad_ viegli saprotams, ka tā būs smaga
nasta uz šo cilvēku pleciem. Aiz šī iemesla mums
jāizsakās pret likumprojekta otro dalu; šo papildi-
nājumu mes noraidām. Cukura monopolu vispār mēs
atbalstām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Jautājums par cukura monopolu,kā te atzīmēts, sais-
tāsar jautājumu par nodokļu pacelšanu plašām pa-
tērētāju masām. Strādnieku un zemnieku frakcijas
vārdā gribu atzīmēt, ka šis mēģinājums sadārdzināt
strādnieku dzīvi ar cukura monopola ievešanu ir Sku-
jenieka valdības uzstādītās saimnieciskās program-
mas realizēšanas sākums. Jau no pirmā soļa re-
dzams, ja iedrošinās šādu likumprojektu iesniegt Sa-
eimai, ka ir uzsākta plaša kampaņa strādnieku dzī-
ves apstākļu pasliktināšanai.

Man gribētos drusku apstāties pie sociāldemok-
rātiem. Viņi saka, ka no vienas puses atbalstot cu-
kura monopolu, jo tas esot viņu sen senais projekts,
bet no otras puses it kā neatbalstot. No Bastjāņa ru-
nas mēs nekāda noteikta slēdziena nevarējām gūt, ne-
varējām izlobīt, vai sociāldemokrāti atbalstīs šo li-
kumu, vai nē. Tāds pats stāvoklis ir arī viņu presē.
Sestdienas vai svētdienas «Sociāldemokrāta" numu-
rā bija rakstīts, ka sociāldemokrāti apsveicot cuku-
ra monopola likumu, jo tas esot viņu senās idejas ie-
miesojums, viņu partijas biedra Lorenča sens pro-
jekts. Tā tad no vienas puses viņi apsveic šo likum-
projektu, bet no otras puses mēģina iegrozīt lietu tā,
it kā šis likums nebūtu apsveicams. Gala rezultāta
tomēr laikam būs, ka sociāldemokrāti šo cukura mo-
nopola projektu — projektu, kas cukuru sadārdzinās,
tomēr atbalstīs. Mēs loti labi zinām, ka tur, kur pie
valdības ir buržujiskais vairākums, ka tur, kur valsts
vara atrodas buržuāzijas rokās, tādi monopoli agri
vai vēlu, bet neizbēgami pie katras valdības pārvēr-
šas par tīri fiskāliem monopoliem, kuru nolūks ir sa-
dārdzināt preci, kuras monopols tiek ievests. Ja so-
ciāldemokrāti mēģina lietu nostādīt tā, ka pie pastā-
vošās buržujiskās valdības varētu būt arī nefiskā-
II monopoli, arī tādi monopoli,kas preci nesadārdzina,
tad es gribētu jautāt, vai daudz līdz šim tādu monopo-
lu ir bijis, kas nesadārdzinātu dzīvi. Ar frāzēm par to,
ka ir iespējami arī nefiskāli monopoli, sociāldemokrāti
grib slēpt strādniecībai to patiesību, ka katru mono-
polu — šinī gadījumā cukura monopols — buržujis-
kais Saeimas vairākums uzspiedīs darba ļaudīm vie-
nīgi ar nolūku sadārdzināt to preci, kuras monopols
tiek ievests. Šai gadījumā sadārdzinās cukuru.

Vispār par monopoliem jāsaka, lai tie būtu kādi
būdami, vai tas būtu cukura monpols, vai benzīna mo-
nopols, vai jebkura no plašo masu patēriņa produk-
tiem monopols — katrs monopols, kas tiek izvests
buržujiskā iekārtā, ved uz plašo masu patēriņa

priekšmetu sadārdzināšanu, uz strādniecības iztikas
līmeņa paaugstināšanu. Šie monopoli nav tādi, kā-
dus ieved Padomju savienībā, kur ārējās tirdzniecī-
bas monopols ievests ar vienīgo nolūku — pacelt
strādnieku un visu plašo masu labklājību. (V. San-
ders no vietas: «Tur labklājības nav nemaz!") Tur
monopola uzdevums ir — norobežoties no ārzemju
spekulantiem, tur monopols ir saprotams, tur mono-
pols ir attaisnojams ar pašas sociālistiskās strādnie-
ku un zemnieku valsts esamību. Šeit, buržujiskā
valstī, buržujiskā diktatūras valstī, runāt par to, ka
monopols strādniekiem var dot kaut ko reālu, no-
zīmē tīšā kārtā melot.

Noslēdzot savu runu, es gribu teikt: ja šinī ga-
dījumā sociāldemokrāti balsos par monopolu, tad, ie-
vērojot visu tikko teikto, strādniekiem jāzina, ka
līdzar to sociāldemokrāti noteikti balso par cukura
sadārdzināšanu, jo ievest monopolu un nesadārdzi-
nāt cukuru nevar. Tā tad balsot par monopolu no-
zīmē balsot par cukura sadārdzināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātā dāma un
godātie kungi! Ir tiešām savādi, ka kommūnisti ne-
var muti atdarīt, lai jau tūliņ neuzbruktu kādai par-
tijai, šinī gadījumā sociāldemokrātiem. Es negribu
aizstāvēt sociāldemokrātus, bet tomēr man jākon-
statē, ka Mežula kungs nezina, ko viņš runā. Mono-
pola jautājums — es negribu tuvāk ielaisties paskai-
drojumos, ko tas nozīmē, es konstatēšu tikai to, ka
tas ir robežu jautājums kapitālistiskā un sociālistiskā
valsts iekārtā. Tāpēc arī mūsu pilsoniskā prese
baidās realizēt Latvijā monopolus; viņiem, par tiem
domājot vien, jau it kā gara acu priekšā jau rēgojas
sociāldemokrātiskā iekārta Latvijā. Tā tas nebūt
nav!

Es nepakavēšos tuvāk, būtībā par šo jautājumu,
bet aizrādīšu tikai: ja mūsu kommūnisti tiešām būtu
kaut cik pazinuši strādnieku apstākļus un gribētu
darīt labu Latvijas strādniekiem, latviešiem, un žī-
diem, un krieviem, vārdu sakot, ikvienam fiziskā
darba darītājam, tad viņi visādā ziņā būtu par mo-
nopola ievešanu. Redziet, monopola ievešana Lat-
vijā ir nonākusi tik tālu, ka ir pienācis brīdis, kad
paši apstākļi spiež valdību ievest monopolus"un ru-
nāt par monopoliem. Jau pati runāšana par mono-
poliem vien nozīmē lielu soli uz priekšu. Sakait jūs,
kommūnisti, ar ko tad valdība lai sagādā bezdarb-
niekiem un strādniekiem darbu, ja nav naudas! Ja
mūsu valsts kase ir tukša, kur mēs ņemsim līdzekļus,
ar ko stāties pie Daugavas spēka stacijas izbūves
vai cita ražīga darba? Vispirms vajadzīga nauda,
nauda un atkal nauda. Tā mums nepieciešami vajadzī-
ga, un tikai tad, kad mums ir nauda, mēs varam
strādniekiem dot darbu un maizi. Tādēļ es apsvei-
cu mūsu valdības pirmo soli monopolu lietā, kā arī
viņas finanču ministri, vienalga, vai tas būtu krei-
sais, vai labais finanču ministris. Bez monopolu
ievešanas nekas nav iespējams, un tas ir labi, ka
mušu valdība, vienalga, pilsoniskā, vai sociālistiskā,
šo soli sper.

Profesors Balodis jau ir aprēķinājis, ka mono-
poli Latvijai var ienest gadā 30—40 miljonu latu.
Jamums šie 30—40 miljonu latu ir, tad sakait, kom-
mūnisti — sociāldemokrāti ir jau pārliecinājušies par
mononolu derīgumu, un viņi zina, ko runā —, es
redzu, ka arī jūs gribat aizstāvēt strādniekus un to-
mēr_nezināt, _ko jūs runājat. Uzstādamies pret mo-
nopoliem, jūs, kommūnisti, nodarāt strādniekiem
taisni to visļaunāko, un man ir žēl, ka arī Mežula
kungs, šis jaunais cilvēks, tā var runāt par lietām,
ko viņš nezina.

Un pilsoņiem par apmierinājumu es varu
teikt, ka monopoli ir pastāvējuši pat vidus laikos.
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Viņu sākumu var sameklēt vēl agrāk. Tā tad mo-
nopoli nav nekas tāds, kas nešķirami saistīts ar
sociālo un kommūnistisko valsts iekārtu. Viņi pa-
stāvējuši jau sen, sen kapitālistiskā valstī.

Redziet, dažreiz apstākļi spiestin spiež ievest
monopolu; kā pie mums tagad. Es aizrādīšu uz
kādu gadījumu vēsturē. Piemēram, Francijā Na-
poleons Lielais — ja nemaldos, tas bija 1811. gada
— ieveda monopolu. Viņam vajadzēja naudas.
Kādā galma vai citā ballē viņš ievērojis kādu dāmu,
kas bijusi tērmtsies zīdā (starpsaucieni) un apkāru-
sies lieliem briljantiem, tādā kārtā pārspējot grez-
nībā visas augstāko šķiru dāmas. Napoleons nain-
teresējies, kas tā dāma esot. Viņam pateikts, ka tā
esot kāda tabakas fabrikanta sieva. Napoleons tūlīt
iedomājies, ka viņam taču arī vajadzīga nauda, ap-
jautājies tuvāk par tabakas fabrikanta apstākļiem
un tad teicis: «Es arī Francijā ievedīšu monopolu!"
To viņš arī izdarījis.

Redziet, naudas vajadzība ir pirmais solis mo-
nopolu ievešanā. Es no sirds apsveicu monopolus
ari pie mums, jo tā mēs varam sagādāt strādniekiem
darbu un maizi. Par monopolu ievešanu jāuzstājas
mums visiem. Es gribu prasīt no mūsu tagadējas
valdības un finanču ministra, lai viņš nebaidās iet
tālāk pa monopolu ceļu, ieved benzīna monopolu,
cukura, tabakas un visus citus monopolus. Tādā
kārtā mēs, nepamazinot ierēdņu algas, viegli segsim
iztrūkumus un piepildīsim tukšās kases. (Starpsau-
cieni.) Tagad nav sevišķi runa par tabakas mono-
polu, bet es tikai aizrādu, cik svētīgi ir monopoli
vispār. Francijas valsts kase toreiz, kad Napoleons
ieveda tabakas monopolu, bija diezgan tukša. Nau-
das vajadzēja daudz. Tabakas monopols no 1815.—
1817. gadam Francijai deva apmēram 28.000.000
marku, bet no 1867. līdz 1869. gadam — jau 154 mil-
jonus marku- Itālija ar tabakas monopolu ieņēma
1893. gadā .152 miljonus liru, Spānija 1893. gadā —
95 miljoni pesetu. Ar monopoliem mēs varam pildīt
mūsu tukšo valsts kasi, un tas būs svētīgs darbs.
Ja mūsu valdība tagad ir spērusi šo pirmo monopola
soli, viņai jāiet tālāk un jāsper arī nākošie. Līdz ga-
lam. Vienalga, vai tagadējais finanču ministris ir
Zemgals, vai kāds cits, bet ja viņš ies šo ceļu. viņš
darīs svētīgu darbu. Par ieņemto naudu būs iespē-
jams dot strādniekiem darbu un maizi.

Bet ko es tagad redzu Saeimā? Nāk un uzstā-
jas te cilvēks, kas nekā nezin, kas īsti ir monopols
un sarunā acīm redzamas muļķības. Viņš apgalvo,
ka monopols var būt par svētību tikai sociālistiska
vai kommūnistiskā valstī. Nē, par visai lielu svē-
tību visai darba tautai monopoli var būt arīkapitā-
listiskā iekārtā! Runāt tādas lietas, ka kapitālistiska
iekārtā monopoli strādniekiem nevar dot nekādus
labumus, var tikai pilnīgs monopolu un valsts finan-
ču nezinātnieks, kāds ir Mežulis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
No sākuma gan bija šaubas par to, vai monopols ir
labs, vai slikts, bet pēc tā, ko mums paskaidroja
profesora kungs, arī es zinu, ka monopols būs labs.
Ko te profesora kungs paskaidroja? Viņš saka,
mums esot daudz bezdarbnieku, bet ja ievedīšot mo-
nopolu, visiem bezdarbniekiem būšot darbs. Kādā
veidā profesora kungs to domā izdarīt? Vai ar to,
ka ārzemēs pirks cukuru, bezdarbniekus būs iespē-
jams nodarbināt?

Te mēs gribam iet tikai to pašu ceļu, ko iet Pa-
domju Krievija, un gribam ierīkot Latvijā monopo-
lus. Vai mēs jau nekā neredzam! Es gribu jums
aizrādīt, ka ir arī citi veidi, kā gūt ienākumus. Ir
iespējams aplikt ar nodokļiem ievedumus, un tad

mēs panāksim to pašu, ko gribam sasniegt ar mono-
poliem. Bet ja ierīkosim monopolus, mums var klā-
ties tāpat, kā kādreizbija ar sēklas fondu. Ar to
mēs gribējām palētināt Latvija labību. Profesora
kungs, cik mēs pazaudējam uz šī darījuma? _ To
profesora kungs laikam aizmirsis. (P. Zālītes
starpsauciens.) Profesora kungs, ja Jus būsit pa-
domnieks, tad es jau iepriekš varu pateikt, ka bus
ar to monopolu. (Jautrība.) Tapec es brīdinu pil-
soņus no šāda monopola.

Kad mēs sanācām IV Saeimā, tad pilsoņi lielī-
jās, ka viņiem tagad esot vairākums un tapec Sa-
eima iešot vairāk uz pilsonisko pusi, ne uz kreiso.
Nu man jākonstatē, ka Saeimas sastāvs gan gājis uz
labo pusi, bet tiek pieņemti visi tie pjriekšlikumi un
likumi, ko kādreiz iesnieguši sociāldemokrāti. Tā-
pēc ir skaidrs, ka mūsu pilsoņi neiet uz pilsonības,
bet uz sociālisma pusi, reālizēdami_ visus priekšli-
kumus, ko kādreiz iesnieguši sociāldemokrāti.

Ko iesniegtie priekšlikumi dos mūsu tautai?
Nekā! Mums nav iemesla ievest cukura monopolu,
jo mums iekšzemē nav vēl tik daudz cukura fabriku,
ka mēs varētu, iztikt tikai ar savu cukuru, un tā kā
cukura pasaules cenas svārstās, tad mēs varam pa-
zaudēt daudz naudas. Pirmais darījums, par ko va-
rēsim pārmest jaunajam finanču ministrim, būs šis.
(P. Zālītes starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

- J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Iesniegtais cukura monopola likumprojekts
attiecas tikai uz lieltirdznieclbu, t. i. to cukuru, ko
ieved no ārzemēm, tāpēc Dubina kungs veltīgi bai-
dās, ka rāsies bezdarbs. Cukura pārdošana mazu-
mā notiks joprojām, tikai tās funkcijas, ko līdz šim
izpildīja daži cukura eksportieri, pārņems valsts.
Tas ir nepieciešams, tāpēc ka zināmu peļņu lielie
starpnieki gūst. Mūsu uzdevums, Dubina kungs,
pilsoņu pienākums ir šo lielo peļņu, ko ieņem starp-
nieki, izsist no viņu rokām. Mazie tirgotāji nav ap-
draudēti. Līdz šim mazie tirgotāji pirkano jūsu
ļaudīm — lieltirgotājiem, bet tagad viņi būs spiesti
pirkt no valsts. Drusku sirdssāpes jau nu, Dubina
kungs, Jums ir, un Jūs sākat pārmestpat jaunajam
finanču ministrim. Tomēr tautas saprāts ir tāds, un
mūsu saimnieciskie apstākli mums šo soli diktē.
Tas ir pareizais ceļš, kas valdībai jāiet.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Prezidijs liek priekšā

likumprojektu par cukura monopolu nodot finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likumprojekta
nodošanu kommisijai. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par tā nodošanu kommisijai. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
likumprojekta nodošanu kommisijai nodota 51 balss,
pret — 9 balsis, atturējušies 18. Prezidija priekšli-
kums pieņemts — likumprojekts par cukura mono-
polu nodots finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai.

Par balsošanas motīviem deputāts Birznieks ie-
sniedzis paziņojumu:

„BaIsoju par nodošanu kommisijai, lai atbalstītu cukura
rūpniecību Latvijā."

Paskaidrojumam vārds deputātam Birzniekam.
-j j. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-

dātie deputātu kungi! Mēs balsojām par šī likum-
projekta nodošanu kommisijai un sagaidām, ka li-
kums par cukura monopolu netraucēs cukura ražo-
šanu mūsu zemē. Bez tam mēs sagaidām, ka kommi-
sijā izstrādās likumu tā, lai jau nākošos gados mūsu
zeme būtu pārklāta ar plašu cukurfabriku tiklu, un



437 Latvijas Republikas IV Saeimas I sesijas 12. sēde 1931. g a d a 15. d e c e m br ī. 438

lai mes paši varētu ražot visu vietējam patēriņam
nepieciešamo cukura daudzumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ministru kabinets
.^piesūtījis — pārgrozījumu projektu muitas tarifos.

Prezidijs liek priekšā nodot to finanču, tirdzniecības
un rupniecībaskommisijai. Šis likumprojekts attiecas
uz silķem. Vārds deputātam Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu par siļķu
muitas pacelšanu, pie kam muita aprēķināta 10 latu
par mucu, _ vai 1 santims par siļķi. Liktos, ka muita
ir tik niecīga,ka par to nebūtu vērts runāt, bet mums
tomēr jābalso pretšo likumprojektu un savas frak-
cijas vārda man jāpaskaidro, kāpēc mēs nevaram
balsot par šī likumprojekta nodošanu kommisijai.

Vispirms, deputātu kungi, atļaujiet atgādināt
Krilova fabulu par_ dzirnavnieku, kas sūci dīķa dam-
bī senāk nav ievērojis, un kad sūce bijusi jau tik
liela, ka viss ezers notecējis, tad viņš sitis nost
vistas, jo tas izdzerot viņa dīķi tukšu. Man liekas,
ka šis 1 santims muitas uz siļķi ir apmēram tāds pro-
jekts, ka tagad pie tās tukšās kases jāmeklē tās
vistas, kas dzertukšo dzirnavnieka dīķi. Šis pro-
jekts sava būtībā nav tāds, kas varētu Latvijas fi-
nanču stāvokli kaut cik saglābt. Tas ir pirmkārt.
Otrkārt tas ir nodoklis uz plašo masu pirmās nepie-
ciešamības priekšmetu. Pilsonība vienmēr cenšas
visus krizes nodokļus, visu krizes smagumu novelt
uz_ darba laužu masām. Tā kā šis ir viens no tādiem
mēģinājumiem, lai gan šis nodoklis nav liels, mēs
balsosim pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.
» A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godājamie deputātu kungi! Jau vairākkārt,
sevišķi pieņemot tekošā gada budžetu, budžeta kom-
misijā mums ir bijusi runa par to, kā veicināt mūsu
zvejniecību. Es gribētu teikt, ka ir maldīgs uzskats,
ka, paaugstinot tagad nedaudz muitu — par 5 la-
tiem uz siļķu mucu, būtu panākta zvejnieku stāvokļa
uzlabošana. Siļķu patēriņš arī ar šo nelielo sadār-
dzinājumu tomēr būs liels. Mēs savā laikā likām
priekšā izdot atļaujas siļķu ievešanai tikai tiem tirgo-
tājiem, kas uzrādītu apliecību, ka viņi iepērk arī vie-
tējās zivis no mūsu zvejnieku kooperatīviem.

Es gribētu teikt, ka te nav tik ievērojama tā
cenu starpība, bet ir svarīgs psīcholoģiskais stāvo-
klis. Pirms kara, kad mūsu zvejniecības produktus
lielā vairumā izveda uz Krieviju, tagadējo Poliju un
citur, mūsu vietējās zivis bija daudz dārgākas nekā
siļķes; tāpēc arī tagadējā Latvijā sākās siļķu plūdi.
Tagad turpretim stāvoklis ar cenu starpību ir pre-
tējs, tagad siļķes ir dārgākas nekā vietējās zivis.
Bet mēs tomēr redzam, ka vairāk patērē siļķes un
vietējās zivis daudz mazāk. Ja nu tagad sadārdzi-
nās siļķu cenas, tad tas nebūt nenozīmē, ka ar to pa-
vairosies vietējo zivju patēriņš. Tāpēc var teikt, ka
ar to zvejniecībai nekas nebūs palīdzēts, bet drīzāk
panāks to tad, ja uzliks siļķu pārdevējiem pienākumu
pārdot arī vietējās zivis. Mēs balsosim par šī pro-
jekta nodošanu kommisijai, bet tad jāievēro arī tie
aizrādījumi, ko nupat šeit izteicu, ka tikai tādā veida
varēsim nākt pretim mūsu zvejniekiem, kuri pašreiz
atrodas patiešām neapskaužamā stāvoklī.

Statistiskās ziņās redzams, ka viena zvejnieka
ģimenes brutto ienākums gadā nav vairāk par 500
latu. Šādi zvejnieku ciemi ir Liepājas jūrmalā. Nīcā
un Rucavā. Vislielākais zvejnieku brutto ienākums
gadā ir apmēram 3.000 latu. Tas ir tur, kur zvej-
niecība vispār labāk nostādīta, kur darbā lieto mo-
torus u. t. t. Ja nu atrēķinām nost izdevumus, tad
iznāk, ka caurmērā uz zvejnieku ģimeni varētu rē-
ķināt 1000 latu gadā. Salīdzinot ar pārējo iedzīvo-

tāju ienākumiem, šie ienākumi ir stipri niecīgi. Pie
tam pārējie darba strādnieki nav tādā veidā apdrau-
dēti kā zvejnieki. Pagājušā nedēļā lasījām avīzēs,
ka 9 zvejnieki, velkot lomu, aizgājuši bojā. Tasjr
liels procents. Tāpēc arī Augstajam namam jānāk
mūsu zvejniecībai talkā un jāuzklausa aizrādījumi,
ko ir devuši paši zvejnieki, lai kaut cik varētu uzla-
bot mūsu zvejnieku stāvokli un arī palīdzētu zvej-
niekiem saņemt pienācīgu atalgojumu par savu dar-
.bu. To var panākt, ka spaidu kārta tiem tirgotajiem,
kas tirgojas ar siļķēm, jāpārdod arī vietējās zivis.
Tā mēs stipri uzlabotu vietējo zivju tirgu un arī pa-
vairotu to patēriņu. Ka tas tā var būt, to mums
liecina nupat sarīkotā lauksaimniecības izstāde.
Tur bija istādīti mūsu zvejniecības ražojumi un bii
uzrādīti salīdzinājumi, ka mūsu zvejniecības produkti
ir daudz lētāki nekā siļķes un daudz labāk atvieto
siļķu patēriņu. Tāpēc es ceru, ka kommisijā šos aiz-
rādījumus ievēros.

Mēs balsosim par šī projekta nodošanu kommi-
sijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

J P. Zālīte (darba savienība): Godātā _ dāma un
godātie kungi! Uzstājoties pret siļķu sadārdzināša-
nu, man jāieņem stāvoklis, lai būtu saprotams tas
virziens, ko es aizstāvu.

Šinīkrizes laikā, saprotams, jāpabalsta visi val-
dības soli, kas ved uz mūsu tukšo kasu piepildīšanu.
Varētu jau, protams, pabalstīt šinī ziņā arī mušu
zvejniecības attīstību uz siļķu sadārdzināšanas rē-
ķina (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputātu
kungi, lūdzu vairāk uzmanības! Stenografi nevar
sadzirdēt runātāju.

P. Zālīte (turpina): Es atrodu, ka _starp silķem
un mūsu zivīm ir ļoti liela starpība. Mūsu zivis ne-
kad nevar atvietot silkes — šo darba tautas patērē-
šanas līdzekli. Mūsu lasi vēl varētu kurmēr salīdzi-
nāt, bet jūs visi zināt, ka mūsu lašu skaits ir loti ap-
robežots. Tos pa galvena! tiesai neapēd mūsu pašu
zemē, bet eksportē. Tā. tad lasis atkrīt, bet visas citas
zivis, piemēram mūsu reņģes, līdakas u. t. t.. nestāv
ilgi, un ja tās grib konservēt, iesālīt, kādā veidā dar-
ba tauta tās lieto, jo uz laukiem strādniekiem dod
ēst sasālītas reņģes — arī es pats esmu tās ēdis vai-
rāk vasaru —, tad tās top kā prauls, un tur vairs
nav nekā no tauku vielām, kas vienmēr ir siļķei.
Tādēļ mēs nedrīkstam palīdzēt mūsu zvejniekiem uz
siļķu sadārdzināšanas rēķina.

Mūsu zvejniekiem jāpalīdz citā-
di: jāregulē tirgus. Pilsoņi un pilsoniskā
prese varbūt atkal aizrādīs: Zālīte jau cita nekā ne-
runā un cita nekā nezina, kā tikai mūžīgi aizrāda uz
savu lielo priekšgājēju. (Starpsaucieni.) Varbūt tas
notiks atkal. — Profesors K. Balodis aizrādīja, ka
mūsu zvejniecības attīstība j a v e_i c i n a, gada-
j o t par tādiem kuģiem, kas piemēroti siļķu zvejo-
šanai un būtu droši, lai mūsu zvejnieki.kuriem ne-
trūkst drosmes, varētu izbraukt tālākjura uz siļķu
zveju. Jūra ir visiem brīva. Lai mūsu zvejnieki
sacenšas ar siļķu zvejniekiem! Tas viņiem iespē-
jams. Tādā gadījumā mūsu zvejnieki iegūtu daudz
vairāk nekā viņiem var palīdzēt ar acumirklīgu palī-
dzību, sadārdzinot siļķes. Ar acumirklīgu palīdzību
yien nepietiek; zvejniekiem vajadzīga īsta palīdzība,
īstai palīdzībai jāskatās tālumā, jādomā par to, k ā
būs turpmāk. Mūsu zvejniekiem būs daudz vairāk
palīdzēts, ja valdība veicinās mūsu zvejniecības at-
tīstību un dos zvejniekiem iespēju izbraukt tālāk
jūrā un sacensties ar siļķu zvejniekiem. Tad piepil-
dīsies tas. ko vēlējās Valdemārs — lai brauc jūriņā,
zeltu krāj pūriņā un pārved Latvijā. Veicinot mūsu
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zvejniecības attīstību, mēs panāksim daudz vairāk
nekā

^
sadārdzinot siļķes.

Šinī gadījumā es balsošu kopā ar sociāldemo-
krātiem, jo es atzīstu viņu priekšlikumu par labāku
nekā mūsu finanču ministra jeb pilsoniskās valdības
priekšlikumu. (Starpsaucieni.) Es ne ar vienu ne-
esmu saistīts. Es katru reizi balsošu neatkarīgi.
(Starpsaucieni.) Es balsošu par visiem tiem priekš-
likumiem un likumprojektiem, kas nāks par labu vi-
sai Latvijai, latviešu tautai. Šis valdības priekšli-
kums nāk tik šķietami par labu zvejniekiem, bet, tā
sakot, griež ādā — nāk par ļaunu darba tautai. Dar-
ba tauta un viņas labums man ir vistuvāk pie sirds!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Runājot par šo valdības ie-
sniegto likumprojektu, man tomēr jāsaka, ka šis pro-
jekts ir vairāk kā apsveicams un apsveicams tanī
nozīmē, ka mēs, latvieši no sen seniem laikiem esam
uzskatīti par lieliem siļķu ēdējiem, bet mēs to aiz-
vien esam uzskatījuši par lielu nelaimi. Mēs siļķes
esam ēduši nabadzības dēl. Ja nu reiz mēs esam
nonākuši tādā stāvoklī, ka siļķes vietā varam ēst
galu, tad vienreiz šī lieta jānostiprina līdz galam.

Kādi tad ir lietas patiesie apstākļi? Ja ņemam
puslīdz pieklājīgas siļķes, tad tādu ir 11 gabalu ki-
logramā. Cik necik pieklājīga laba siļķe dabūja-
ma jau par 7 santīmiem gabalā, kas iztaisa 77 santī-
mus kilogramā. Aizejiet tagad uz Rīgas pārtikas
tirgu un paskataities, vai ir dabūjama par 7/ santi-
miem dārgāka gala kilogramā! Tādas nav! Jau
par 35 santīmiem kilogramā ir gaļa, un tāpēc es
domāju, ka ir pavisam nevajadzīga mums tāda luk-
sus prece kā siļķe. Ja mēs vēl atļaujamies siļķes
ievest, tad tā ir, vienkārši runājot, izšķērdība. Un
nemaz tik mazos daudzumos mēs to neievedam. Pat
šogad, kad gaļa uz pusi lētāka par siļķēm, mēs tomēr
tās turpinām ievest. Mēs siļķes ēdam vienkārši aiz
paraduma. Mūsu mājas mātes ir stipri konservatī-
vas savu ēdienu gatavošanā un ne labprāt paintere-
sējas, kāda ir starpība cenu ziņā starp siļķi un gaļu,
un tāpēc turpina pirkt to siļķi, ko no seniem laikiem
uzskata par vislētāko un tamdēļ piemērotāko ēdienu.
Tagad mums nav jābīstas, ka ar siļķu ievešanas aiz-
liegumu sadārdzinātu mūsu darba tautai dienas rā-
ciju. Taisni otrādi — mēs darba tautu tagad aici-
nām pāriet no siļķes uz galu, jo tas būs daudz prā-
tīgāk un lētāk.

Man nāk atmiņā pagājušās Saeimas pēdējā se-
sņā paceltās debates līdzīgā jautājumā. Mēs pārme-
tām vienai pilsētas pašvaldībai, ka viņa bija baroju-
si savus trūkuma cietējus tikai ar siļķēm un iztērēju-
si daudz vairāk naudas, nekā būtu bijis vajadzīgs,
barojot viņus ar galu. Tanī pašā laikā šī pilsētas
valde, dodama siļķes, nebija parūpējusies arī par
ūdeni.

Mēs varētu daudz lētāk sagādāt labākus pārti-
kas līdzekļus mūsu trūcīgajiem, vidēji pārtikušiem
un bagātiem iedzīvotājiem. Tāpēc mēs muitas uz-
likšanu siļķēm neuzskatām par tādu preču aplikšanu,
kas sadārdzinās iedzīvotāju pārtiku. Mums noteikti
jāpāriet no siļķu patēriņa uz gaļas patēriņu. Siļķu
ievests 1929. gadā gandrīz par 8.000.000 latu, 1930.
gada — par 6.000.000 latu un šogad — gandrīz par
5.000.000 latu. Par 5.000.000 latu mēs varētu
atvietot siļķi ar galu, pārdodot gandrīz 120.000 cūku
vairāk. Tāpēc valdības projekts katrā ziņā jāat-
balsta, nebīstoties, ka ar to sadārdzināsies iedzīvo-
tāju pārtika. Taisni otrādi: iedzīvotāju pārtika uz-
labosies. Ja siļķu mucā ir 1000 siļķu, tad muitas
paaugstinājums par 1 santimu gabalā nav aizlie-
gums, bet tikai līdzeklis atkratīties no to preču ie-

veduma, kas mušu zemē nav vajadzīgas. Tapec mes
balsosim par valdības projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums —

pārgrozījumus muitas tarifos nodot finanču, tirdzniecības
un rūpniecības kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par likumprojekta
nodošanu minētai kommisijai. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā nodošanukommisijai. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
likumprojekta nodošanu kommisijai nodotas 47 bal-
sis, pret — 29 balsis. Likumprojekts nodots minētai
kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis pārgro-
zījumu un papildinājumu projektu rīkojumā par zī-
mognodevu, nodokļu nolikumā un vekseļu likumos.
Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus juri-
diskai un finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijai. Iebildumu nav? Likumprojekts nodots mi-
nētām kommisijām. — Ministru kabinets piesūtījis:
1) 1931./32. g. valsts budžeta pārkārtojuma proiektu
ar Ls 126.497.894.— ieņēmumos un Ls 153.476.342.—
izdevumos un 2) 1931./32. g. valsts papildu budžeta
projektu ar Ls 34.168.448.— ienākumos un Ls
7.190.000.— izdevumos. — Lūdzu sekretāru nolasīt
valsts papildu budžeta projektu!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Valsts papildu budžets

1931.132. saimniecības gadam.
Ieņēmumi.

A. Kārtējie.
IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments.
§ 33 Cukura monopols 2.500.000

c. Nodokļu departaments.
§ 6. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis.

3. Apgrozījumu nodoklis
Ievest 1% nodokli no katras apgrozījuma

summas 4.000.000
§ 7. Ārkārtējie peļņas nodokļi.

3. Vienreizējs krizes nodoklis.
a. nodokļu likmju paaugstināšana 6.000.000
b. valsts darbinieku algu sama-

zinājums 3.000.000 9.000.000
§ 8. Zīmognodeva.

Paaugstināt zīmognodevu 400.000
§ 12. Akcīzes.

4. Alus, porteris un iesala kvass . 150.000
6. Bezalkohola dzērieni . . . 80.000
7. Raugs 150.000
8. Tabaka 500.000 880.000

Kopā nodokļu dep-tam 14.280.000
Kopā IX daļai 16.780.000.

XI. Satiksmes ministrija.
§ 36. Pasts, telegrāfs un telefons.

Paaugstināt pasta tarifu 400.000
§ 51. Valsts dzelzceļi.

Paaugstināt pasažieru tarifu 200.000

Kopā XI daļai 600.000
Kārtējo ieņēmumu kopsumma 17.380.000

B. Ārkārtēji.
IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments.
§ 38. Metālnaudas rēgālija 6.000.000
§76. Kredītoperācijas . 10.788.448

Kopā ārkārtējie ieņēmumi 16.788.448
Papildu ieņēmumu kopsumma . 34.168.448

Izdevumi.
A. Kārtēji.

IX. Finanču ministrija.
a. Valsts saimniecības departaments.

§ 100. Fonds neparedzamām vajadzībām 1.000.000
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B. Ārkārtēji.
IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.
§ 25. Sabiedriskie darbi ...... 2.000.000
§ 52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos

1. Valsts dzelzceļi 1.690.000
§ 57. Naudas zīmju izgatavošana un

viltojumu novēršana
3. Metalnaudas kalšana 1.500.000

§ 71. Rīcības kapitāls.
6. Mežu departaments, meža materiālu izstrā-

dāšana , 1.000.000
Ārkārtējo izdevumu kopsumma . . ,. . 6.190.000
Papildu izdevumu kopsumma .... 7.190.000

Valsts papildu budžeta kopsavilkums
1931./32. s. g.

Ieņēmumi Izdevumi
A. Kārtēji.

IX. Finanču ministrija 16.780.000 1.000.000
XII. Satiksmes ministrija ? 600.000 — _

Kopā kārtēji . . . 17.380.000 1.000.000
B. Ārkārtēji.

EĢ, Finanču ministrija 16.788.448 6.190.000
Pavisam kopā . . . 34.168.448 7.190.000

Pārkārtotais pamatbudžets . . 126.497.894 153.476.342
1931.{32. g. pamata un
papildu budžeta kopsumma . . 160.666.342 160.666.342
Rīgā, 1931. g. 15. decembrī.

Ministru prezidents (paraksts) 1 M. Skujenieks.
Finanču ministris (paraksts) G. Zemgals."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
ša valsts budžeta pārkārtojuma projektu un papildu
budžeta projektu nodot budžeta kommisijai. Vārds
deputātam Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Pavisam nesen jaunais Ministru kabinets stājās dar-
bā. Ministru prezidents no šīs katedras deklarēja,
ka ierēdņu algas samazināšana neesot valdības pro-
grammā paredzēta kā viens no pirmiem uzdevu-
miem. Tikai tad, kad visi līdzekļi būšot izmantoti,
lai segtu budžeta deficītu, lai sabalansētu budžetu,
tikai tad Ministru kabinets pārrunāšot algu samazi-
nāšanas jautājumu. Kā jau. teicu, jaunais Ministru
kabinets darbojas tikai īsu laiku, bet pirmie soļi, kas
iziet uz valsts ienākumu pavairošanu, galvenā kārta
skar plašas iedzīvotāju masas un skar arī valsts
darbinieku masas. Kā redzam, papildu budžetā no
algu samazināšanas vien paredzēti 3.000.000 latu,
nemaz nerunājot par veselu rindu netiešo nodokļu,
kas paredzēti jaunajā papildu budžetā. Tā, piemē-
ram, paredzēts paaugstināt dzelzceļu tarifu, pasta
tarifu, un arī muitas paredzēts pacelt. Protams,
šāds budžeta sabalansēšanas veids, kas ar saviem
pirmajiem projektiem skar plašas iedzīvotāju masas,
kas lielā mērā runā pretim tagadējās valdības de-
klarācijai, sociāldemokrātiem nav pieņemams; lai
' gan atsevišķi ienākumu posteņi, kā ienākumi no ne-
kustamas mantas un progresīvā ienākuma nodokļa
palielināšana dažām grupām, pēc mūsu saprašanas
būtu pieņemami, tomēr vairums jauno ieņēmumu po-
steņu rnums ir pilnīgi nepieņemami. Tāpēc sociālde-
mokrāti nevar balsot par šī likumprojekta nodošanu
kommisijai un balsos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.
*r K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nesen, kad tika kristīta jaunā valdība, jaunās val-
dības pārstāvji šeit nāca ar runām un deklarēja, ka
viņi nebūs tie, kas vedīs pretim saimnieciskās dzī-
ves krizei, ka viņi nebūs tie, kas pasliktinās plašo
masu stāvokli. Nupat mēs redzējām, ka tika nodots
kommisijām likumprojekts par cukura monopolu; un
te, mēs redzam, turpinās visu plašo masu patērēša-
nas produktu sadārdzināšana, plašo masu stāvokļa
pasliktināšana ar valdības iesniegto papildu bu-
džetu.

Te kā galvenais atzīmējams tas, ka papildu bu-
džetu mēģina stabilizēt vispirms ar cukura mono-
polu, no kā paredzēts ieņemt 21U miljona latu, un tad
kā galvenais postenis tiek paredzēti 3 miljoni latu
no valsts darbinieku algu samazināšanas, kas tiek
samazinātas ne tādā veidā, kā tas bija paredzēts
strādnieku un zemnieku frakcijas priekšlikumā, pro-
ti — augstāko valsts darbinieku algas samazināt par
50% un pakāpeniski līdz attiecīgai vidējai kategori-
jai pamazinot par 30%, 20% un 10%. Valdības pro^
jektā par valsts darbinieku algu samazināšanu pa-
redzēts algu samazinājums ne tikai lieliem, un ne
galvenā kārtā lieliem, bet taisni mazākiem ierēd-
ņiem. Tāpēc mēs arī ierēdņu jautājumā atzīmējam,
ka jaunās valdības projekts un politika iziet uz ie-
rēdņu stāvokļa pasliktināšanu. To mēs atzīmējam
pretim ministru prezidenta deklarācijai, kūpu viņš,
iedams ar savu valdību Saeimas un, zināmā mēra,
visas tautas priekšā, nolasīja, ka zemāko ierēdņu al-
gas nepazeminās, ka ierēdņu algas būs tās, pie kuru
samazināšanas ķersies tikai tad, kad būs izsmeltas
pēdējās budžeta sabalansēšanas iespējamības. Ta-
gad redzam, ka jaunāvaldība ir ķērusies pie ierēdņu
algu samazināšanas kā pie pašas pirmās budžeta sa-
balansēšans iespējamības.

Plašām masām ārkārtīgi svarīgs apstāklis ir ari
zīmognodokla paaugstināšana, akcīzes paaugstinā-
šana tabakai, raugam un citiem plašo masu patēriņa
priekšmetiem. Tāpat mēģina paaugstināt arī pasta
tarifu, mēģina paaugstināt vēstuļu pārsūtīšanas tak-
si, kas galvenam kārtām gulsies uz plašām darba
laužu masām.

Nu jāpaskatās, kam tad vajadzīgs šis ārkārtējais
budžets, jāapskatās, vai tiešām šis ārkārtējais bu-
džets domāts saimnieciskās krizes mīkstināšanai, .
vai tas domāts bezdarbnieku atbalstam, sabie-
driskiem darbiem, bezdarbnieku algām, vai ari kā-
diem citiem nolūkiem.

Jau tūlīt izdevumu budžeta 1. pantā kā krāšņu
ziedu redzam 1 miljonu latu neparedzētiem izdevu-
miem. Kas tad nu slēpjas aiz tiem „neparedzētiem
izdevumiem"? (Sauciens no vietas: „Bezdarbnie-
kiem!") Breikša kungs saka,, ka aiz tā slēpjoties
summas bezdarbniekiem. Man jāsaka: kāpēc tad
šis 1 miljonu latu jāparedz kā atsevišķs postenis ar
nosaukumu „neparedzētiem izdevumiem"? Budže-
tā ir jau paredzētas summas bezdarbniekiem; tad
varēja tur paredzēt tagadējo 2 miljonu vietā 3 miljo-
nus latu un vienu miljonu likt atsevišķi. Mēs zinām,
kas aiz tā slēpjas. Mums jāsignalizē strādniecībai, ka
vienmēr tad, kad sāk pieaugt, sāk kāpt šķiru ciņa,
policija un politiskā pārvalde prasa lielākus pabal-
stus, un, lūk, aiz šiem „neparedzētiem izdevumiem"
ari slēpjas jauni papildu pabalsti politiskai pārvaldei,
un policijai, lai tā varētu stingrāk cīnīties pret strād-
niecību. (A. Eglītis no vietas: „Ko nu stāsti niekus!")
Mēs zinām, ka bezdarbnieku kustība ceļas, pakāpe-
niski aug, un tāpēc arī jāpavairo izdevumi politiskai
pārvaldei un policijai. Šim nolūkam domāti arī šie
neparedzētie izdevumi, lai apspiestu bezdarbnieku
cīņu, lai pabalstītu politisko pārvaldi un policiju. Tas.
mums atklāti un skaidri jāpasaka strādniecībai, lai
tā saprastu, kas slēpjas aiz šādām maskētām sum-
mām. Tās nozīmē politiskās pārvaldes papildu sub-
sidēšanu. Šīs summas īstais uzdevums ir veicināt
to pašu bezdarbnieku apspiešanu, kuru pabalstīšanai
pēc šeit izteiktiem Breikša vārdiem, it kā tās sum-
mas esot veltītas.

Tālāk, ja šeit valdība un viņas stutes vīri grib
pierādīt un pateikt, ka viņi bezdarbniekiem dod
daudz, tad jāsaka, ka no visiem tiem papildu budže-
ta trīsdesmit četriem miljoniem tikai viena niecīga
dala paredzēta bezdarbnieku pabalstiem, un ari tad

^H
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ne tieši bezdarbnieku pabalstiem, bet sabiedriskiem
darbiem, no kuriem ārkārtīgi liela summa aiziet ne-
vis pašai strādniecībai un bezdarbniekiem par labu,
bet gan blakus izdevumiem, kas saistīti ar sabie-
driskiem darbiem. No šiem 2 miljoniem latu tikai
niecīga daļa faktiski kritīs bezdarbnieku kabatā,
faktiski nāks par labu bezdarbnieku stāvokļa uzla-
bošanai.

Bet mēs neredzam šeit ārkārtējo izdevumu bu-
džeta neviena vārda, kur valdība būtu piegriezusi
vērību un veltījusi kaut dažus simts tūkstošus latu
to bezdarbnieku pabalstiem, kam trūkst sabiedrisko
darbu, ko nevar nodarbināt sabiedriskos darbos.
Mums taču zināms, ka šo darbu trūkst visai bez-
darbnieku armijai. Mēs zinām, ka tagad Latvijā no-
darbināta tikai nepilna desmitā dala no visiem bez-
darbniekiem. Ja jūs dodat sabiedriskos darbus tikai
vienai desmitai vai divdesmita! daļai no visiem bez-
darbniekiem, kur tad jūs liksit pārējo bezdarbnieku
armiju? Kur ta paliks? Skujenieks taču konsta-
tēja, ka arī bezdarbnieku stāvokli jaunā valdība uz-
labošot un piegriezīšot tam vērību. Tagad nu re-
dzam, ka valdība nepiegriež ne mazākās vērības
bezdarbnieku pabalstīšanai, nepiegriež ne mazākās
vērības bezdarbnieku prasību apmierināšanai, kaut
gan savā deklarācijā viņa prata loti skaisti un bra-
vurīgi uzstāties.

_ Gribu teikt vēl pāris vārdu tiem neapzinīgiem
strādniekiem, uz kuriem atsaucās deputāts Breikšs
un citi. Teikšu pāris vārdu par deputāta Breikša un
citu uzstāšanos vienā no pagājušām Saeimas sēdēm.

. Minētā sēdē, kad bija nodibinājusies valdība, viņi ar
bravūru teica, ka kommūnistu frakcija tikai jaucot
valdības darbu; valdība gādāšot par bezdarbnie-
kiem labāk par kommūnistu frakcijas projektiem.
Ko tagad redzam? — Mēs redzam, ka veselus 10
miljonus latu paņem no darba tautas, sadārdzinot
cukuru, pastmarkas, zīmogmarkas; apliek ar nodo-
kļiem nepieciešamus priekšmetus un tanī vietā tikai
niecīgu summiņu — 2 miljonus latu dod sabiedri-
skiem darbiem. Visas pārējās summas aiziet bur-
žuāzijas un viņas valdības aparāta pabalstīšanai.
Vēl nav pagājušas 2 nedējas, vēl nav pagājis šis
īsais niecīgais laiciņš no jaunās valdības nodibinā-
šanās, bet jau redzam, ka šī valdība pāriet straujā
ofensīvā pret strādniekiem, pret visiem darba ļau-
dīm, no vienas puses mēģinot paugstināt nodokļus,
no otras puses mēģinot atraut bezdarbniekiem pat
tos niecīgos pabalstus, ko viņi saņēma līdz šim. Ja
jūs negribat bezdarbniekiem dot pabalstus, kur jūs
viņus liksit? Kur jūs domājat likt visu lielo bez-
darbnieku armiju?

Es jau teicu un vēlreiz, beidzot, atkārtoju, ka
jūs negribat dot bezdarbniekiem pabalstus, jo jums
vajadzīga nauda, lai pabalstītu politisko pārvaldi un
policiju, kas šauj uz bezdarbniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Deputātu kungi!
Bez ienākumiem valsts nevar pastāvēt, bet ienāku-
mus jālūko atrast tur, kur tos var taisnīgi ņemt. Ie-
nākumi valstī arī taisnīgi jāsadala. Ikvienam jādara
savs pienākums un jādabū pienācīga atlīdzība.

Kas nu zīmējas uz iesniegto projektu vai priekš-
likumu par budžeta samazināšanu, tad man jānožēlo,
ka mūsu jaunā valdība jau sāk iet nevēlamus ceļus.
(Starpsaucieni.) Ikvienas valsts labas un spējīgas
valdības pienākums, ja viņa ir savu uzdevumu aug-
stumā, ir — nostiprināt ierēdniecību, gādāt par labu
ierēdniecību. Ierēdniecība laba var būt un labi iz-
pildīt savu uzdevumu tikai tad, ja viņa ir materiālā
ziņā labi nostādīta. To mēs redzam vēsturē. Vē-
sture mums rāda, ka tur, kur slikti ierēdņi, kur valda

kukulnieclba, kur ierēdņiem nav bijušas pietiekošas
algas, valsts iet uz leju. Sāk valdīt spekulācija un
kojrupcija. Valsts iegrimst purvā. Tādā purvā
mes esam iegrimuši arī tagad. Mēs esam nonākuši
bezizejas stāvoklī. Mēs esam šķieduši naudu uz
visam pusēm un tanī pat laikā esam naudu rāvuši,
kur tikai vien varējuši.

Pašreiz vajadzīga nevis ierēdņu algas samazi-
nāšana, bet ierēdņu, stāta pārkārtošana. Ierēdņu
štati irpar lieliem._ Tos viegli var samazināt. To-
mēr štatu samazināšana nevar notikt pie zaļā galda,
bet vajaga tuvāk iepazīties ar resoru stātiem uz
vietām. Vajaga par to runāt, nodibināt štatu pār-
kārtošanas kommisiju, pieacinot klāt pašus ierēdņus,
viņi aizrādīs, kur iespējami samazinājumi. Tā mēs
arī panāksim vajadzīgos ietaupījumus.

Ja vēl varam runāt, ka augstākām kategorijām
varētu algas samazināt, tad arī pie šī darba jāķeras
ar lielu apdomu, bet zemākām kategorijām nav ne-
ka, ko noņemt. Tūrpretim,_ kas zīmējas uz zemā-
kiem ierēdņiem, tad atkal jāatkārto, ka zemāko ie-
rēdņu algas ir bada algas. Mums tās jāpa-
augstina, nevis [āpazeraina. Zemāko
ierēdņu algas jāpaaugstina vismaz
līdz eksistences minimumam. Ja mēs
šai ziņā ko knapinām, tā ir noziedzīga rīcība!

Mums izdevumu samazināšanai ir ienākumu
avoti, pie kuriem varētu ķerties; bet es redzu, ka
mes negribam pie tiem ķerties. Tie pat ir tādi ie-
nākumu avoti, tādi posteņi un iestādes, kas, tā sa-
kot, mušu laikiem vairs neder, ir vecu, tā sakot, vi-
dus laiku mantojums; tās ir sūtniecības. Es domāju:
iekams mes pazeminām algas ie-
r e dņjem,_ ar ī augs t āka j i em, mums vi s-
pirma kārta jāsamazina lielā mērā
mūsu sūtniecību skaitu. Mūsu sūtniecību
skaits ir pārak liels. Latvija ir pārāk maza, lai va-
rētu uzturēt tik daudz sūtniecību. Sūtniecībām bija
nozīme tad, kad nebija dzelzceļu, telegrāfa, telefona
un radio. Sūtniecībām bija nozīme, kad, tā sakot,
valdīja patvaldnieki: ķēniņi, firsti, kas sūtīja uz otru
valsti savus draugus vai personas, kas zināja šo
valdnieku raksturi^ viņu īpašības, un tādā kārtā bija
sveša valstī viņu pārstāvji. Vai piemēram ir vajadzī-
ga Berlinē, kas gan ir liela pilsēta, sūtniecība un tai
blakus vēl ģenerālkonsulāts? Es domāju, tas nav
vajadzīgs. Mūsu valsts ir maza valsts, tāpēc va-'
ram iztikt bez tāda luksa un tādām reprezentācijām.
Varbūt varētu atstāt sūtniecības svarīgākās vietās,
bet jāpārdomā, kur tās vēl atstājamas. Mūsu ār-
lietu ministris katru brīdi var sazināties ar Helsin-
kiem, ar Igauniju, ar ziemeļu zemēm, ar Vāciju u. t.
t. Mums taču ir telefons un telegrāfs. Var arī aiz-
braukt un šadun tad aizsūtīt kādu attiecīgu personu.
Sakait, kapec mazajai Latvijai jāreprezentējas! Ap-
skatait mušu Ārlietu ministrijas sūtniecību budže-
tus, cik tie ir lieli! (A. Eglītis no vietas: ,,1.100.000
latu!") 1.100.000latu — arī ta ir liela summa. Mums
vajaga taupīt, _ un man šķiet, šī būtu viena no īstam
vļetām, kur jātaupa, bet nekādā ziņā ne uz ierēdņu
rēķina. Mums jādod ierēdņiem pieklājīgs
atalgojums, mums viņi pilnīgi jāno-
drošina, lai viņi varētu mierīgi dzī-
vot; tikai tad valstī būs labi un go-
dīgi ierēdņi. Tad mēs no ierēdņiem varēsim
arī daudz ko vairāk prasīt, varēsim prasīt vairāk
darba. Tad nebūs tā kā tagad, kad dažos resoros
sed_ — es pats to esmu redzējis — jaunkundzītes,
smēķē un dzer tēju. Ja mēs mūsu ierēdņus godīgi
atalgosim,_ tad drīkstēsim no viņiem arī vairāk pra-
sīt, drīkstēsim prasīt godīgu darbu, un tad varēs arī
štatus samazināt. Es domāju, ka, pareizi un oikono-
miski rīkojoties,Latvija varētu savus ierēdņus labāk
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atalgot. Nav pareizi, ja mušu lauki kliedz, ka ie-
rēdņi apēd Latviju. Nē, to dara mūsu korrupcijas
tevi un spekulanti! Tie apēd un iztukšo Latvijas
valsts kasi, piemēram, taspats Zivs ar savām lupa-
tām. Es te varētu jeremiādi dziedāt par to, kas iz-
tukšojis mušu valsts kasi, bet šoreiz lai pietiek.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Šodien mums liek priekša pavairot valsts ieņēmu-
mus par 34.000.000 latu, lai tādā kārtā varētu segt
attiecīgo iztrūkumu. Vai var būt vēl vajadzīgāka
lieta, ka budžeta iztrūkuma segšana mūsu valsts
saimniecība? Tas ir loti vēlams un apsveicams.
Mes ticam šī priekšlikuma vienai daļai. Ja jūs, kun-
gi, ieskatāties šai priekšlikumā, tad redzat, ka tas
sastāv no 2 lapaspusēm. Vienā lapaspusē rakstīti
izdevumi, unmes tiem arī ticam, bet, diemžēl, mēs
nevaram ticēt otrā lapaspusē uzrādītiem ienāku-
miem. Mes neticam, ka tie attaisnosies. Jūs vēla-
ties pierādījumus? Šis likums ir labākais pierādī-
jums. Aprīļa mēnesī Augstais nams ir pieņēmis bu-
džetu, un viņš nedomāja, ka būs tik liels iztrūkums,
bet saimnieciskā dzīve diktēja un darīja savu, un
pašlaik ir radies iztrūkums.

Man liekas, beidzamos mēnešos mēs esam pā-
rāk aizrāvušies ar dekrētu saimniecību. Šeit bija
teikts: es_ uzsitīšu ar kāju un radīšu miljonus. To-
reiz domāja par kara pulkiem; tagad tikpat vien-
kārši domā atrisināt jautājumu par latiem: uzsitis ar
kulaku uz galda, pasēdēs 3 vai 4 stundas Ministru
kabinetā nakts laikā, un tie miljoni būs klāt. Uzrak-
stīs un iesniegs Saeimai, un Saeima apstiprinās tā-
pat, kā apstiprina citus likumus, un tā lieta būs ga-
tava. Man liekas, drīz mums vajadzēs valsts em-
blēmā, vismaz katra resora emblēmā iezīmēt ūtru-
pes āmuru, ka bez ūtrupes āmura neviena miljona
bez šiem 34 miljoniem nedabūs; 10 miljonus latu gan
dabūs. Vai jūs zināt,kas tie par 10 miljoniem? Tas
ir tas deficits, ko dabūs, bet nar pārējiem 24 miljo-
niem gan grūti ticēt.

Visi tie projekti, ko te minēja, ir loti simpātiski,
un kas var būt vēl simpatiskāk, kā aplikt šoun to ar
100% muitas, lai rastu ienākumus. Profesora kungs
mūs vēl pamācīja, ka monopolos esot mušu glābiņš.
Es ticētu arī tam, ja būtu dzīvs mūsu valsts" orga-
nisms, bet pašlaik katram, kas skatās vaļējām acīm
mūsu saimnieciskādzīvē, jāredz, ka mes atrodamies
pavisam citos apstākļos. Tas lielais ritenis, ko sauc
saimniecību, ir apstājies. Vēl tikai drusku tas_ ku-
stas, bet tas ir tas pats, kā cilvēka pēdēja elpa nāves
gultā. Drīz vien šis rats apstāsies pavisam,_ pilnīgi.
Vai tas nav izsmiekls, ja jau tagad izsīkst mušu vis-
pārējā apgrozība?

Te paredzēti tādi skaitli: 4 miljoni latu no ap-
grozījuma. Jau tagadējie nodokli izspiež līdz bei-
dzamam. Piedzinējam jāiet vai 10 reižu, lai ieka-
sētu kādu nodokli, vai 10 reižu jāizsludina ūtrupes,
vai 10 reižu jādod termiņi, un galu gala tomēr to
naudu nedabū. Visa saimnieciska dzīve iet uz leju,
ienākumi ar katru brīdi samazinās.

Kas notiek valsts saimnieciskā dzīvē, tas pats
notiek arī prīvātsaimnieclba. Ja valsts saimniecība
ir iztrūkums, tad iztrūkums ir ari prīvātsaimnieclba;
la valsts saimniecība nevar savest kopa galus, tad
tāpat arī prīvātsaimnieclba nevar savest kopa galus.
la nevaram tagad no valsts saimniecības izspiest
vairāk, lai segtu miljonus deficīta, tad tāpat arī_ no
prīvātsaimniecības nevaram izspiest vairāk neka ta
dod tagad. Bez šaubām, var jau galīgi izpostītprī-
vātsaimnieclbu; to var izdarīt, jo tam pretim stāties
nevar. Bet vai tā būs valsts budžeta glābšana? Ne,
tas būs vissāpīgākais sitiens valsts budžetam, ja mes

to realizēsim. Mēs domājam aizsargāt valūtu ar tā-
diem un tādiem likumiem. Šovakar jau kāds runā-
tājs citēja Krilova fabulu: darīsim to arī tagad. Vai
jus atceraties fabulu par Triškas kaftanu? Arī tur
no viena gala nogrieza, otram galam piešuva, un
galu gala izrādījās, ka caurums tomēr ir palicis. Kā-
pēc mums tagad nav muitas ienākumu? Tāpēc, ka
nav muitas ienākumu, kas līdz šimbija galvenais ie-
nākuma postenis mūsu budžetā. Tas ir viens burvja
riņķis, kas saimnieciskam ratam var likt pilnīgi ap-
stāties. Nekas labs tur nevar iznākt.

Citi nodokļi — 6 miljoni latu. Ir jau labi teikt,
ir viegli to pateikt. Bet kur tos ņems? No kā?

Akcīzes — 1 miljons latu. Dzers mazāk! Bez-
alkohola dzērieniem uzlikti nodokli — dzers mazāk
un ienākumi samazināsies! Apgrozījumiem uzliks no-
dokli_— būs mazāk apgrozījumu un naudas ienāku-
mu tāpat! Ienākumi samazinās — būs mazāks ie-
nākuma nodoklisNekustamas mantas vērtība ma-
zinās — tāpat būs mazāks nekustamas mantas no-
doklis. Kas tā par nodokļu pavairošanu? Tas te
tikai uzrakstīts. Un tāpat kā nav realizējies valsts
budžets, tāpat nerealizēsies arī šis segums.

Kā mēs to iedomājamies? Kur ir saimnieciskais
izskaidrojums, kur ir tautsaimnieciskais izskaidro-
jums visai šai saimniecībai? Vai ar to izārstēs, ja
paņems slimu mironi un runās par viņu, it kā tas
būtu dzīvs? Paies mēnesis, paies otrs, un mēs visi
to piedzīvosim. Vai valdība domā tikai kādu īsu lai-
ciņu dzīvot? Varbūt, kaut kur aizmugurē viņai ir
tāda doma: kas man dajas — man tikai uz vienu
vai divi mēnešiem jāsaved gali kopā, un par to, kas
nāks tad, lai rūpējas cita valdība. Ja tāda ir tā do-
ma, tad tā ir nepareiza doma. Bet ja valdība domā
valdīt kādu pusgadu, tad ar šo segumu deficits ne-
būs novērsts.

Un ja profesora kungs domā, ka 2% miljonus
latu dabūs no cukura monopola, tad viņš maldās.
Pēc 2 un 3 mēnešiem mēs to redzēsim skaidri un
gaiši. Mūsu monopola aizstāvji, liekas, aizmirst, ka
cukuram kā ienākuma postenim ir divi sastāvdaļas.
Tas ir importa lieta. Tai vispirms ir sava vērtība,
sava cena, plus ievedmuita. Ja būs monopols, tad
šī muita iekalkulējama monopola ieņēmumos. No
otras puses tā tad samazināsies muitas ieņēmumi.
Tā ir kalkulācijas lieta. No vienas puses viss pada-
rīts loti labi un smuki, bet no otras puses tur katram
skaitlim ir savs caurums.

Kādai valdībai, kādai Saeimai, kam vispār at-
stās tagadējās valsts saimniecības deficīta segšanu
vēlāk, jo viss taču paliek kā bijis? Pieņem tikai li-
kumu par deficīta segšanu. Betar to nekādu defi-
citu nesegs. Šis likums, varbūt, iespaidos mūsu
saimniecisko dzīvi. Es labprāt balsotu par šiem li-
kumiem, ja zinātu, ka jūs ar šo naudu dosit strādnie-
kiem darbu, ja ar to izdotos atdzīvināt mūsu saim-
niecisko dzīvi; bet ar šādiem līdzekļiem un šāda
garā tas nav iespējams. Tie 500.000 latu ienākšot
no pasta un dzelzceļa tarifiem, jo ļaudis nebraukšot
mazāk, ja arī tarifu sadārdzināšot. Man jāsaka, ka,
bez šaubām, brauks mazāk. Visas līdzšinējas kalku-
lācijas ir pierādījušas, ka ir kalkulēts bez pamata,
nerēķinoties ar saimnieku. Saeima godbijīgi klau-
sās profesora Zālītes aizrādījumus un lasa viņa. slu- .
dinājumus «Jaunākās Ziņās". Visa Saeima, ta sa-
kot, līdzinās uz profesoru Zālīti, bet šie tarifi tomēr
nedos tos ienākumus, ko jūs sagaidāt, jo īstais saim-
nieks ir tauta — tauta, kas pieradusi dzīvot privātu
saimniecisko dzīvi un nav ieaudzināta kā Padomju
Krievijā monopolu saimniecībā. Monopolu saimnie-
cībā mūsu tautu jūs neieaudzināsit tik viegli, kā to
iedomājas profesora kungs.

«
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Rēgālijas, metālnaudas kalšana, varbūt, dos gan
savus ieņēmumus — mazāk, vai vairāk, tas atkarā-
sies no mūsu apgrozījumu apstākļiem. Jāsedz 34.000
latu liels deficits, bet ir segti tikai 24.000 latu; 10.000
latu vel paliek. Tas ir drošs postenis, kas nākotne
droši vien divkāršosies vai pat trīskāršosies. —
Kā var balsot par likumu, ja nāk un pasaka: „Klau-
saities, tauta un Saeima, mums jāsedz 34.000 latu
liels deficits! Par 24.000 latu segšanu mēs dosim
rakstiņu.' Kā to segs, tas nav paredzēts likumpro-
jektā, ne arī finanču kommisijai tas zināms. — Visi
mūsu aprēķini par deficīta segšanu nelīdzēs, ja valsts
nevarēs samazināt izdevumus. Tādā gadījumā jā-
saka skaidri un gaiši: kungi, mums jākonfiscē no
reāliem īpašumiem tādi un tādi skaitli, lai varētu at-
dzīvināt savu saimniecību. Es nešaubos par to, ka
būs viena dala rūpniecības īpašnieku un arī atklātā
kapitāla īpašnieku, kas teiks — labprāt! Aicinait uz
to saimniekus, un viņi jums atdos vienu dalu savu
īpašumu. Tikai nekonfiscējiet! Neķerieties pie šīs
lietas, ja jūsu roka nav pietiekoši stipra. Tāds so-
lis ies uz prīvātsaimniecības īpašumu, tautsaimnie-

b
cisko vērtību iznicināšanu un deficita stabilizēšanu.
Tāds solis nav pieņemams. Tāpēc ir ļoti grūti bal-
sot par tik ātri izvārītu likumu. Diezin, kas vēlāk
to zupu varēs ēst.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

\/ K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Finanču ministra iesniegto projektu es varu
tikai apsveikt — apsveikt tāpēc, ka nu reiz mēs ķe-
ramies pie darbiem. Visa tauta gaida, lai nu reiz
ķertos pie darba. Ir tik daudz runāts, un runāts, un
atkal runāts! Kaut nu reiz tām garām runām sekotu
darbi! Kur vien tu eji uz laukiem, visi par to vien
runā. Sastopoties ar kādu zemkopi, lielu,, vai mazu,
visur jādzird tikai viens; proti — visi žēlojas, ka
grūti izturēt krizi. Par daudz grūti apstākļi uznā-
kuši. „Jus tur spriežat un spriežat", tā viņi saka,
.,bet kad reiz nāks tās pārgrozības?" — Nu mēs reiz
redzam, ka ir ķērušies pie darba, un jāsaka, ka tas
darbs, šis iesniegtais likumprojekts, ir līdz zināmam
mēram savs darbs, nerunājot nemaz par tā saturu.
Kas nemaz nestrādā, tas nepārskatās, bet kas strā-
dā, tas var arī kļūdīties. Arī šimprojektam ir savas
kļūdas. Nodosim šo projektu kommisijai, un tur to
apstrādāsim. Labosim to, kas labojams, bet tomēr
savu darbu veiksim. Sen laiks jau ir klāt to darīt.

Vissāpīgākais jautājums, ko šis projekts ir skā-
ris, ir — jautājums par ierēdņu algu samazināšanu.
Man jāsaka, ka tiešām tas ir sāpīgākais jautājums.
Es vēl atceros to brīdi, kad mēs šeit Saeimā runā-
jām par ierēdņu sievu ģimenes piemaksām. Toreiz
zemnieku savienība ar lielu sajūsmu iestājās par to,
lai atņemtu ierēdņu sievām ģimenes piemaksas. Mēs
viņā gadījumā nebalsojām līdz. Kāpēc nē? Tāpēc,
ka mēs domājām, ka tas ir netaisni, ka likums nav
sākts no īstā gala. Tagad mēs piebalsojam, Jai gan
to sāpīgi izjūtam, ka ierēdņu algas aprobežojamas.
Tas tomēr būs taisnīgi. Tas neskars vis vienīgi pre-
cētos, bet arī neprecētos. Ja mēs toreiz būtu piebal-
sojuši satversmes 81. panta kārtībā izdotajam liku-
mam par ģimenes piemaksu atņemšanu tikai un vie-
nīgi ierēdņu sievām, tad mēs būtu sodījuši precētos.

N Tas būtu bijis netaisni. Tāpēc mēs toreiz balsojām
pretim. Bet tagad, kad taisnīgā veidā grib ierobe-
žot visu ierēdņu algas, mēs piebalsojam, sevišķi uz-
svērdami, ka jāsāk no augstākajiem ierēdņiem un
vispirma katra no mums pašiem — deputātiem.

Mēs arī piekristu zemnieku savienībai un atsacī-
tos no zināma algas procenta, ja nebūtu pārliecināti,
ka pēc vienas vai divi nedēļām būs gatavs attiecīgais
likums, un tad šim žestam nebūs nozīmes. Mēs

*

esam par šāda likuma steidzināšanu, lai tas jo drīzāk
nāktu tautā un lai to varētu attiecināt vispirma kār-
tā uz mums pašiem. Te man jāsaka, ka tomēr, kaut
mazā mērā, par 1%—2%, lai glābtu valsts budžetu,
jāpieskaras arī zemākajām ierēdņu kategorijām.

Es neesmu pret Zālītes kunga priekšlikumu,
kurš uzsvēra, ka jāierobežo un jālikvidē daudz sūt-
niecību. Viņam ir taisnība. Bet profesora kungs un
kollēga, vai nav jāsāk pašam ar sevi? Jūs taču sa-
ņemat profesora un deputāta algas? Bet tas ir bla-
kus jautājums. Mēs būsim par taisnīgu valsts dar-
binieku algu aprobežošanu, lai gan ir sāpīgi, ka
mums tas jādara.

Man šķiet, ka 3.000.000 latu, kas paredzēti bez-
darbniekiem, ir vēl diezgan maza summa, jo bez-
darbnieku pulki pieaug. Tāpēc kristīgais darba
bloks ir iesniedzis projektu par algotā darba speķa
aplikšanu bezdarbnieku labā.

Mēs atbalstām šo projektu, atzīmēdami vēlreiz,
ka, reiz balsodami pret ierēdņu sievu ģimenes pie-
maksu atņemšanu, tomēr paturējām prātā mušu lai-
daru bridējas, mūsu zemkopes. Mēs negribējām
kaut kādā veidā sarūgtināt zemkopju dzīvi, bet gri-
bējām tikai sākt no īstā gala — lai tas atbilstu
taisnībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

v- J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Viszīmīgāko runu pie šī likumprojekta norunā-
ja deputāts Vitenbergs. Viņš šai lietā runāja un klie-
dza visnervozāk. Man šķiet, ka tā ir zīme, ka mes
ejam pa pareizo ceļu. Vitenberga kungs pateica ta:
lai nu valdība tagad pati strebjot — tā viņš teica —
to zupiņu, ko pati esot ievārījusi! Es viņam jautā-
ju, kas to zupu ievārīja, kādēļ valdībai tagad janak
ar tik radikāliem likumiem, lai glābtu pašreizējo stā-
vokli. (M. Dubina starpsauciens.) Dubina kungs,
vai Jūsu sirdsapziņa ir tīra? Man šķiet, Jums ir
daudz šādu un tādu lietu! — Kad iestājāmies valdī-
bā un sākām pārbaudīt pašreizējo stāvokli, tad re-
dzējām un tagad varam teikt,ka pašreizējais stāvok-
lis ir sliktāks nekā bijām domājuši. Ja tagad Viten-
berga kungs kliedz un vaimanā, ka valdība ķeras
pie cukura monopola ievešanas, tad man jāatbild, ka
tieši jūsu, Vitenberga, Dubina u. c. politika ir tā, kas
spiež valdību spert tagadējos radikālos solus, izdot
minētos likumprojektus, lai glābtu valsti. _ Stavoklis
patlaban ir tāds: vai nu mēs gribam vairāk zaudēt,
tagad nenesot upurus, vai arī gribam vairāk vinnēt,
tagad prasot upurus no visām šķirām.

Pakavējoties pie valsts darbinieku algām, re-
dzam, ka šai projektā paredzēts ietaupīt 3.000.000 la-
tu, bet nav teikts, kādā veidā šo summu sadalīt, cik
kurai kategorijai. Valdība vēl nav devusi attiecīga
iesnieguma. Tā kā visas ražojošās šķiras nes upu-
rus valsts labā, tad valsts darbinieki ir mani pilnva-
rojuši šeit pateikt, ka arī viņi var ko atlicināt no sa-
vas algas, lai drīzāk varētu aizpildīt lielo robu valsts
budžetā. Valsts darbiniekiem nebūtu vajadzējis šo
upuri nest, ja Dubina kunga atbalstītā valdība 6 mē-
nešus atpakaļ būtu ko darījusi, būtu spērusi tos solus,
ko tagadējā valdība spiesta spert. Tāpēc, kungi, jūs
nesat visu atbildību par to, kādā stāvoklī tagad valsts
novesta.

Deputāts Mežulis teica, ka tiekot apliktas darba
masas. Ja paskatāmies budžetā, tad redzam, ka ti-
kai 7 miljoni latu ir jaunu darbu organizēšanai. Upu-
ris, kas tiek prasīts, vajadzīgs, lai nebūtu bezdarba,
lai nebūtu bezdarbnieku ne lauku sētās, ne pilsētās.
Aiz šī iemesla šis projekts ir ne tikai apsveicams, bet
ir viens solis, kā iziet no grūtībām. Ir prasīts upuris
arī no namsaimniekiem, un ir pieteicies pie vārda
arī Zaķa kungs. Ir zināms, par ko viņš runās: viņš
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runas par to nodokļu porciju, kas uzlikta namsaim-
niekiem, bet tur nu nekā nevar darīt.

Mana frakcija šo projektu atbalstīs. Protams,
runājot par šī likuma izveidošanu, varēs runāt par to,
ka summas sadalīt taisnīgāki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

v- P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Jau-
na zemnieku apvienība arī apsveic budžeta pārkār-
tojuma projektu, tomēr atzīmē, ka šis projekts ir diez-
gan nepilnīgs. Nav ievērota tā taupība, ko zemnie-
cības aprindas visu laiku ir uzsvērušas. Ierēdņu
algu_ samazināšana šai projektā paredzēta tādā ap-
mēra, ka zemākam kategorijām samazinās algu par
2% un augstākam kategorijām — par 20%. Tas,
kungi, tomēr ir par maz. Pēc mūsu kongresa atzinu-
ma zemāko kategoriju algas nemaz nebūtu aiztieka-
mas — nemaz nebūtu aiztiekamas algas līdz 130 la-
tiem mēnesī; bet augstāko kategoriju ierēdņi, to
starpa arī Saeimas deputāti, nedrīkst saņemt vairāk
par 400 latiem mēnesī, un pārējiem samazināma al-
ga līdz 130 latiem. Zem 130 latiem samazinājuma
nedrīkstētu but, jo tas jau robežo ar iztikas minimu-
mu. Viss tas šinī projektā nav redzams, kamdēļ
mes to atzīstam par nepilnīgu.

Bez tam vajadzēja samazināt pašu ierēdņu skai-
tu, vajadzēja laist mājās ierēdņu sievas, par kurām
ir liels sašutums. Mums ir daudz intelligento bez-
darbnieku, bet te no vienas ģimenes strādā 2 cilvē-
ki ; labi var iztikt, ja strādā tikai vīrs, bet sieva lai
kopj mājas pavārdu,_apkopj saimniecību,audzina bēr-
nus. Bet tas likumā nav ievērots.

Nav ievērota arī vairāku algu saņemšanas no-
liegšana, tāpat nav ievērota vairāku amatu ieņem-
šana. Tā ir visas tautas prasība, sen nobriedusi pra-
sība, ka viens cilvēks, ja viņš izpilda vairāk amatu,
var saņemt tikai vienu algu. Pie mums tomēr ir tā-
da kārtība, ka var saņemt 3—4 un pat 5 algas.

Budžetā vajadzēja paredzēt arī plašu ierēdņu
skaita samazināšanu, jo tik lielu ierēdņu armiju, kāda
mums pašreiz ir, valsts nevar uzturēt, un tāpēc jau
nākošā pavasarī katrā ziņā labai daļai ierēdņu jāiet
prom no valsts siles un jāstrādā cits ražīgs darbs.
Uz laukiem ir darbs visiem, lauksaimniecība var no-
darbināt visus. Uz laukiem būs darbs visiem bez-
darbniekiem un arī visiem intelligentiem bezdarb-
niekiem; visiem tiem būs darba un maizes pietie-
koši. It sevišķi mums uz laukiem vajadzīgi intelli-
gentie bezdarbnieki, joparasti vienmēr ir tā, ka
mums atlicina tikai pēdējās kategorijas darba spēku,
ar ko tad arī lauksaimniecībai jāapmierinās. Mēs
prasām, lai mums būtu intelligenti darbinieki, kas vai-
rāk ko saprastu, jo lauksaimniecības darbs ir sarež-
ģīts darbs un prasa daudz zināšanu. Mums vajadzī-
gi tādi intelligenti darbinieki, kuriem ir pietiekoša
skolas izglītība, kas ko zinātu par lauksaimniecību.
Bet pie mums nelaime nu ir tā, ka tie, kas baudījuši
skolas izglītību, kaunas no darba, un tāpēc arī ir iz-
gudrota speciāla kategorija, intelligento bezdarbnie-
ku kategorija. Uz priekšu tādas vairs nedrīkst būt.

Breikša kungs šeit pārmet minoritātēm, Dubi-
nam un Vitenbergam, ka viņi tieši vainīgi visā šai
lietā. Es gribu teikt, ka ne tikai viņi vien vainīgi, bet
vainojami esat arī Jūs, Breikša kungs, viss demo-
krātiskais centrs. Jūs iepriekšējā valdībā sabijāt 2
gadus un 4 mēnešus. Vai tikai beidzamos 8 mēnešos
mums radušās grūtības? Nē, tās ir radušās jau vi-
sus iepriekšējos gadus, kad arī jūs piedalījāties val-
dībā. Tāpēc arī jūs esat atbildīgi par to stāvokli,
kāds ir tagad.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.

Krājumā Saeimas Stenografu

k

birojā Ričā, Saeimas laukumā.

u/ A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanasapvienī-
ba) : Cienījamie deputātu kungi! Dzirdējušam jaun-
sabalansēto budžetu, ko Ministru kabinets šodien ie-
sniedzis Saeimai, par dziļu nožēlošanu man jāsaka,
ka saimnieciskām aprindām ar šo budžetu nav pa
ceļam — nav pa ceļam tādēļ, ka šinī budžetā uzņemta
vesela rinda tādu nodokļu, ko Latvijas valsts un tās
iedzīvotāji nespēj nest. Ja paskatāmies lielajos
skaitļos, tad ļoti viegli izklausās: apgrozības nodok-
lis — 4 miljoni latu, krizes nodoklis — 6 miljoni latu
u. t. t. Bet man šķiet, ka jādomā arī par to, kādā
veidā šie miljoni iekasējami, un vai mūsu noplicinā-
tāražotāja spēkos ir tos nomaksāt. Vai līdz ar to
mušu ražojošām šķirām netiks uzveltas jaunas un,
man gribētos teikt, nepanesamas nastas? Pie šī jau-
tājuma es pakavēšos tuvāk, kad nāks valdības likum-
projekts par krizes nodokli; bet par šo sabalansē-
to budžetu saimnieciskās aprindas un to pārstāvis
balsot nevar.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P
^ Zālīte (darba savienība): Man te vispirms

jāuzstājas it ka personīgā lietā pret deputātu mācī-
tāju Beldava kungu. Kad bija runa par mācītājiem,
tad Beldava kungs aizstāvēja viņu pensionēšanu, it
ka viņi būtu bijuši valsts ierēdņi. Bet tagad es brī-
nos, ka viņš runa citu valodu. Viņš gan skatās uz
citiem,bet uz sevi neskatās. Tā jau pa laikam ir mā-
cītāju vajā puse, ka viņi sava acī neredz baļķi, bet
cita acī redz skabargu. Diemžēl, tas ir arī ar Beldava
kungu. (Starpsaucieni.)

Stāvoklis, kādā mēs patlaban esam. ir tik grūts
un sarežģīts, ka vajadzētu nākt Solonam, kas dotu
mums jaunus likumus un taisnīgi izšķirtu arī pensiju
jautājumu un valsts ieņēmumu izdalīšanu. Es redzu,
ka viss tas notiek netaisni. It īpaši, ja runā mācītāji,
tad viņi nezina, ko grib un ko dara. Piemēram,
kāds mācītājs — tas gan nepieder pie lietas — San-
ders Liepāja gribējis uzspridzināt visu- Saeimu.
(Troksnis.) Es gan domāju, ka šim mācītājam nemaz
nav tādu tik briesmīgu vielu, ar ko varētu uzspridzi-
nāt Saeimu, ne arī viņš to spēj; tāds fiērakls viņš
nav. Mācītāji ir gan mēģinājuši visu mūsu topošo
valsti uzspridzināt gaisa. Tie bija mācītāji — Nie-
dras kalpi, teologi. (Starpsaucieni.) Viņu starpā ir
liels skaits niedristu. Viņi gribēja uzspridzināt Lat-
vijas valsti, bet nespēja. Mūsu strēlnieki — brīvī-
bas cīnītāji, taisni tie, pret kuriem viņi tagad karo,izcīnīja Latviju, par spīti mušu mācītājiem-niedri-
stiem.

Kas attiecas uz nodokļu nastu izdalīšanu un
amatu savienošanu, man jāaizrāda — es nebūšu pē-
dējais, kas uzstājas pretto, ka ķeršanās pie ierēdņu
algām — kaut arī augstāko ierēdņu algām — ir vis-
pedejais līdzeklis, ja jāglābj Latvija. Bet mums jā-
mēģina vispirms atrast citus līdzekļus. (Starpsau-
cieni.) Taisnība — Zālīte saņem ari deputāta algu.
Līdz šim es to saņemu, betkā es to izlietoju, tas, esdomāju, nevienam nav noslēpums. Savu deputāta al-
gu es vienmēr esmu izlietojis godīgi un pielicis tiem
pašiem mērķiem arī vel no profesora algas. J a
bus vajadzīgs atsacīties no deputāta
algas, es bušu ar mieru to darīt, j acī-
ti darīs to pašu.

Runājot par profesoriem, es lūdzu Saeimu ievē-
rot, ka viņu stāvoklis ir izņēmuma stāvoklis. Mūsu
profesoru algas, salīdzinot ar citu universitāšu pro-
fesoru algām, ir diezgan zemas. Mūsu profesori sa-
ņem tikai apmēram V» — 7* tas algas, ko saņem citur.
Pašlaik mušu profesori saņem apmēram 600 latu.
Zviedrija profesoru alga mušu valūtā ir 2000 latu.
Bakmanis no mums aizgāja tāpēc, ka viņš še pie
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mums dabūja ap 600 latu, bet viņa dzimtenē, Stok-
holma, viņš saņem 2000 latu. Tāpat arī bija gadīju-
ma, kad mēs aicinājām Valdenu — ķīmiķi. Viņš Ro-
stoka saņem 1.500 latu, mūsu naudā rēķinot, un bez
tam vēl dzīvokli. Mūsu universitātei viņam bija ie-
spējams solīt tikai 600 latu. Vēl lielāka starpība ir
citās zemēs.

Par profesoriem es vēl varu sacīt to, ka tādā
gadījumā, kad tiklab kā aiztaisīts ceļš uz ārzemēm,
profesoriem grūti zinātniski strādāt. Viņi var dzīvot
un strādāt tikai tad, ja viņiem pieejamas grāmatas.
Puse no savas algas viņiem jāizdod par grāmatām.
Es jums varu liecināt, ka pusi no savas docenta al-
gas sākumā un vēlāk profesora algas pastāvīgi izlie-
toju grāmatām un esmu tās atdevis Universitātei.
Ja nav iespējams ziedot %—U no algas savas biblio-
tēkas papildināšanai, grāmatu iegādāšanai, kas tad
mēs esam par profesoriem? Mēs gribam būt labi
profesori, bet ne dzīvi miroņi, un tamdēļ mums par
grāmatām jāizdod daudz naudas. Tam te arī ir no-
zīme!

!

Kas zīmējas uz mana bloka biedra Leikarta kun-
ga aizrādījumu, tad_ es taisni brīnos par to, ka viņš ir
tas, kas grib zemākiem ierēdņiem atļaut savienot
amatus, bet to noliedz augstākiem. Viņš domā, it kā
Latvijas ierēdņi patiešām apēstu Latviju. Tas tā
nav! Tā ir maldu mācība, viltus mācība! Laucinie-
ki allaž saka: nāciet pie mums uz taukiem, jūs' pil-
sētu strādnieki; nāciet pie mums uz laukiem, jo mums
ir darbs un maize. Kāds darbs, kungi, ir uz laukiem?
Kā lauksaimnieki atalgo darba spēku? Ko viņi da-
rīja, kad produktu cenas Vidzemē un Kurzemē bija
augstas? Viņi nepieņēma tā saukto «deputātu" kalpu,
precēto kalpu, bet pieņēma vai tikai neprecētos —
puišus un meitas. Viņiem toreiz atmaksājās pārdot
katru pudu labības. Viņi lika it kā uz vieniem sva-
riem kviešus, rudzus, vai miežus, bet uz otriem —
saņēma zeltu. Kad nu vairs tā nav, kad viņi ir at-
svabinājušies no precētiem strādniekiem, tagad, kad
labība kļūst lētāka — nav nemaz tik traki, salīdzi-
not ar priekškara cenu — tad viņi kliedz: mums
vairs neatmaksājas ražot, mums vajadzīgas piemak-
sas, piemaksas un piemaksas. Nupat dzirdējām par
piemaksām linu ražotājiem, kas bez piemaksām ne
kust. Lauksaimnieki prasa vai visu tikai sev. Aiz-
mirst, to darot, tikai strādniekus.

Zemnieku valdība iztukšoja mūsu valsts kasi, tā-
pēc Leikarts gluži nedibināti te rādija uz kreiso pu-
si._ Nē, to ir izdarījusi labā spārna valdība. Arī
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mūsu Kurzemes un Vidzemes saimnieki mēģina vi-
sādos veidos atsvabināties no strādniekiem, it kā tie
būtu liekēži. Laucinieki ir ari liekuļi. (A. Eglītis no
vietas: „Bet kur Jūs maizi ņemsit!") Es Jums jau
atbildi devu, kā jāsaimnieko; otrreiz man vairs nav
jāatbild!

Es šeit saku: mana sirds pieder darba tautai!
(A. Eglītis no vietas: „Bet nauda kam?" — Jautrī-
ba.) Darba tautai, valstij, Latvijas izveidošanai!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: nobalsošanā nāk
prezidija priekšlikums —

valsts budžeta pārkārtojuma projektu un papildu budžeta
projektu nodot budžeta kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo projektu no-
došanu kommisijai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par to nodošanu kommisijai. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas re-
zultāts: par projektu nodošanu kommisijai nodotas
56 balsis, pret — 34 balsis. Prezidija priekšlikums
par valsts budžeta pārkārtojuma projekta un papil-
du budžeta projekta nodošanu budžeta kommisijai

pieņemts; abi projekti nodoti minētai kommisijai. —
Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu par kri-

zes nodokli. Man deputātu kungiem jāaizrāda, ka arī
šis likumprojekts ietilpst budžeta pārkārtojumā, tā-
pēc, varbūt, deputāti savās runās par šo jautājumu
varētu īsāki izteikties. — Vārds deputātam Zaķim.

' A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : (J. Breikšs no vietas: «Namsaimniekiem jau
„visgrūtāk!" iet.'") —Cienījamie deputātu kungi! Kad
nodibinājās jaunā valdība, ministru prezidents savā
deklarācijā teica, viņš atzīstot, ka iedzīvotāji esot
stipri apkrauti ar nodokļu nastām. Tā tad viņš ofi-
ciāli pateica, ka valdība apzinās stāvokli, kādā pat-
laban atrodas mūsu valsts un nodokļu maksātāji.
Neskatoties uz visu to, valdība šodien iesniedz kri-
zes nodokļa projektu.

Kāds tad ir šis jaunais krizes nodokļa projekts?
Tas attieksies galvenā kārtā uz tiem mūsu valsts pil-
soņiem, kas jau līdz šim maksājuši lielākos nodokļus,
proti — uz nekustamas mantas un ienākuma nodo-
kļa maksātājiem. Man šķiet, ka pašreizējā krizes stā-
voklī mums būtu jāvadās no viedokļa, kā stāvokli
uzlabot. Ja mēs šo likumprojektu domājam realizēt,
tad varam panākt pilnīgi pretējo, t. i. pastāvošās
krizes padziļināšanos. Mēs zinām, ka līdzšinējie no-
dokļi ir tik smagi, ka visi tie, ko mēs saucam par ra-
žotajiem, t. i. rūpnieki, amatnieki, tirgotāji u.' c. jau
tagad nespēj savus nodokļus nomaksāt. Nesen kāda
Finanču ministrijas nodala, kas propogandē Latvijas
ražojumus bija piesūtījusi Augstā nama locekļiem
skaistu grāmatiņu, kurai uz vāka greznojās virs-
raksts „Mūsu pienākums". Izlasījuši šo grāmatiņu, va-
ram redzēt, ka ārkārtīgi gudri te pamāca mūsu tir-
gotājus, rūpniekus, u. c, kādā veidā izplatīt Latvi-
jas ražojumus, kā meklēt ārzemju tirgus, kā panākt
pietiekoši labu preču iesaiņojuma kvalitāti un tamlī-
dzīgi; bet neviens vārds nav minēts par to, kā sa-
gādāt Latvijas ražojumiem, mūsu precēm konkurren-
ces spējas, kā sagādāt mūsu precēm pietiekoši ze-
mu pašizmaksu.

Šī pašizmaksa lielā mērā atkarājas no tām na-
stām, ko nodokļu maksātājiem uzliek valsts un paš-
valdības. Šodien dzirdējām veselu rindu jaunu li-
kumprojektu, ko valdība iesniedza — gan paaugsti-
nāt pasta tarifus, gan dzelzceļa tarifus, gan zīmog-
nodevas. Sakait, kungi, uz kā pleciem gulsies šīs
jaunās nastas! Vai uz tiem, kas gadā nosūta 5—6
vēstules, vai uz tiem pašiem tirgotājiem un rūpnie-
kiem, kuriem ir plaša korrespondence? Atkal tir-
gotāji un rūpnieki būs tie, kas maksās šo paaugsti-
nāto pasta tarifu. Tirgotāji un rūpnieki, pārvadājot
savus ražojumus, būs spiesti maksāt paaugstināto
dzelzceļa tarifu; un galvenā kārtā uz tirgotājiem,
rūpniekiem un namsaimniekiem gulsies arī zīmog-
nodevas paaugstinājums.

Ja nu vēl krizes nodoklis nāk tādā laikā, kad
tirdzniecībā un rūpniecībā valda klusums, kad ap-
grozībair samazinājusies, un pelņa krīt, tad pace-
ļas jautājums, kas šos nodokļus samaksās. Vai no-
dokļu departamentam nepietiek ar tām lielām nepie-
dzītam summām, kādas ir tagad? Vai šīs summas
grib pavairot vēlar jauniem nodokļu parādiem lai-
ka, kad kommisijā tiek apspriests likumprojekts, kas
nekustamas mantas īpašniekiem uz zināmu laiku at-
ņem

^
visus ienākumus, uzliek jaunu nodokli 75% ap-

mērā no tagadējā nekustamas mantas nodokļa. Ci-
tiem uzliek vēl 50% lielu papildu ienākuma nodokli
iepretim tam, ko maksā tagad. Kur rāsies līdzekli,
ar ko šos nodokļus samaksāt? Vai mūsu preces
nepazaudēs galīgi konkurrēšanas spēju, vai to paš-
izmaksa nepalielināsies pārāk strauji? Vai vispā-
rīgi mūsu saimnieciskie uzņēmumi spēs šo krizes
nodokli izturēt? Man jāatbild, ka tie nespēs to iz-
turēt, nespēs tāpēc, ka mūsu saimnieciskie uzņēmu-
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mi jau tagad stāv bezdibeņa malā. Saimniecisko
krizi tačuliela mērā ir izsaukuši sastrēgumi tirdz-
niecībā, rūpniecībā un banku operācijās. Šis jau-
nais nodoklis sastrēgumu tikai vēl vairāk pavairos
un nekādus atvieglojumus nedos. Tas ir gluži mal-
dīgs ceļš, ko valdība domā iet šī jautājuma atrisinā-
šanā. Man gribētos teikt vēl vairāk: tie vairs nav
nodokli, tā ir kapitāla atsavināšana. Nodokļus var
maksāt no zināmiem ienākumiem, no zināmas peļ-
ņas un atlikuma. Turpretim tagad, kad uzņēmumi
viens pēc otra slēdz savas durvis un izmet laukā uz
ielas jaunus bezdarbnieku pulkus, tagad apkraut rūp-
niecību ar jauniem smagiem nodokļiem, nozīmē pa-
vairot bezdarbu un saimniecisko postu. Tādēļ arī
mērķis, ko šis likums sprauž, nekādā ziņā nevarēs
piepildīties. Ar to mēs panāksim gan ko citu. Mēs
panāksim to, ka katru dienu aizvērsies jauni uzņē-
mumi, izūtrupēs nekustamu mantu, un tādā kārtā
mēs izpostīsim tās saimnieciskās labklājības atliekas,
kas šodien vēl ir.

Es zinu, man teiks, ka kaut kā valdībai līdzekļi
jāatrod. Tas taisnība. Bet meklēt līdzekļus krizes
nodokļa veidā tai laikā, kad budžetā ir vēl daudz
tādu posteņu, kam tur nav vietas, ir pārāk agri, cie-
nījamie kungi! Tai laikā, kad mūsu budžets nav vēl
pārkārtots uz vislielākās taupības pamata, kad
mums ir parallēlas iestādes, greznas sūtniecības un
konsulāti ārzemēs, kas nav vēl pietiekošā mērā ap-
vienoti, kad mēs vēl izdodam prāvas summas da-
žādiem neattaisnojamiem pabalstiem, tai laikā uz-
likt krizes nodokli nekādā ziņā nenozīmē pieiet šim
jautājumam saimnieciski, un tā tam arī nevar pie-
iet.

Kad valdība nodibinājās, saimnieciskās aprin-
das to apsveica, tāpat kā visa latviešu tauta, ar
prieku. Bija cerība, ka visiem iedzīvotāju slāņiem
būs jānes zināmi upuri, samērīgi viņu spēkiem, sa-
mērīgi praktiskās dzīves iespējamībam. Bet tagad,
kad valdība nostājas uz krizes dekrētu ceļa un pie
tam uz visai krasa ceļa, man jāsakano šīs vietas,ka
šinī jautājumā saimnieciskām aprindām ar tagadējo
valdību vairs nav pa ceļam. Mēs nevaram akcep-
tēt krizes nodokli šādā veidā, jo tam būs, cienījamie
kungi, nepārredzamas sekas._ Nepaies_ ilgs laiks,
kad šīs sekas būs dzīvē manāmas un bus manāmas
visai krasi. Ķeroties pie kapitāla atsavināšanas, mes
panāksim ne tikai savu nacionālo bagātību izputi-
nāšanu, mēs panāksim ne tikai namniecības, tirdz-
niecības, rūpniecības un amatniecības izpostīšanu,
bet panāksim pilnīgu pamirumu, pilnīgu sastingumu
mūsu saimnieciskā dzīvē. Tas atsauksies ne tik

ļ

vien uz tiem slāņiem, kam šis nodoklis bus uzlikts,
bet atsauksies arī uz darba ņēmējiem, uz plašam
strādnieku masām. Un man negribas ticēt, vai to
būs sprauduši sev par mērķi šī krizes nodokļa au-
tori.

Katra gada budžeta debatēs no šīs vietas tiek
demonstrēti skaitli, kādos izteicas nodokļu samērs
pret maksātāju ienākumiem. Pagājuša gada budže-
ta debatēs attiecībā uz nekustamo mantu oficiāli
tika minēts, ka 47% brutto ienākuma tiek nomak-
sāti nodokļos. Toreizējais finanču ministra kungs
ari atzīmēja, ka viņam zināmi gadījumi, kad šis
procents pārsniedz 60. Pareķinait, cienījamie kun-
gi, ja jūs dubultosit nodokļu nastu, kāds tad bus pro-
cents, vai tas nepārsniegs 100% un vai ta nebūs jau
kapitāla atsavināšana! Nedrīkst tik svarīgiem jau-
tājumiem pieiet ar tik vieglu roku, nedrīkst ar no-
dokļiem -pārslodžu saimnieciskas ražošanas noza-
res tik tālu, ka tās zaudē katru eksistences iespēju.

Runājot par ienākuma nodokli, jāaizrāda, ka to
maksā pa lielākai daļai tie paši, kas maksa nekusta-
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mas mantas nodokli, tirdzniecības-rūpniecības, pro-
centuālo pelņas nodokli un vēl citus nodokļus. Tā
tad tiem maksātājiem, kas katru gadu dod lielas
summas valsts budžetam, uz kuriem budžets zinā-
mā mērā balstās, uzliek jaunus, nesamērīgi smagus
nodokļus, bet tanī pašā laikā ir daudz privileģētu
šķiru, kas līdz šim nemaksā nekādus nodokļus un
nemaksās arī turpmāk.

Apskatot šo jautājumu, redzam, ka tas nav arī
taisnīgi atrisināts, nerunājot jau par saimniecisko
lietderību. Šis netaisnīgums katrā ziņā atsauksies
uz mūsu valsts saimniecību. Romiešiem bija iztei-
ciens, ka no viena vērša nevar plēst 7 ādas. Mēs
tagad gribam tās noplēst, gribam noplēst ar varu,
jo ir taču skaidrs, ka šo krizes nodokli samaksāt
nebūs pa spēkam. Man šodien gribētos valdību
brīdināt no tā. Cerība iegūt 6 miljonus latu ir illū-
zoriska. Tie 6 miljoni latu neienāks, neienāks tā-
pat, kā katru gadu neienāk visi nodokli — vienmēr
līdz šim paliek nodokļu parādi. Tagad ir ap
12.000.000 latu nepiedzītu nodokļu. Šo summu grib
pavairot vēl par dažiem miljoniem latu, kamēr, no
otras puses, būs liels deficits privātā saimniecībā,
kam pēdējā laikā arvien ir uzkrautas jaunas nastas,
pret ko arī tagad vēršas jauni uzbrukumi.

Nevajaga nemaz meklēt tālu pagātnē. Vēl ne-
sen atpakaļ valdība lika priekšā likumprojektu par
cukura monopolu. Kādas lielas partijas avīze —
«Sociāldemokrāts" tad it priecīgi paziņoja, ka nu
reiz esot lauzts ceļš uz sociālistisku saimniecību.
Vai tagadējai pilsoniskai koalīcijai tas loti patīk?
Man šķiet, ka, ievedot krizes nodokli, mēs būsim
spēruši vēl vienu milzīgu soli uz priekšu ceļā uz
sociālismu. Privātās saimniecības, kuras jūs būsit
sagrāvuši, kuras nespēs šos valsts nodokļus samak-
sāt, nonāks pie āmura. Par parādiem šīs privātās
saimniecības paņems valsts un pašvaldība. Un bei-
dzot, varbūt, tās paņems viens otrs no tiem, kam
tiešām līdzekļi vēl ir, bet kam jūs, cienījamie kungi,
netiekat klāt.

Beidzot jāatzīmē vēl sekojošais. Šī koalīcija
taču skaitās pilsoniska, balstās uz pilsonisku vairā-
kumu; bet šis krizes nodokļa princips, to praksē iz-
vedot, pilnīgi noteikti izvērtīsies par sociālistisku
soli, jo katrā ziņā visi šie nodokļu paaugstinājumi,
kas skars visplašākās ražojošās nozares, atdos šīs
nozares ar laiku valsts rokās, jo prīvātsaimniecība
nespēj jaunus nodokļus vairs panest. Man gribētos
atgādināt ministru prezidenta kunga vārdus, ko viņš
no šīs vietas teica, norādot, ka patiešām iedzīvotāji
ir pietiekoši un pārlieku nodokļiem apkrauti. Ta-
gadējam valdības solim nav nekādas saskaņas ar to
deklarācijas daļu, ko es še minēju. Atbildība par
smagajām sekām, ko izsauks krizes nodoklis, gul-
sies lielā mērā uz tagadējo valdības koalīciju. Un
sperot vienu soli uz sociālisma pusi, laikam gan,
būs grūti atturēties no citiem turpmākiem soļiem.
Katrā ziņā arī tagad jau privātā saimniecība nespēj
nest pastāvošos nodokļus. Viņa nespēj konkurrēt
ar ārzemju precēm. Bagātīgā sociālā likumdošana,
kas mums pastāvīgi ir pieaugusi līdz ārkārtīgiem
augstumiem, pārtrumpojot pat vecās un bagātās
Vakareiropas valstis, viss tas taču gulstas uz katras
preces pašizmaksu. Bez tam pēdējā laikā nākušas
klāt daudz un dažādas citas nastas. Dažādos vei-
dos valsts ir bijusi spiesta iejaukties gandrīz vai
katrā ražošanas nozarē. Cik šī iejaukšanās katr-
reiz bijusi sekmīga, par to ļoti varam šaubīties.

Katrā ziņā privātā saimniecība pašreiz stāv uz
zināmas robežas, par kuru tālāk nevar iet. Krizes
nodoklis ir solis pāri noteiktai robežai, es gribu sa-
cīt — solis uz bezdibeni, solis uz saimniecisko postu
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visplašākā nozīmē. Es gribu redzēt, kādu seju rā-
dīs pēc pusgada krizes nodokļa aizstāvji, kas cerē
no tā lielas lietas. Domāju, ka, pateicoties krizes
nodoklim, bezdarbnieku pulki vairosies, jo apstāsies
darboties atkal daudz fabriku un darbnīcu. Būs vēl
dziļāka saimnieciska krize.

VaiAugstais nams neredz, ka viens pēc otra
bankrotē uzņēmumi, ka tos izūtrupē kā laukos, tā
pilsētas? Vai tad, cienītie kungi, -jūs nesekojat pro-
testēto vekseļu skaitam un summai? Vai jūs ne-
redzat, kādā stāvoklī pašreiz atrodas privātā saim-
niecība? Man liekas, ka katram, kas seko saim-
nieciskai dzīvei, jābūt skaidram, ka iesniegt šādu
nodokļu projektu ir katrā ziņā neapdomāti, jo tas
izsauks nepārredzami smagas sekas. Jo vairāk ne-
apdomāti ir iesniegt šādu projektu, nemaz to sīkāk
neiztirzājot, nepieaicinot saimniecisko aprindu pār-
stāvjus; tā ir pilnīgi nepareiza pieeja šim ārkārtīgi
svarīgajam jautājumam. Tāpēc es nevaru balsot
par krizes nodokli.

Katrā ziņā visās Latvijas saimnieciskās aprin-
dās, visās ražojošās nozarēs šis jaunais krizes no-
doklis atradīs vislielāko pretestību. Gribu brīdināt
Augsto namu no ļaunajām sekām, ko var izsaukt
šis nodoklis. Neaizmirstiet, cienītie kungi, ka mēs
nevaram runāt par lieliem bagātniekiem tādā nozī-
mē, kā tas iespējams vienā otrā Vakareiropas valstī,
jo mums tādu bagātnieku nemaz nav, un ja tādi ir,
tad tos var saskaitīt uz pirkstiem. Tomēr viņiem
ar šo krizes nodokli jūs klāt netiksit, bet gan tiksit
klāt tai caurmērā turīgai vidusšķirai, kas ir sara-
žojusi zināmas vērtības un nesusi tās. līdz mūsu
tautas pūrā. Jūs uzliksit jaunas nastas vidusšķirai,
kas dod darbu un maizi tūkstošiem strādnieku, kam
šis darbs un maize ir nepieciešami. Vidusšķira ir
mūsu tautas un saimnieciskās dzīves pamats. Pro-
tams, izputināt šo pamatu ir viegli, bet paldies par
to jums neviens neteiks. Tāpēc runāt par to,
ka šis nodoklis esot nodoklis bagātniekiem, ir vai-
rāk kā nepareizi. Tas ir nodoklis vidusšķirai, tas
ir nodoklis ražošanai, mūsu precēm, fabrikām, tirdz-

I

niecībai un namniecībai.
Man no šīs vietas jāatkārto, ka šīs nozares vairs

nespēj nest jaunus nodokļus, tie tās galīgi izputinās.
Mēs piedzīvosim tikai krizes padziļināšanos, piedzī-
vosim bezdarbnieku skaita palielināšanos, ar vārdu
sakot, — posta palielināšanos. Tāpēc šai jautāju-
mā, ejot no koalīcijas atsevišķus ceļus, es uzaicinu
Augsto namu balsot pret šo likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
' tātam Vinteram.

IJ.

Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Zaķa kungs ru-
nāja par bezdibeni, kurā novedot šis krizes nodokļa
likumprojekts. Man šķiet, ka šāds uzskats nu gan
būs jāatzīst par maldīgu un nepareizu.

Zaķa kungs sūrojās tikai par to, ka viņa repre-
zentētiem namsaimniekiem jānes zināms nodoklis,
un tas nu viņam nepatīk. Zaķa kungs, sakait, vai
Jūs, viens deputāts, varat reprezentēt visas ražo-
jošās grupas! Sakait, vai tad 8000 vēlētāju vien
ir, kas reprezentē ražojošās nozares! Nē, Zaķa
kungs, mēs nevaram šim jautājumam pieiet no tik
šaura personīga redzes viedokļa! Mums taču jā-
atrod kāda izeja no grūtā saimnieciskā stāvokļa.

Jūs runājat tagad tā: ja uzliksim tagad šo no-
dokli, tad visai Latvijas valstij būs beigas. Tas ir
aplams uzskats. Tikai šādā veidā mēs varam iziet
no sabrukuma, tikai šādā veidā mēs varam novērst
sabrukumu, kas mums draud un kas, Zaķa kungs,
lielā mērā ir radies Jūsu priekšgājēja — finanču mi-
nistra laikā. Tas nav radies pats no sevis, un ja
lagad jāprasa tik lieli līdzekli, jāprasa upuri no vi-

siem valsts pilsoņiem, tad taisni jūs esat lielā mērā
atbildīgi par to, ka mums šodien jāķeras pie šī kri-
zes nodokļa. Nekādas citas izejas mums nav.

Šiskrizes nodoklis ir vēl par šauru, šinī nodoklī
nav vēl ietvertas daudz kategorijas un personas, ku-
ras kā pirmās vajadzēja ievest šinī projektā. Tās
būtu tās personas un aprindas, kas Latvijas pastā-
vēšanas laikā nepelnīti iedzīvojušās neatkarīgi no
viņu darba un kapitāla ieguldīšanas. Šīs aprindas
ir diezgan plašas. Tie ir Latvijas jaunbagātnieki,
kas ir radušies Latvijas pastāvēšanas laikā un sa-
zvejojuši šos kapitālus dažādiem tumšiem, nepie-
ļaujamiem un, es gribētu teikt, nelikumīgiem līdze-
kļiem. Ja jūs tagad raudāt par to, ka ražojošās šķi-
ras tādēļ izputēs, tad tas ir aplami. Mēs gribam
glābt ražojošās šķiras, bet pilsētu namsaimnieki ir
šķira, kurai arī jānes kādi upuri valsts labā.

Mēs zinām, ka visas pārējās šķiras jau nes upu-
rus. Jūs zināt, kādas ir zemnieku ražojumu cenas,
jūs zināt arī, kāds stāvoklis ir strādniekiem; jūs zi-
nāt arī, kāds stāvoklis ir intelligencei. Bet ko jūs
šai krizes laikā esat cietuši? Jūs negribat pat bez-
darbniekiem pagaidīt īres naudu, pat tādu pretim-
nākšanu jūs negribat pieļaut. ?' Vai namsaimnieki ir
samazinājuši īres maksu? Vai īres maksas jūs esat
samazinājuši? Nē, jūs tās neesat samazinājuši, bet
tām ir zināmā mērā pat tendence kāpt uz augšu.
Tāpēc teikt, ka šis nodoklis radīs jaunas bez-
darbnieku masas, ir pārspīlēti teikts, un to jūs tei-
cat aiz šauri personīgās polītikas, nostādot partijas
intereses pirmā vietā un ne visas valsts intereses.
Mums tagad jāizvēlas. Protams, ar šiem nodokļiem
vien mēs nevarēsim glābt stāvokli. Arī iepriekš
iesniegtais budžeta sabalansējums nekādā ziņā nav
pilnīgs. Ja strīpojumi būtu bijuši lielāki, ja izdevu-
mu samazinājums būtu vēl lielāks, tad arī mums ne-
būtu jāprasa tik augsts krizes nodoklis. Bet, kā jau
teicu,'citas izejas mums pašreiz nav. Šo to varēs
izlabot; kommisijā jūs varēsit likt priekšā zināmus
grozījumus budžeta sabalansēšanā, un arī šī krizes
nodokļa maksātājiem varēs nākt klāt jaunas grupas,
jaunas aprindas, kuras arī būtu iespējams aplikt ar
zināmiem nodokļiem valstij par labu.

Ja jūs tagad aizsargāsit tikai savu namsaimnieku
šķiru, tad sakait, ar ko mēs lai sabalansējam savu bu-
džetu! Iztrūkums budžetā ir. Naudu taču nevar
taisīt no zila gaisa, kā zalpēteri taisa no gaisa. Ja
mēs savu budžeta iztrūkumu nevarēsim segt, tad
tā sekas būs saimnieciskas jukas. Tad mēs nevarē-
sim .apmierināt savus pilsoņus ne ar darbu, ne maizi,
bet šīm saimnieciskām jukām sekos arī politiskās
jukas. Un sakait, vai tad jūs varēsit nosargāt sa-
vus namus, vai tad nebūs tās konfiskācijas un so-
ciālizācijas, ko jūs šeit minējāt! Vai, gribot sargāt
mazumu tagad, jums tad nebūs jāzaudē viss? Vai
tas nu ir apzināti, vai neapzināti; to es nezinu, ko
jūs ar šādu politiku domājat sasniegt. Es domāju,
ka apzinīgam pilsonim nevajadzētu aizstāvēt vienas
šauras grupas intereses pret valsts interesēm. Tā-
pēc, ja šis nodoklis vienai otrai grupai uzliek zinā-
mas nastas un smagumus, tur nekā nevar darīt.

Šis nodoklis domāts galvenam kārtām tām šķi-
rām, ^kuram ir zināmi fundēti ienākumi. Pirmām
kārtam tie ir namīpašnieki, otrām kārtām personas,
kas maksā ļenākuma nodokli. Tās nav tās plašās
masas,ko, kā jūs domājat,ar šokrizes nodokli varētu
izģērbt: Nē, tās ir taisni tās turīgās aprindas, ku-
tam ir nami un noteikti fundēti ienākumi. Tā kā ci-
tas izejas nav, tad arī vienīgā izeja ir — balsot par
šo krizes nodokli.

Zaķa kungs, Jūs arvien atsaucaties uz tiesi-
skiem principiem, par kuriem Jūs it kā stāvot un krī-
tot, lāpāt Jūs krītat mūžīgi par privāto īpašumu.



I ?
457 Latvijas Republikas IV Saeimas 1 sesijas 12. sēde 1931. gada 15. decembri. 458

Bet. Zaķa kungs, Jūsu aizstāvētie namīpašnieki taču
nebūt nav tādi privātā īpašuma aizstāvji un cienī-
tajiun tiesisko principu sargātāji. Jūs taču esat vēl
lielāka mēra to tīri sociālistisko principu ceļa gājēji.
Te ir tikai projekts, kā jāiet un kas jādara, bet jūs
jau esat to piemērojuši sava dzīvē. Jūs pat neesat
apstājušies pie dažu pilsoņu veselu 99 daļu īpašuma
konfiskācijas. Jūs esat konfiscējuši 99 dalās no no-
guldītāju kapitāliem un nomaksājuši tikai vienu daļu
no saviem parādiem. Un tad jūs vēl nākat šeit un
raudat, ka šis krizes nodoklis jūs apgrūtina! Man
liekas, ta ir vislielākā liekulība.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Personīga lietā vārds deputātam Bel-
davam.
v K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Es brīnos,
ka Zālītes kungs kļuva tik dusmīgs, vareni dusmīgs.
Un par ko viņš tā briesmīgi dusmojās? Es biju pa-
teicis, ka labi būtu, ja vispār šo taupīšanas darbu
valsts labā viņš būtu sācis no savas profesora al-
gas

^ Ja viņš būtu man atbildējis: klausaities taču,
kollegas kungs, jūs no savas algas arī! — tad es to
itin skaisti būtu sapratis un ievērojis. Kāpēc šīs
dusmas, šīs šausmīgās dusmas! Zālītes kungs, es
taču Jus mēroju ar Jūsu lielā priekšgājēja mēru. Ko
Jūsu lielais priekšgājējs darīja? Viņš tiešām at-
deva to, ko šeit ieņēma, nabagiem un Sarkanam
krustam. Jūsu lielo priekšgājēju es kādreiz sastapu
Sarkanā krusta telpās (starpsaucieni), un viņš at-
deva to, kas viņam bija. Liela augstcienība lai viņa
priekšā! Mēs ar viņu loti labi sapratāmies. Kad
bija runa par algas paaugstināšanu deputātiem, mēs
kopā izgājām ārā un spiedām viens otram roku, kad
atlika to uz rudeni. Mēs loti labi sapratāmies! Es

.nesaprotu, kāpēc šīs bezgalīgās dusmas!
Zālītes kungs, Jūs taču vienmēr cenšaties stai-

gāt sava lielā priekšgājēja pēdās. Tas ir ļoti tei-
cami! Bet dažreiz jau iznāk arī, tā sakot, izlekšana.
(Troksnis.) Loti teicami! Bet man jāsaka, ka dažā
ziņā Jūs esat arī novērsušies no sava lielā priekš-
gājēja. Man nāk prātā gadījums, kad Jūsu lielais
priekšgājējs šeit runāja par mani. Stenogrammas
Jūs varat atrast teikumu: «Es viņu kā personu
augsti cienu!" Zālītes kungs, Jūsu augstais priekš-
gājējs bija ar mani šādās attiecībās, bet Jūsu attie-
cības ir citādas. Es lūkošu ar to apmierināties!

Jūs iedrošinājāties savās dusmās uzbrukt mācī-
tājiem vispār. Zālītes kungs, Jūs uzdrīkstējāties
šinī ziņā uzbrukt arī man. Man pret to ļr jaiebilst.
Jūs zināt, par ko Jūs runājat? — Jūs runājat par to,
kas Vijumam, valdot kopā ar Igaunijas ārlietu mi-
nistri Latiku, Latvijas tautas priekšā liedzas sutjt
padevības telegrammu Vilhelmam, ar to iedams nā-
ves briesmās! Kam Jūs raidāt savus pārmetumus
par niedristiem? Kas tas ir, un kā to lainosauc?
Tālāk Jūs uzdrošinājāties aiztikt manu kollēgu San-
deru. Kad ienāca vācieši, viņš atstāja savu draudzi
un apkalpoja Archangelskas draudzes,_ lai nebūtu ar
tiem nekādos sakaros. Jūs uzdrošinājāties šeit ar
šiem vārdiem mūs apvainot, Zālītes kungs. Es jūs
neesmu apvainojis. Es Jūs esmu mērojis tikai ar
Jūsu augstā priekšgājēja mērauklu, bet apzinos, ka
šī mēraukla nav bijusi īsta vietā. (Starpsaucieni:
«Tur vajaga īpašas olekts!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Personīgā
lietā vārds vēl deputātam Zālītēm 5 minūtes.
*" P. Zālīte (darba savienība): Vārds personīgā

lietā. (Starpsaucieni.) — Še jautājums mācītājam
Beldavam, vai viņš tiešām domā, ka neviena gadī-
jumā nevar iet tālāk par manu priekšgājēju un it īpa-
ši tad, ja deputāts Beldavs ir pazīts un pamatīgi pa-
zīts. Es esmu mācījies pazīt Beldava kungu. Ja
viņš nebūtu pazīts, tad arī profesors Balodis nebūtu

tā runājis. Arī tad, kad profesors Balodis tā par
mācītāju Beldavu izsacījās, es tāpat domāju. (Starp-
saucieni.) Un tagad, kad es esmu ar viņu iepazi-
nies, kad es esmu no viņa daudz ko mācījies, es
varu liecināt, ka pazīstu viņu mazāk kā mācītāju
(starpsaucieni, troksnis), bet savu liekulību viņš ir
parādījis visos savos balsojumos. Pēc tam es vairs
nevaru tā par viņu runāt. (Starpsaucieni.) Ja viņš
runā par divi amatiem, par profesūru un par Sa-
eimas deputāta amatu, tad es gribētu vaicāt, vai tas
mācītājs Beldavs arī nav tas pats Beldavs, kas iz-
pilda skolotāja amatu Valmierā, un vai tas nav tas
pats Beldavs, kas izpilda skolotāja amatu reakcionā-
rajā teoloģiskā institūtā. (K. Beldavs no vietas:
«Bezalgas! Pārvelti!") Vai mācītājs Beldavs nav
ari draudzē? Es domāju,ka Beldava kungs ir drau-
dzes gans, bet draudzes ieņēmumi ir tik lieli, ka
Beldavs varētu pilnīgi iztikt bez algas Saeimā un
vēl varētu ziedot no savas algas trūkuma cietējiem.
Bet es zinu, ka viņš to nedara.

Redziet, starpība starp Beldavu un mani ir tā,
ka es faktiski Saeimas deputāta algu ziedoju labda-
rīgiem mērķiem, tiem mērķiem, ko Balodis, mans
lielais priekšgājējs, ko tā cildināja Beldava kungs,
man ir uzlicis. Es varētu nosaukt summas, bet es
negribu te lielīties. Es tiešām ziedoju visu labdarī-
giem mērķiem un līdz ar to tiem mērķiem, ko man
uzlicis Balodis, šis, pēc Beldava izteicieniem, mans
lielais priekšgājējs. Es, tā sakot, ar zvērestu esmu
Balodim to solījis.

Jūs, Beldava kungs, runājāt par kādiem tur vā-
ciem un viņu ienākšanu, ka Jūs esot no vāciem bē-
dzis! Jūs, Beldava kungs, no vāciem nekur nebē-
dzāt! Jūs tāpat kā Niedra un viņa kalpi uz vāciem
šķielējāt un šķielējat vēl tagad. Jūs vēl tagad ne-
esat par neatkarīgu Latviju. Daudzi no tiem mācī-
tājiem, kas ir šeit Augstajā namā, nav vēl tik tālu
tikuši neatkarībā un patstāvībā. Jums daudz kas
pielipis no niedrisma un tām tieksmēm, kas vadīja
Niedru. Deputāts-mācītājs Sanders it kā gribējis
«uzspridzināt" Saeimu Liepājā. Tādi paši esat arī
Jūs! Jūs gribat dot Valsts Prezidentam un tieslietu
ministrim neaprobežotas pilnvaras, lai viņi sauktu
atpakaļ tos, kas ir tur — Vācijā. Aiz jūsu mugura_s,
tā sakot, aizkulisēs, stāv Ratminderis, kas diriģē mā-
cītājus šai Augstajā namā. Vai viņš ir īsts neatka-
rīgās Latvijas aizstāvis? Nē, viņš ir tādas Latvijas
aizstāvis, kādu vēlējās Niedra! Zālīte un Balodis ir
par neatkarīgu Latviju, kas brīva no carisma un
brīva no Vakareiropas. Es esmu par pilnīgu tautu
pašnoteikšanos, par neatkarīgu Latviju. Līdz paš-
noteikšanai Jūs vēl esat tālu!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsoša-
nā nāk prezidija priekšlikums —

likumprojektu par krizes nodokli nodot finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likumprojekta
nodošanu kommisijai. Kas atturas? Diviem pretim-
balsojot un vienam atturoties, likumprojekts par kri-
zes nodokli nodots finanču, tirdzniecības un rūpnie-
cības kommisijai.

Deputāti F. Menderis, A. Rudevics, J. Višņa u.
c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru no-
lasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-

eimai likumprojektu par benzīna monopolu."
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Šī priekš-

likuma motivēšana* vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tāti! Kad mēs pagājušā pavasarī attiecīgās kommi-
sijās apskatījām valdības iesniegto likumprojektu
par spirta piejaukšanu benzīnam, tad sociāldēmo-
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kratu frakcija lika priekša ievest benzīna monopolu.
Motīvi kapec mēs šo jautājumu ierosinājām, ir se-
kojošie.

Spirta ražošana no kartupeļiem valstij izmaksā
loti dārgi, un likumprojekts bijaradīts, lai veicinātu
kartupeluražošanu un tā sagādātu lauciniekiem lie-
lākus ienākumus. Spirta dedzināšanai kartupeļiem
ir noteiktas cietas cenas, un tās ir tik augstas, kādas
nemaksā nevienā tirgū. Tā tad te valdībai bija no-
lūks nākt pretim lauksaimniekiem, maksājot aug-
stākas cenas par spirta ražošanai izlietotiem kar-
tupeļiem, ko savukārt saskaņā ar minēto likumpro-
jektu vajadzēja piejaukt benzīnam. Tādā kārtā deg-
viela automobiļiem stipri vien sadārdzinājās. Fi-
nanču ministrijas nodokļu departaments, kas toreiz
deva paskaidrojumus, norādīja, ka valsts piemak-
sām vajadzētu 2.500.000 latu gadā. Ja vērojam, ka
tai laikā benzīna cena bija noslīdējusi uz 30 santī-
miem litrā pret 45 santīmiem, kā bija kalkulējusi
Finanču ministrija, tad bija jāpieskaita vēl 2.500.000
latu, kas kopā dod 5.000.000 latu, ko valsts ar spirta
piejaukšanu benzīnam piemaksā. Ar šo summu
valsts pabalsta kartupeļu ražotājus. Mēs sacījām,
ka, ievērojot to, ka benzīns kļuvis tik lēts — 30 san-
timu litrs, un ka tādā gadījumā starpnieki, kuru pie
mums nav daudz, šai gadījumā, varbūt, 3—4 firmas
un sindikāti, cenas tur savās rokās, vajaga ievest
benzīna monopolu. Bez tam tai laikā bija cīņa starp
diviem sindikātiem, starp «Šellu" un «Larunaftu" un
laikam arī vēl kādu trešo sindikātu — «Depolinu".
Tanī laikā, kad šie sindikāti cīnījās savā starpā,
valsts varēja ievest monopolu un no pelnās, ko pa-
ņēma sindikāti, piemaksāt kartupeļu ražotājiem, ne-
uzliekot pārmaksās par spirta piejaukšanu braucē-
jiem. Toreiz Saeimas vairākums izvēlējās to ceļu,
ka pieņēma valdības projektu un mūsu projektu no-
raidīja. Vēlāk izdeva papildinājumu un paaugstinā-
ja benzīna muitu — no 15 santīmiem uz 30 santī-
miem par kilogrammu. Un kāds bija rezultāts?
Rezultāts bija tas, ka benzīna sindikāts pacēla ben-
zīna cenas no 32 santīmiem uz 50 santīmiem, t. i.
gandrīz divkārtīgi un pēc tam vēl uz vairāk kā 60
santīmiem.

Tagad jautājums nonācis tik tālu, ka, realizējot
likumu par spirta piejaukšanu benzīnam, jr apstāju-
sies visa autobusu kustība. (A. Eglītis no vietas:
«Loti patīkami!") Varbūt Rīgai un tuvākiem apga-
baliem tas var būt patīkami, bet tie lauku apgabali,
kuriem nav dzelzceļu, es domāju, tie Jums, Eglīša
kungs, paldies par satiksmes apturēšanu neteiks.

Šogad benzīna ievedums nav neko samazinā-
jies. Pagājušā gada 9 mēnešos ievests 9500 tonnu
un šogad tanī pat laikā ievests 9000 tonnu, tā tad
tikai par 500 tonnām mazāk. Valūtas ziņā tagad
benzīna ievedums maksā vairāk, jo pagājušā gadā
izdoti 1.700.000 latu un šogad — 2.300.000 latu. Ir
diezgan lieli apgrozījumi, bet tie koncentrēti dažu
importieru rokās.

Es tagad jautāšu, kāda vajadzība mūs spiež
atstāt benzīnu brīvā tirgū un dot iespēju regulēt tā
cenas privātiem importieriem. Tas absolūti nav
vajadzīgs. Ja mums ir spirta monopols, tad tam
loti viegli var pievienot arī benzīna monopolu un
loti viegli koncentrēt šīs divi lietas valsts rokās. Aiz
šiem motīviem mēs liekam priekšā benzīna tirdznie-
cības nozarē ievest benzīna monopolu. Es domāju,
ka tagadējos apstākļos šis mūsu priekšlikums neat-
radīs tik lielas pretestības, kā tas bija pavasarī, šo
jautājumu izlemjot, un ka Saeimas vairākums balsos
par šī monopola ievešanu, jo saimnieciskā ziņā Lat-
vijai tas nāks tikai par labu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam,

M. Nuroks (Misrachi; runa vāciski)*): Aug-
stais nams! Ir skaidrs, ka šinī nopietnajā momentā
mēs cenšamies atrast jaunus ienākuma avotus. Bet
ir vairāk kā jautājums, vai benzīna monopols var
dot valstij vairāk nekā viņa ieņem no benzīna jau
tagad.

Arī nekur citur, nevienā valstī nav benzīna mo-
nopola, jo valsts to pašu nopelna ar nodokļiem. Pie
mums benzīna cena ir 59 santimi par litru; valsts no
tās saņem 45 santimus, tā tad 76,27%. Atlikušie 14
santimi— 23,73% aiziet par pašu benzīnu, par
frakti, piesūtīšanu, tvertnēm, pilsētas nodokļiem, iz-
trūkumiem un "muitas izdevumiem.

Arī Vācija, kas nu katrā ziņā pārdzīvo smagu
saimniecisko krizi, tomēr principā ir atteikusies no
benzīna monopola, jo viņa arī tagad pelnī 54,04%,
kamēr mēs ieņemam pat 76,27%,.

Monopola gadījumā valstij būs jāmaksā tūlīt
skaidrā naudā ar valūtu, kamēr tagad var maksāt
pa daļai latos un ilgāku laiku.

Jāievēro arī tas, ka te lieta grozās ap loti no-
pietno un komplicēto starptautisko naftas jautājumu,
kas var izsaukt politiskus sarežģījumus ar Ameriku,
Angliju, Krieviju, Poliju, Rumāniju u. t. t. 1929. gadā
esam ieveduši 8349 tonnas un 1930. gadā — 10.793
tonnas benzīna. Benzīna muitas esam ieņēmuši
1929. gadā 1.091.271 latu un 1930. gadā — 1.479.556
latus.

Tā tad mēs redzam, ka priekšā esošais projekts
ir tikai monopols monopola dēļ. Tāpēc es esmu galīgi
pret šī projekta nodošanu valdībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mēs uzstājamies pret katru projektu, pret katru li-
kurnu, kas nāk par sliktu strādniecībai un plašākām
tautas masām. Katrs monopols, ko realizē tagadējā
valdība, vispārīgi katrs monopols pilsoniskas valdī-
bas rokās neapšaubāmi nāk par sliktu strādniecībai.
Tas, ka šo monopolu aizstāv arī sociāldemokrāti, šī
monopola raksturu un nozīmi nepadara citādu. Kas
prasa šo monopolu? To prasa autobusu īpašnieki,
to atbalsta valdība, un ja to atbalsta arī sociāldemo-
krāti, tad tas šī monopola nozīmi strādniecībai un
plašākām patērētāju masām nebūt negroza. Tas ir
viens no paņēmieniem, kā racionalizēt tagadējo
saimniecību. Tas ir viens no paņēmieniem, kā ar
monopola palīdzību uzvelt krizes nastas un vispārīgi
nodokļu izdevumus plašākām tautas masām. Ja so-
ciāldemokrāti izliekas domājam ar monopolu palī-
dzību ievest valsts kapitālismu, tad patiesībā tie ir
kara kapitālisma monopoli pilsonības rokās pret
strādniecību.

Pirmās šī monopola sekas būs braukšanas mak-
sas sadārdzināšanās autobusos. Ar 1. janvāri sa-
dārdzināsies dzelzceļu tarifs, pasažieru tarifs. Ar
jaunā katoļa lietošanu degvielu cenas pēdējā laikā ir
kāpušas par 6% un 7%. Ar benzīna monopola
realizēšanu sadārdzināsies arī šī degviela, un līdz ar
to sadārdzināsies arī braukšanas maksa. To ne-
maksās neviens cits kā tās plašās masas, kas brauc
ar autobusiem. Tādu braucēju vien ir 120.000 cil-
vēku dienā pēc pilsētas statistikas. Un ne tikai
Rīgā, bet visā valstī iet autobusu līnijas, un tā tad
v'sā valstī līdz ar to tiks paaugstināts braukšanas
tarifs.

Otrām kārtām ir neapšaubāmi, ka,, sadārdzino-
ties benzīnam, t. i. degvielai, tiks pazeminātas auto-
busu darbinieku algas. Valdība jau ir devusi savu
piekrišanu paaugstināt biļešu cenas, tāpēc ka sa-
dārdzināsies benzīns. Bet autobusu kalpotāju, šoferu
un kasieru algu samazināšanas lietā, protams, val-

*) Runātāja atrelerējums.
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dlba nekad neiejauksies, un autobusu īpašnieki pat-
vaļīgi rīkosies, ka viņi grib. Tā kā te nav pare-
dzama algu noturēšana uz līdzšinējā līmeņa — neru-
nājot par algu paaugstināšanu —, tad neapšaubāmi,
ka algas tiks pazeminātas. Tagad autobusu īpaš-
nieki ievi!inaja_ kopīga streikā arī savus ' šoferus un
pārējos kalpotājus, lai kopīgi uzstātos oar jauno mo-
nopolu. Tagad, kad valdība jau atbalstījusi un de-
vusi savu piekrišanu monopola projektam, autobusu
īpašnieki doma par streika izbeigšanu. Bet tagad
runas šoferi! Ja autobusu īpašnieki domā par strei-
ka izbeigšanu, tad _ šoferiem no savas puses, pare-
dzot algu samazināšanu, jāuzstāda savas prasības
un treiks jāturpina. Tas nepieciešami jādara, lai
aizstāvētu savas intereses.

Būdami pret monopolu, mēs tagadējos apstā-
kļos prasām brīvu tirgu degvielām, arī Krievijas
benzīnam, kas Iētumaun labuma ziņā konkurrē ar
parejo benzīnu, kas nāk no Amerikas vai Anglijas.
Brīva konkurrence Krievijas benzīnam ir priekšro-
cības, tāpat ka pārējām Krievijas precēm. Mono-
pols sadārdzinās tarifu, nevis otrādi.

Mūsu frakcija balsos pret šo monopolu kā pret
dzīves sadardzinataju, kā pret līdzekli, ar ko krizes
nastas grib uzvelt strādniekiem un plašām tautas
masām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! (I, Bērziņš no vietas: «Dāmas un kungi!")
— Dāmas un kungus, Bērziņa kungs, atstāsim

, Jums! —
Runājot par šo likumprojektu, jāatzīmē, ka tas

ir nepieciešams aiz šādiem iemesliem. Mums ir
dati, ka mūsu pastāvošā tirdzniecībā par vienu litru
pārdotā benzīna vidutāji pelnī caurmērā vismaz 11
santimu. (Starpsaucieni.) Jā, brutto! Tas ir loti
liels procents. Ja gribat, pārrēķinait, cik iznāk
netto. Ir jau zināms, kāds ir jūsu netto, bet par to
vēlāk.

Interesanti bija tas, ka strādnieku un zemnieku
frakcijas pārstāvis šeit diezgan vaļsirdīgi runāja
krievu benzīna vārdā un ar šo savu runu padarīja
savu frakciju par krievu benzīna frakciju. Viņš ru-
nāja to, ko liek runāt «Larunafta". Vai viņš zina,
ka «Larunafta", kuras vārdā viņš_ runāļa, nosaucot
to, par krievu benzīnu, ir sindikātā kopā ar «Šellu"
un «Apekolu", kā arī citiem. Sudmaļa kungs to no-
sauca par brīvo tirdzniecību. Viņš teica: «Lai dzīvo
šī brīvā tirdzniecība!" Viņš runāja it kā darba tau-
tas vārdā. Kā vārdā tas notiekot? — Tas notie-
kot mūsu darba tautas nelaimīgo šoferu un to cil-
vēku vārdā, kam vajadzīga satiksme. Nē, Sudmaļa
kungs noteikti runāja «Larunaftas" interesēs, un šo
viņa uzstāšanos neaizmirsīs neviens, kas saprot
mūsu valsts apstākļus, kas pārzin mūsu saimnie-
ciskos apstākļus. (Starpsaucieni.)

Bet interesantākais, Mežula kungs, ir tas, ka
Jūs ar šādu uzstāšanos esat visus savus principus
salauzuši. Jūs tagad raidāt saucienu pret mono-
poliem: «Lai dzīvo privātā saimniecība!" Kā tad
nu uzreiz Jūs esat kļuvuši tādi privātās iniciatīvas
aizstāvji? (Starpsaucieni.) Tikai tamdēļ, ka šī jau-
tājuma atrisināšanai mēs esam spiesti praktiski ķer-
ties klāt un arī aizskart jūsu aizstāvētas Krievijas
tirdzniecības intereses. Jūs turpretim gribat atļaut
Krievijai tirgoties šeit pilnīgi brīvi un tapec nu aiz
šiem motīviem tagad sakāt, ka esat par brīvo konkur-
renci, lai aizstāvētu darba tautas intereses. (Starp-
saucieni.) Visam ir mērs un sevišķi šādai lietai ir
savs mērs.—

Tālāk — par naftu. Man ir viens dokuments,
un tas liecina, ka ir viena fabrika — un neapšaubāmi

vācu frakcijas vēlētāju rokās, — kura ieved naftu.
.Pēc muitas noteikumiem naftu var ievest ar zinā-
miem atvieglojumiem, ja tā satur līdz 25% benzīna.
Ja šo naftu šeitpārstrādā pie tagad pastāvošās aug-
stās muitas — 36 santīmiem par kilogrammu, ienāk
viena smuka summiņa. Ir aprēķins to darīt, ja ir
tāda starpība. (Starpsaucieni.) Viens kuģis ir paš-
reiz ceļā, un atkal varēs labu veikalu taisīt. Bet uz
kā rēķina? Cienījamie deputātu kungi, vienīgi uz
valsts kases rēķina, jo šī fabrika pašreizējā stāvokli
ar šo naftu nopelnīs atkal pusotra miljona latu. Un
uz kā rēķina? Tikai ne uz viena cita, kā uz iedzī-
votāju sliktuma, uz valsts maka rēķina. Tāpēc
mūsu dziļākā pārliecība ir tāda, ka šo monopolu ne-
var radīt un nedrīkst radīt ieņēmumu avota, bet sa-
tiksmes palētināšanas dēķ Satiksmi var palētināt,
ievedot benzīna monopolu. Tāpēc sociāldemokrātu
iesniegtais priekšlikums ir atbalstāms un reali-
zējams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mllbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Visas lielās naudas
summas, kas aizplūst uz ārzemēm par ievedamo
benzīnu, tanī pašā laikā saimnieciskās grūtības
valsts iekšienē spiež domāt par izeju, lai arī mēs no
savas puses atrastu kādu līdzekli ievedumu sašauri-
nāšanai. Man šķiet, tas viss ir spiedis šī priekšli-
kuma ierosinātājus iesniegt to Saeimai.

Pēc manām domām priekšā liktais benzīna mo-
nopols nekā liela valstij nedos, bet, kā jau viens no
iepriekšējiem runātājiem minēja, katrā ziņā radīs ie-
spēju palētināt braukšanas maksu, bez tam dos ie-
spēju samazināt lielostarpnieku peļņu, kādair ta-
gad. Pēc manā rīcībā esošām ziņām pagājuša gada
starpnieki par benzīna ievešanu nopelnījuši vairāk
kā 2.500.000 latu. Šīs ziņas snieguši technikuma
autokursu inženieri Hotte un Paulockis, ka ari citi
lektori.

Bet ne tikai tas mūs interesē. Mūs interesē arī
jautājums, cik lielos apmēros varam izmantot savā
zemē ražoto degvielu, t. i. spirtu. Visa brēka un
autobusu - automobiļu streiks ir izcēlies tāpēc, ka
ievesta obligātoriskā spirta piejaukšana benzīnam.
Spirta piejaukšana benzīnam pēc pašreizējā aprē-
ķina dotu valstij apmēram 2.000.000 latu gadā. Šie
2.000.000 latu nāktu uz kartupeļu ražotāju rēķina, t. i.
kartupeļu ražotāji iegūtu šo summu — vismaz pa
dalām — par nodotiem kartupeļiem. Man šķiet, ka
valdība, kurai šāds priekšlikums uzstādīts, pūlēsies
atrast saskaņotību, lai turpmāk nelauztu šķēpus jau-
tājumā par spirta piejaukšanu benzīnam. Ir valstis,
piemēram Vācija, kas piejauc benzīnam vēl lielāku
spirta procentu nekā mēs. Pāris reižu man ir bijusi
izdevība piedalīties mēģinājuma braucienos, kur bija
iespējams braukt ar 30% un vēl vairāk procentu
piejaukuma.

Es ticu un paļaujos, ka šis projekts, nonācis val-
dības rokās, palīdzēs atrisināt grūto lauksaimniecī-
bas krizes jautājumu, sevišķi Vidzemē, kur ļoti vāji
padodas kvieši un rudzi, tāpat ari Kurzemes zie-
meļu daļā,Ventspils un Talsu apriņķos, un Vidzemes
un Latgales ziemeļu dala, kur galvenā kārtā pado-
das kartupeli. Ja izdosies spirtu ražot lielākos ap-
mēros, ja izdosies laist to apgrozībā kā degvielu, tad
līdz ar to pavairosies arī kartupeļu audzēšana, un ar
to mēs lielā mērā nāksim pretim mūsu valsts zieme-
ļu apgabalu iedzīvotājiem. Tāpēc mēs, kaut arī ne-
paredzēdami no benzīna monopola valsts kasei se-
višķi lielus ienākumus, tomēr balsosim par to un
visiem spēkiem atbalstīsim, lai tādā kārtā nokārto-
tu arī mūsu spirta dedzināšanas jautājumu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vestermanim.

V. Vestermanis (vācu baltiešu partija; runā
vāciski):*) Manas dāmas un kungi! Valsts mono-
polus var ievest dažādu iemeslu dē[. Tos var ievest
tīri fiskālu jemeslu dēļ, t. i. lai rastu valsts kasei zi-
nāmus ieņēmumus, vai atkal lai pasargātu kādu
iekšzemes ražošanas nozari, kā tas ir ar projektēto
cukura monopolu, kur ar monopola palīdzību grib
dot iespejupaplašināties cukura rūpniecībai un līdz
ar topalīdzet sagrautai lauksaimniecībai. Bet kā ir ar
benzīna monopolu? Te atkrīt kādas iekšzemes ražo-
šanas nozares aizsardzība, jo, diemžēl, mums nav
naftas avotu, nedz arī mēs varam benzīnu pagatavot
no degakmeņa,_ kā tas ir Igaunijā. Tā tad paliek
pāri tikai fiskālās intereses. Bet šinī ziņā tomēr jā-
saka, ka šīs intereses ērtāk un ar mazākiem izde-
vumiem pasargā muitas un akcīzes nekā valsts mo-
nopols. Būtu naīvi domāt, ka valsts varēs iepirkt
izdevīgāki nekā šejienes firmas, kam ir visciešākie
sakari ar lielajiem ārzemju koncerniem. Taisni
otrādi — droši vien valstij būs jārēķinās ar neizde-
vīgākiem iepirkšanas noteikumiem, vismaz krēdita
piešķiršanā.

Ja Bastjāņa kungs aizrāda, ka benzīna mono-
pola ievešana jau š. g. jūlijā būtu devusi valstij ie-
spēju iepirkt par lētākām cenām lielākus benzīna
daudzumus un sakarā ar to uzturēt iekšzemē zemā-
kas cenas nekā tās pašlaik ir, tad līdz ar to viņš pie-
krīt, ka monopola pārvaldei būtu vajadzējis ielai-
sties spekulācijā, t. i. izdarīt iepirkumus, vadoties
no cenu politikas motīviem, ilgākam laikam. Bet
vai taisni šeit nav vislielākās briesmas? Cenas taču
var arī kādreiz krist, un līdz ar to fiskam var rasties
lieli zaudējumi.

1Un
tālāk: ja priekšlikuma iesniedzēji uzskata,

kā to man Bastjāņa kungs paskaidroja, ka jāieved
ne tikai benzīna importa monopols, bet arī eksplua-
tācijas monopols, tad valstij būtu jāpārņem visas ie-
rīces, kā tanki, pildītavas, noliktavas u. t. t. un,
protams, ne jau bez atlīdzības, bet par taisnīgu at-
līdzību. Un kur valsts ņems vajadzīgos līdzekļus?
Bet japat tas būtu iespējams, vai kāds tiešām domā,
ka valsts ierēdņi spēs veikt bez sarežģījumiem ben-
zīna izdalīšanu, kas ir ļoti komplicēta un prasa lielas
speciālas zināšanas? Vai gala rezultātā nebūs ben-
zīna sadārdzināšanās, vai arī valstij zaudējumi?

Man šķiet, ka šo jautājumu objektīvi novērtē-
jot, ir iespējama tikai pozitīva atbilde, un tāpēc vācu
frakcija balsos pret šī priekšlikuma nodošanu kom-
misijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

I

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es vēlreiz atkārtoju, ka katrs monopols buržuāzijas
rokās var būt tikai līdzeklis, lai izspiestu vairāk lī-
dzekļu no strādniecības un pie tam loti organizētā,
disciplinētā, koncentrētā veidā. Monopolus vien-
mēr aizstāv sociāldemokrāti vai buržuāzija, vai arī
abi kopā. Mēs domājam, ja pastāv vēl privātā kon-
kurrence, tad uz šīs savstarpējās konkurrences pa-
mata patērētājs var vēl ko iegūt, bet ja viss ir kon-
centrēts vienās rokās, tad izsūkšana notiek vislie-
lākos apmēros; tāpēc, ja jāizvēlas starp monopolu
un privāto tirdzniecību, mēs nebūsim tie, kas aiz-
stāvēs vienu vai otru buržuāzijas pasākumu, bet do-
dam priekšroku un pirmām kārtām apkarojam or-
ganizēto monopolu buržuāzijas rokās. (Starpsau-
cieni. Priekšsēdētājs zvanī.)

Loti labi jau pateica blodnieku Mīlbergs, ka šis
monopols dos līdzekļus valstij. Kur tad valsts ņems
šos līdzekļus? Taču pirmā kārtā ne no uzņēmēja,

*) Runātāja atreferējums.

jo mūsu valdība ir pirmā kārtā uzņēmēju valdība;
viņa izspiedīs tos no tā nabadzīgā patērētāja, no au-
tobusu un citiem braucējiem; tie būs tie, kas dos
izdevību, kāpēc tagadējā valdība šo projektu aiz-
stāv.

Breikša kungs vēl nāca ar kādu triku, pieķer-
damies «Larunaftai", gribēdams mūs sabaidīt. Var-
būt Jums ir zināmas tās veikalnieciskās aizkulises —
tās Jums droši vien ir zināmas; bet tā ir tikai pie-
ķeršanās, tas nav princips. Ar triku, ar demago-
ģisku triku Breikša kungs grib novērst interesi no
pašas šī monopola būtības, lai tādā kārtā ar šo dē-
magoģiju dabūtu cauri šo monopolu, kas ir izdevīgs
tagadējai valdībai un uzņēmējiem.

Ja Breikšs un citi domā, ka mums ir bailes no
šī Krievijas benzīna, tad tas ir aplami. Mēs to ie-
domājamies lētāku un kā tādu, ko aizstāv paši au-
tobusu braucēji. Ja to izlietotu, braukšana ar auto-
busiem būtu lētāka. Tāpēc mēs nebaidāmies ne no
Krievijas benzīna, ne no Krievijas traktora, jo viņi ir
uzvarējuši — uzvarējuši ne tikai oikonomiski, bet
arī politiski.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Ir apbrīnoja-
ma tā loģika, ar kādu te no strādnieku zemnieku
frakcijas uzstājās Sudmaļa kungs. Viņš saka, viņš
esot nācis aizstāvēt no šīs katedras brīvo tirdznie-
cību pret Latvijas valdības un buržuāzijas spaidiem.
(K. Mežula starpsauciens.) Mežula kungs, Jus va-
rat paņemt stenogrammu, tad Jūs redzēsit, vai tas
tā ir, vai nē. Te bija runa par brīvo tirdzniecību.
Man ir jautājums, no kura laika Jūs esat par brīvo
tirdzniecību. (K. Mežulis no vietas: «No kura laika
Jūs melojat?")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Saucu depu-
tātu Mežuli pie kārtības!

V. Bastjānis (turpina): Es redzu, ka_ Jums tas
briesmīgi sāp, ka Jums ir nepatīkami, ja šādas lietas
apgaismo, un tāpēc esat gatavi uz visu ko, nosaucat
runātājus par meļiem un nezin kā vēl. Mēs varēsim
par to pārliecināties stenogrammā. Paskatīsimies
un tad redzēsim, kā Jūs esat teikuši. Es sapratu,
Sudmaļa kungs sacīja tā, ka viņš aizstāv brīvo tirdz-
niecību un šinī gadījumā noteikti uzstājās pret tiem
žņaugiem, ko Latvijas valdība ar monopolu grib uz-
likt Latvijas strādniecībai. Vai tā nebija? (E. Sud-
malis no vietas: «Nē, tā nebija!" — Smiekli.)
Sudmaļa kungs, es jūtu, ka Jūs esat sapinušies šinī
lietā, manāt, ka labi nav, bet ārā tikt nekādi ne-
varat. Būtībā tā tas bija, un šeit nebūt nav jāstrī-
das par to, kādā veidā šis teiciens izteikts.

Benzīna jautājums ir sindikāta rokās. Šinī sin-
dikātā ir iegājusi arī «Larunafta" resp. Krievijas
benzīns. Sudmaļa kungs, tanī laikā, kad Jūsu frak-
cija šeit allaž nāk un runā par imperiālistiem, un
intervencijām, un tiem nolādētiem kapitālistiem, kas
žņaudz nost strādniecību, Krievijas «Larunafta" iet
kopā ar šiem imperiālistiem, ienāk šeit Latvijā un
žņaudz strādniecību nost! Tāpēc arī tagad Jūs nā-
kat šeit un šinī gadījumā aizstāvat imperiālistus un
sindikātu, esat viņu sargātājs un gribat, lai šis cīņas
rezultāts būtu tāds, ka benzīna cena paaugstinātos,
lai tādā kārtā no tā ciestu arī braucējs. Tāds, lūk,
bija Jūsu runas saturs. Jūs gribat, lai šī lieta tāpat
turpinātos, bet mēs gribam ar šo monopola likumu
šos imperiālistus, šo kapitālistisko sindikātu, kurā
ieiet arī «Larunafta", aprobežot. Mēs sakām, ka
mums ir vienalga, vai tas ir Krievijas benzīns, vai
Amerikas benzīns, bet ja tas ir sindikāts, viena ka-
pitālistu vienība, kas izmanto Latvijas apstākļus,
strādnieku šķiru un pārējos braucējus, kāda velna
pēc tad mums tas jāaizstāv! Pasakait, kāpēc Jūs to
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aizstāvat. (Troksnis pa kreisi.) Nav nekādu mo-
tīvu Jtroksnis pa kreisi; priekšsēdētājs zvani) tā
aizstāvēšanai. Šeit nav strādnieku, bet gan kapitā-

^

listu intereses. Ta. tad vienīgais motīvs Jūsu runai
— aizstāvēt kapitālu._ Jūs taču redzējāt, ka vācu
frakcija, kas ir kapitāla pārstāvji šeit Latvijā, bija
pret monopolu. Viņa negrib monopolu, viņa sargā
kapitālu. Šoreiz Jūs kopā ar viņiem sargājat kapi-
tālu un imperiālistus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Ie-
sniegtais ierosinājums, bez šaubām, atbalstāms, bet
nevis tadel, lai benzīna cenas pazeminātu, bet lai tās
vēl vairāk paaugstinātu, un lai, ievedot benzīna mo-
nopolu, paaugstinājums nāktu tieši valsts kasē. Mēs
visu laiku ka jau bagāta valsts un kā bagāti kungi
liekam sevi apkalpot ārzemju kapitālam. Vieni dod
automobiļus, otri dod benzīnu, un mēs braucam, tā
ka dubli vien šķīst. _ Bet tanī pat laikāmēs nonākam
ar katru dienu lielākas grūtībās. Mūsu automobi-
ļiem tiek bruģētas dārgas šosejas, ka lai vai ola pa
tam veļas — arī tā nesaplīsīs; bet par zemnieku
cejiem nomales neviens negādā — tur lai lauž ra-
tus, un zirgi rudeņos un pavasaros lai slīkst vai nost.
Ja nebūtu autobusu kustības, tad tādas greznas šo-
sejas mums nemaz nebūtu vajadzīgas. Mūsu auto-
mobiļu kustība šosejas, ja tās nav darvotas, 2—3
g_ados ta saēd, ka vajadzīgs kapitāls remonts. Lie-
lākais neprāts ir atļaut autobusu līnijas parallēli
dzelzceļam: kur tās atļautas, tur dzelzceļš nevar
savilkt galus kopā._ Dzelzceļā un šosejās mēs ie-
guldām milzu kapitālus. Un tas notiek vienīgi tāpēc,
lai varētu braukt pēc izvēles: vai pa dzelzceļu, vai
pa šoseju. (Troksnis.) Tā ir veca kārtība. Ja gri-
bam likt sevi apkalpot, tad par to jāsamaksā. Mūs
apkalpo ārzemju kapitāli un ārzemju strādnieki.
Viņi arī tāpēc saņem atalgojumu, viņiem ir darbs un
maize, bet mūsu strādniekiem nav ne darba, ne
maizes. Agrāk Līgatnes papīra fabriku apkalpoja
apmēram 40 vietējā miestiņa ormaņu, kas visi no-
pelnīja sev maizi ar fabrikas preču transportu. Ta-
gad šo fabriku apkalpo automobiļi, un minētie 40—
50 ormaņu tagad ir pusbadā. Automobiļu kustība
mums noteikti jāierobežo, paceļot benzīna cenas,
paaugstinot automobiļu ievedmuitas. Autobusu sa-
tiksme atļaujama vienīgi pa tādām līnijām, kur nav
dzelzceļu. Šādām līnijām valdība varētu benzīnu
cenas arī pazemināt, lai pasažieriem nebūtu pārāk
dārga satiksme; bet visiem citiem autobusiem, kas
iet parallēli dzelzceļiem, un luksus limuzīniem, ar
kuriem brauc arī mūsu kreisie biedri, degvielas ce-
nas vajaga paugstināt — lai viņi maksā, jo viņiem
ir diezgan lielas algas, lieli ienākumi, ar ko samak-
sāt. (Troksnis.) Patiesībā varētu arī braukt ar au-
tomobiļiem, izlietojot vienīgi spirtu. Pagājušā gadā
uz kādas līnijas pilsētas valde jau pierādīja, ka var
braukt tikai ar spirtu, ka benzīns nemaz nav vaja-
dzīgs. Lauksaimnieki tad varētu nodot kartupeļus
braukšanai patērējamā spirta ražošanai. Aizrāda,
ka motori rūsot, bet šī rūsēšana, kas rodas, attīsto-
ties dažādām skābēm, ir tik niecīga, ka motors būs
jau galīgi nobraukts, kamēr šīs skābes iedarbosies.
Ja motorus samaitās, tad tos varēs izlabot mūsu
pašu darbnīcās.

Jaunā zemnieku apvienība balsos par šo ierosi-
nājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*).

L*)

Runas atreferējums nav iesniegts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Labākais pierādī-
jums tam, ka benzīna monopols nav vajadzīgs, ir
Sudmaļa kunga un Jeršova uzstāšanās. Es domāju,
ka viņi aizstāvēs monopolu sistēmu, jo tā ir ievesta
Padomju savienībā, bet viņi saka, ka monopoli nav
vajadzīgi. Kur jums vajaga labākus pierādījumus!
Monopolizācija ir Krievijas iekārtas princips, bet šie
kungi, kas Padomju Krieviiu aizstāv, tagad saka, ka
monopoli nav vajadzīgi. Un patiešam es varu teikt,
ka būtībā šis monopols neder.

Bastjāņa kungs gribēja paskaidrot, kapec viņš
benzīna monopolu aizstāv, bet tomēr nevarēja pa-
skaidrot. Vai jūs domājat, ka šoferiem benzīns bus
lētāks? To vēl neviens nevar pateikt. Taisni ot- ,
rādi: tikai tad, ja ir brīva konkurrenceir cerams,
ka tas būs lēts, jo tādā gadījumā vislielākā konkur-
rence spiež cenas pazemināt. Ja jūs šo konkurrenci
izslēgsit, no kā jūs pirksit benzīnu? Protams, no
tiem, kas pārdos — vai nu tas būs Šells, vai Pa-
domju Krievijas «Larunafta". Pašiem_ mums ben-
zīna nav, un mēs būsim spiesti samaksāt tādu cenu,
kādu liks priekšā. Jūs samaksāsit tik daudz, cik
augsta būs pasaules tirgus cena. Bez šiem pārde-
vējiem jūs nevarat iztikt.

No otras puses, ja cenas pasaulestirgu samazi-
nāsies, vai jūs nebūsit_ spiesti ņemt tādu cenu, par
kādu būsit iepirkuši dārgo benzīnu? (V. Bastjānis
no vietas: «Ko privātie darītu?")_ Atvainojiet, ja. pa-
saules tirgū krīt cenas, privātuzņēmējs pārdod letak.
Bastjāņa kungs pats mums stāstīja, ka vienu laiku
benzīns esot maksājis 57 santimi litrs, tad — 65 san-
timi un pēc tam uzreiz noslīdējis uz 30 santimu. Jus
paši konstatējāt, ka cena nokrita uzreiz. Tas pie-
rāda, ka pasaules tirgū cenas grozās, un zaudējumus
cietīs vai nu valsts, vai patērētāji, jo mums bus mo-
nopols.

Būtība mes neka nepanāksim ne ar cukura, ne
benzīna monopoliem. Lai benzīnu pārdotu, mes
būsim spiesti vienkārši pelnīt, un lai pelnītu, mums
vajadzīgs kapitāls. Bez kapitāla monopolu ievest
mēs nevaram. Ievedot benzīna monopolu, jāierīko
tanki, kam vajadzīgs kapitāls, jo Šells vai Padomju
Krievija savus tarfkus nedos. Varbūt jus gribat tos
nacionalizēt — tad nauda nav vajadzīga. Varbūt
centrs nonāks arī līdz tādiem līdzekļiem, bet tad va-
jadzēja sākt no šī gala, tad būtu skaidrāk.

Es domāju, ka ne sociāldemokrāti, ne demokrā-
tiskais centrs nedornā būtībā uzlabot stāvokli; viņi
grib monopolu vienīgi monopola dēļ. Vai valstij bus
kāds labums, tas nav svarīgi — ja tikai ir mono-
pols. Vēlāk Breikša kungs un citi var uzstāties
mītiņos un apgalvot, ka aplaimojuši tautu ar mono-
poliem.

Es apbrīnoju arī Vestermaņa kungu, kas uz šīs
katedras mēģināja pierādīt, ka benzīna monopols
nav izdevīgs. Vai tad Vestermaņa kungs domā, ka
monopola piekritēji paši nezina, ka tas nav izde-
vīgs? Vai Jūs domājat, ka Bastjāņa kungs nezina,
ka benzīna monopols nav izdevīgs. Bastjāņa kungu
neinteresē, vai valsts pelnīs, vai nē, ja tikai ir mo-
nopols. Jūs redzat, ka mums ir tādi gudri kungi,
kas grib tādā ceļā uzlabot stāvokli.

Leikarta kungs sacīja: kāda velna dēl automo-
biļi vispār vajadzīgi, var staigāt kājām, kā simts
gadu atpakaļ. Pilnīgi pareizi! Tā saimniekojot no-
nāksim tādā stāvoklī, ka būs jāiet ne tikai kājām, bet
pat basām kājām. Turpinot demokrātiskā centra
polītiku, pie tā nokļūsim. Leikarta kungs gāja vēl
talak un sacīja: «Kāda velna pēc mums vajadzīgs
benzīns — var braukt ar spirtu vien!" Tagad litrs
benzīna maksa 40 santimu, tad spirts maksās Ls 1,20.
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Redziet, cik apdomīgi šie kungi pieiet jautājumam!
Redziet, tagad Saeimā ir tādi vīri un tāds noskaņo-
jums, ka tādi jautājumi vispār var nākt priekšā.
Tāpēc nav brīnums, ka tiek ievests viens otrs mo-
nopols.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta F. Mendera un c. iesniegtais priekšlikums:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-
eimai likumprojektu par benzīna monopolu."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šī priekšlikuma pieņemšanu. (K- Mežulis no
vietas: «Lielā koalīcija! Cielēna nodomi piepildās!")
Acīmredzot vairākums. Deputāta F. Mendera u. c.
iesniegtais priekšlikums pieņemts.

Deputāti V. Bastjānis, A. Rudevics, P. Lejiņš u.
c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru no-
lasīt!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu likum-
projektu:

«Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statūtos.
§ 20. beigu teikumā starp vārdiem „padomes" un „piekrišanu"
iespraust „vismaz 3jt visu locekļu".
§ 45 papildināt ar sekojošo:

„Atseviško krēditu piespriešanā padome vadās no valdes
priekšlikumiem, pie kam valdes priekšā likto krēditu paaug-
stināšanai padomē nepieciešams klātesošo padomes locekļu
vienbalsīgs lēmums."

Ar šo pārgrozījumu spēkā stāšanos visu padomes locekļu
pilnvaras skaitās par anullētām.

1931. g. 15. decembrī.
Saeimas deputāti:

V. Bastjānis,
A. Rudevics,
P. Lejiņš,
F. Cielēns,
A. Petrevics."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Latvijas banka savā pastāvēšanas laikā
ir nodarījusi valstij lielus zaudējumus — kādus
15.000.000—16.000.000 latu. _ Šie zaudējumi radušjes
veselas rindas dažādu operāciju -del, bet liela mēra
tie koncentrējušies savās lielākās summās uz atse-
višķiem uzņēmumiejn. kas stāvējuši tuvu tām per-
sonām, kuras Latvijas bankā bijušas noteicošās diez-
gan ilgu laiku, un arī tām personām, kuras stāvēju-
šas tuvu pilsoniskām valdībām. Negribu šodien te
uzskaitīt visus tos uzņēmumus, uz kuriem tas attie-
cas, bet teikšu, ka šo zaudējumu cēlonis galvenā
kārtā meklējams tanī apstāklī, ka Latvijas bankas
padome bieži vien krēditus palielinājusi uzņēmu-
miem, kas nav bijuši krēditu cienīgi, un palielināju-
mi notikuši tāpēc, ka Latvijas bankas padomes pil-
soniskais vairākums dabūjis direktīvas no partijām
un grupām, kas uzņēmušās sargāt šos uzņēmumus,
vai arī kam tie piederējuši. Bijuši gadījumi, ka Lat-
vijas bankas valde nostājusies pret dažu uzņēmumu
kreditēšanu, bet padome, kaut arī dažreiz ar nelielu
balsu vairākumu, krēditus piespriedusi. Lai Latvi-
jas banku turpmāk pasargātu no šādiem lēmumiem,
mums jāpārveido bankas padomes kompetences.
Kā tas noskaidrojās parlamentārā izmeklēšanas
kommisijā sakarā ar «Uniona" bankas un «Lata"
lietām, krēditu piešķiršanai padomē būtu prasāms
kvalificēts balsu vairākums, vismaz % vai 3Ļ, lai,
krēditus piešķirot, būtu zināma drošība. Tas ir
viens no galveniem punktiem, ko mēs uzskatām par
grozāmiem.

Klāt nāk vēl viens apstāklis, un tas ir sekojošais.
Latvijas bankas_ padomei ilgāku laiku_ nevarēja at-
rast priekšsēdētāju. Padomes priekšsēdētaja biedrs
ilgu laiku bija Klīve. Bija prasīts iecelt padomes

priekšsēdētāju, bet pagāja ilgs laiks, un to nevarēja
atrast — nevarēja atrast tāpēc, ka viena dala vecās
valdības bija par to, ka šinī amatā jāieceļ Klīve, to-
mēr liela dala bija pret viņa iecelšanu, ievērojot no-
tikumus, kas bija bijuši pirms tam, un tos, kas nāca
klāt vēlāk. Tomēr pēdējā brīdī vecā valdība iecēla
Klīvi par padomes priekšsēdētāju. Mēs atzīstam šo
soli par nepielaižamu un uzskatām, ka tāda iecelša-
na nevarēja notikt. Cik mēs esam informēti, šī
iecelšana ir notikusi arī juridiski nepareizi^ t. i. Mi-
nistru kabinets ir lēmis par šo iecelšanu bez sevišķa
finanču ministra iesnieguma, ko bankas statūti un
Ministru kabineta iekārtas likums neparedz. Pro-
tams, tas darīts aiz politiskiem nolūkiem. Lai tagad
pārcirstu šo mezglu un dotu iespēju nokārtot šo jau-
tājumu tādā veidā, kā to prasa vairākums, vaja-
dzīgs anullēt Latvijas bankas padomes pilnvaras, t.
'. atcelt tagadējo bankas padomi un iecelt jaunuban-
kas padpmes sastāvu. Tad būtu iespējams arī ta-
gadējai valdībai iecelt jaunu priekšsēdētāju. Aiz šī
iemesla mēs liekam priekšā grozīt Latvijas bankas
statūtus. Varbūt kommisijā izvirzīs arī citus papil-
dinājumus, bet te jautājums jānostāda tā, ka krēditu
ziņā tas ir pieņemams. Tāpēc es lieku priekšā šo
likumprojektu nodot kommisijai, kas to pārstrādātu
un papildinātu, bet pieņemtu padomes pilnvaru at-
celšanu un jauna sastāva iecelšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašā pēdējā brīdī
iesniegts vēl viens likumprojekts attiecībā uz Lat-
vijas bankas statūtu grozīšanu. Šo likumprojektu
iesnieguši deputāti P. Leikarts, A. Frišmanis u. c,
ko lūdzu sekretāru nolasīt, lai varētu apspriest abus
projektus reizē.

Sekretārs A. Blodnieks:
„A. god.

Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā pieņemšanai sekojošu mūsu

likuma projektu.
Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas bankas statūtos.
I. Statūtu 41. pantu izteikt šādi: Banku pārvalda pado-

me un valde. Padome sastāv no 7 padomes locekļiem, kuru
skaitā' ieiet viens Finanču ministrijas pārstāvis. Valde sastāv
no galvenā direktora, viņa vietnieka un trīs direktoriem.

II. 42. pantu izteikt šādi: 6 bankas padomes locekļus
iecel Ministru kabinets pa vienam no biržas komitejas, tirgo-
tāju-rūpnieku savienības, Latvijas kooperatīvu kongresa pa-
domes un Latvijas arodbiedrību centrālbiroja priekšā liktiem
kandidātiem, bet piekto un sesto ieceļ no lauksaimnieku —
ražotāju vidus uz lauksaimnieku saimniecisko organizāciju ko-
pējo priekšlikumu. Bankas galveno direktoru, viņa vietnieku
un trīs direktorus ieceļ Ministru kabinets no bankas padomes
priekšā liktiem kandidātiem.

Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku padome izvēl
no sava vidus.

III. 43. pantu izteikt šādi: Padomes priekšsēdētājs, viņa
vietnieks un padomes locekļi, izņemot Finanču ministrijas
priekšstāvi, ir neatceļami, izņemot gadījumus, ja pierādītos,
ka bankas zaudējumi ceļas padomes lēmumu dēļ; ja padomes
loceklim ar spēkā nākušu tiesas spriedumu atņemtas vai apro-
bežotas tiesības, vai ja tas sodīts ar cietumu par noziegu-
miem, kas izdarīti mantkārīgos nolūkos, vai arī tas atrodas
zem izmeklēšanas vai tiesas par minētiem noziedzīgiem noda-
rījumiem, — tad Ministru kabinets lemj par visas padomes vai
vienīgi tās atsevišķo locekļu atstādināšanu no amata. Pirmos
divos gados no šo pārgrozījumu spēkā stāšanās dienas iz-
stājas ik gadus 2 no 6 ieceltiem padomes locekļiem pec sav-
starpējas vienošanās vai lozes, bet nākošos gados tie, kuri
sabijuši par padomes locekļiem 3 gadus. Ja kāds no padomes
locekļiem izstājas pirms termiņa, viņa vietā ieceļams jauns
padomes loceklis uz atlikušo laiku.

Tiklab valdi kā viņas atsevišķus locekļus arī padome var
atcelt viņu nesekmīgas darbības del.

IV. 59. pantu izteikt šādi: Latvijas bankas galvenā di-
rektora, viņa vietnieka, 3 direktoru pilnvarotie ierēdņi un kal-
potāji saņem algu uz brīva līguma pamata un, viņu algas no-
teic bankas padome. Ieceltie padomes locekļi saņem atalgo-
jumu tikai par sēdēm, locekļi — Ls 15.—, bet pjiekšsēdētajs
— Ls 20.— par sēdi, pie kam nedēļa nevar noturēt vairāk par
2 sēdēm.
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Vi 67. pantu izteikt šādi: Līdz ar šo pārgrozījumu spē-
ka stāšanos dzēstas līdzšinējas bankas padomes pilnvaras.

Līdzšinējas valdes locekļu pilnvaru izbeigšanās laiku no-
saka padome.

P. Leikarts,
A. Frišmanis,
J. Vinters,
P. Zālīte,
A. Jukšinskis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam nav nekādu iebildumu pret abu likumprojektu
apspriešanu reizē? (Saucieni no vietām: «Nav!")
Vārds deputātam Ulmanim.

K. Ulmanis (zemnieku savienība): Es vēlos pa-
teikt tikai to, ka Klīves iecelšana par Latvijas ban-
kas padomes priekšsēdētāju notika pilnīgi likumīgi
un apgalvojumam, ka nebūtu ievēroti visi noteiku-
mi, nav nekāda pamata.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Lat-
vijas bankas padomes un valdes rīcība sakarā ar
lielajiem zaudējumiem, kas par šiem gadiem norak-
stīti, ir radījusi vislielāko nemieru visplašākās tautas
masās. Visi jautā, kā tas tā varēja notikt, ka ir
zaudēts tik daudz miljonu, bet vainīgos nekad nevar
atrast. Notiesā gan vienu otru sliežu bīdītāju — lai-
kam gan tikai viens tāds ir notiesāts, — bet galve-
nie vainīgie vienmēr ir izsprukuši. Šis parādības
sakne, pārbaudot Latvijas bankas statūtus, izrādās,
meklējama tieši šinīs statūtu noteikumos.

Vispirms, kas ir tagadējā Latvijas bankas pa-
dome? Tā ir andeles objekts, ap kuru cīnās mūsu
politiskās partijas kā ap krietnu pīrāgu. Latvijas
bankas padomes vietas sadalītas starp polītiskām
partijām, un kas tur nu reiz ticis klāt, tas negrib
lauzt kopējo norunu. Šī noruna ir visiem zināma:
ja tu balsosi par maniem draugiem, resp. par krēditu
piešķiršanu viņiem, tad es balsošu par taviem; ja
tu nebalsosi par maniem, tad es nebalsošu arī par
taviem draugiem. Tā tas ir gājis visus šos gadus,
un šādā veidā Latvijas banka, sākot ar 1924. gadu,
oficiāli zaudējumus ir norakstījusi 19,5 miljoni latu.
Ja nu šeit pieskaitām klāt arī tās summas, kas uz
papīra vēl skaitās it kā aktīvā, bet patiesībā iekasēt
nevarēs, tad zaudējumi būs vēl daudz lielāki.

Lai tagad lauztu šo principu, ka padomes lo-
cekļus ieceļ no polītiskām partijām, mūsu iesniegu-
mā paredzēts, ka padomes locekļus ieceļ Ministru
kabinets pa vienam no biržas komitejas, Latvijas
rūpnieku un amatnieku savienības, kooperatīvā kon-
gresa padomes un arodbiedrību centrālbiroja priek-
šā liktiem kandidātiem; piekto un sesto padomes lo-
cekli Ministru kabinets ieceltu no lauksaimnieku or-
ganizāciju priekšā liktiem kandidātiem — tieši no
lauksaimnieku - ražotāju vidus, kamēr septītais
padomes loceklis nāktu no Finanču ministrijas. Ar
tādu padomes sastāvu būtu iznīcināta līdzšinējā kār-
tība. Līdz šim padome ir politiskas dabas orgāns,
bet nākošā padome būs vairāk saimnieciskas dabas,
jo tur būs visu saimniecisko organizāciju un aprin-
du pārstāvji, un tad šī andele ap valsts pīrāgu ne-
varēs notikt. _

Tālāk mūsu projekta ir pastiprināts atbildības
princips. Pēc veciem līdzšinējiem statūtiem valde
padomi it kā nevar atcelt; reiz tā iecelta, tad tā pa-
liek. Nav caredzēts kas viņu var atcelt, un kāda
gadījumā to var atcelt. Mūsu priekšlikumā tas pa-
redzēts. Padomi var atcelt Ministru kabinets, ja
izrādītos, ka viņas nesekmīgās rīcības dēļ Latvijas
bankai cēlušies zaudējumi. Bet valdi savukārt var
atcelt padome, ja pierādītos, ka viņa nav spējīga sek-
mīgi vadīt banku. Tagad, turpretim, ir tāda kārtība,
ka, neskatoties uz lielajiem zaudējumiem, tie paši
direktori jeb, mazākais, liela daļa viņu joprojām at-

rodas savas vietas. Ta tad mušu projekta uzsvērts
atbildības princips.

Tālāk nāk atalgojums. Līdzšinējais atalgojums
ir ārkārtīgi augsts, un tādu mūsu demokrātiskā
valsti nu gan nevajadzēja pieļaut. Es brīnos, ka
mūsu draugi pa kreisi to visu laiku ir izlietojuši un
nav protestējuši pret to. Arī savā projektā, kā re-
dzams, viņi nav paredzējuši šo karalisko algu at-
celšanu. Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs
par katrām 2 stundām saņem 50 latu. Kur jūs tādu
algu esat redzējuši! Tāpat padomes locekļi saņem
30 latu par 2 stundu garu sēdi. Saka — esot atbil-
dīgs darbs, tāpēc labi samaksājot. Jā, — ja būtu
atbildīgs darbs, ja padome par kaut ko atbildētu, tad
varētu maksāt, bet faktiski padome ne ar ko neatbild.
Tā ir kollēģija, bet mūsu demokrātiskā iekārtā kollē-
ģija nav atbildīga. Viņa var darīt ko grib — ne-
viens no viņas neprasa atbildību.

Bet ar atalgojumu vien viņiem nepietiek — nāk
klāt vēl tantjemas. Es brīnos, uz kāda Latvijas
bankas statūtu pantu pamata bankas padomes loce-
kli saņem tantjemas! (Starpsaucieni.) Celma
kungs, varbūt Jūs varētu to pateikt? (Starpsaucie-
ni.) — Jūs tur bijāt, Jūs to labāk zināt. Latvijas
bankas statūtu 64. pants skan tā: «No bankas tīras
pelņas izmaksājamas kā ikgadēja tantjema, bet ne
vairāk kā pusgada algas apmēros, padomei — 1I2%,
valdei — 2%,bankas darbiniekiem 15?%!." Bet šo sta-
tūtu 64. pants vēlāk ir grozīts. 1927. gada «Valdī-
bas Vēstneša" 48. numurā iespiesti pārgrozījumi Lat-
vijas bankas statūtos. Tur 64. pants pārgrozītā vei-
dā skan tā: «No bankas tīras pelņas izmaksājami kā
ikgadēja tantjema, bet ne vairāk kā 2 mēnešu algas
apmēros, valdei 1% un bankas darbiniekiem — 5%."
Padome te nemaz nav minēta. Bet uz kāda statūtu
panta pamata pagājušā gadā Latvijas bankas pado-
me saņēma 54.000 latu tantjemas? Lūdzu atbildiet!
Vai tie bija bankas darbinieki? — Statūtu 64. pan-
ta agrākā, nepārgrozītā redakcijā bankas darbinieki
minēti atsevišķi un padome — atsevišķi, bet pārla-
botā redakcijā padome ir strīpota un atstāti tikai
bankas darbinieki un valde. Skaidrs, ka padomei
nekādas tantjemas nepienākas. Mūsu kungi tomēr
katru gadu tantjemas ir saņēmuši. Kur ir Valsts
kontrole? Valsts kontrolēs pārstāvja šeit, laikam,
vairs nav? (Starpsaucieni.) Aizgāja uz māju? —
Jā, viņš ir parakstījies, alga par sēdi nodrošināta —
viņš var iet uz māju! Viņam par to desmito dalu
algas neatvilks. Kad viņš parakstījies — pietiek!
Mūsu projektā atalgojums padomes loceklim par sē-
dēm ir tāds, kāds pienākas demokrātiskā valstī: pa-
redzēts 15 un 20 latu — 15 latu padomes locekļiem
un 20 latu — priekšsēdētājam. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Prezidijs liek priekšā —

abus likumprojektus nodot publisko tiesību un juridiskai
kommisijām.

Uz balsošanu likšu katru likumprojektu atse-
višķi. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta V.
Bastjāņa u. c. iesniegto likumprojektu. Prezidijs
liek priekšā nodot to publisko tiesību un juridiskai
kommisijām. Lūdzu pacelties tos, kas ir par pre-
zidija priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais likumprojekts
nodots abām minētām kommisijām. — Nobalsošanā
nāk deputāta Leikarta iesniegtais likumprojekts.
Prezidijs liek priekšā arī šo likumprojektu nodot
publisko tiesību un juridiskai kommisijām. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par likumprojekta nodošanu mi-
nētām kommisijām. Par likumprojekta nodošanu
minētām kommisijām nodotas tikai 13 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Deputāta P. Leikarta u. c.
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iesniegtā likumprojekta nodošana kommisijām no-
raidīta. —

Budžeta kommisijās uzdevumā budžeta kommi-
sijās priekšsēdētāja vietnieks V. Bastjānis iesniedzis
priekšlikumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai 7

dienu laikā iesniegt Saeimai likumprojektu par Tieslietu mini-
strijas pievienošanu Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministri-
jas divu departamentu apvienošanu vienā, skaitot no 1932. g.
1. janvāra."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents šinī jautā-
jumā ir deputāts Breikšs. Vārds referentam.

Referents J. Breikšs: Augsti godātie deputātu
kungi! Budžeta kommisijā šodien, apspriežot bu-
džeta pārkārtojumu, apsprieda Tieslietu ministrijas
budžetu un, apstājoties pie vietām, kur varētu taupīt
un taupīt lietderīgi, atzina, ka Tieslietu ministrija kā
tāda jāpievieno Iekšlietu ministrijai resp. šīs abas
ministrijas apvienojamas vienā. Noskaidrojot ap-
stākļus, kommisijā izrādījās, ka piemēram, mūsu kai-
miņu valstī Igaunijā ir līdzīgs apvienojums, un darbi
rit kārtīgi un lietderīgi. Tieslietu ministrijā visas ie-
stādes ir loti patstāvīgas, piemēram — tiesas; nav
iespējams iejaukties viņu darbībā. Tieslietu mini-
strijas nodalās ar saviem nodaļu vadītājiem arī rī-
kojas patstāvīgi. Sakarā ar to Tieslietu ministrijas
darbības apjoms ir loti mazs. Aiz šī iemesla kom-
misijā vienprātīgi nolēma apvienot abas ministrijas
vienā un liek priekšā uzdot publisko tiesību kommi-
sijai izskatīt šo projektu 7 dienu laikā.

Apstājoties pie Tieslietu ministrijas darbības,
izrādās, ka tās divi departamentu — tieslietu un
cietumu departamentu direktoriem vārda pilnā no-
zīmē nav, ko darīt, jonodalās pārzi'n nodaļu vadītāji
patstāvīgi, juriskonsulti dod atsauksmes patstāvīgi,
un tāpēc šos divus departamentus taupības dēļ, dar-
ba apjoma dēļ pilnīgi iespējams apvienot. Budžeta
kommisijās vārdā, kura arī šo otro priekšlikumu pie-
ņēma vienbalsīgi, es lūdzu Augsto namu to akceptēt
un uzdot attiecīgai kommisijai izstrādāt nepiecieša-
mo projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk nevēlas? — Nobalsošanā nāk budžeta kommi-
sijās iesniegtais priekšlikums:

„Saeima nolemj: uzdot publisko tiesību kommisijai 7 die-
nu laikā iesniegt Saeimai likumprojektu par Tieslietu ministri-
jas pievienošanu Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijas
divu departamentu apvienošanu vienā, skaitot no 1932. g.

Pl.
janvāra."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret budžeta kommisijās priekšli-
kumu. Tādu nav. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Arī nav. Budžeta kommisijās priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts: — Budžeta kommisijā iesnie-
gusi vēl vienu priekšlikumu:

„Saeima nolemj: uzdot juridiskai kommisijai viena mē-
neša laikā skatīt cauri un iesniegt Saeimai valdības iesniegtos
pārgrozījumus kriminālprocesa likumā par iepriekšējās iz-
meklēšanas kārtības grozīšanu."

i

Arī šinī jautājumāreferents ir deputāts Breikšs.
Vārds referentam.

Referents J. Breikšs: Augstais nams! Ap-
spriežot Tieslietu ministrijas budžeta pārkārtošanu,
budžeta_ kommisijā šodien vienprātīgi atzina, ka,
konstatējot faktisko stāvokli, ir izrādījies, ka tiesu
iestādēs notiek tādas parādības, ka piemēram dažas
lietas papriekš izmeklē policija, izdara izziņu, tad
tās nonāk izmeklēšanas tiesneša rīcībā, kas pārrak-
sta to, kas izziņā iegūts, un tikai tad šis materiāls,
divreiz pārrakstīts un pēc divu izziņu izdarīšanas,
nonāk tiesas rokās. Otrs virziens ir tāds, ka pa-
priekš lietas izmeklē Valsts kontrole, tad tās pārrak-
stītas nonāk izmeklēšanas tiesneša rīcībā, kas tās
no jauna pārbauda un pārraksta, un tikai pēc tam

tās nonāk tiesas rokās. Trešais veids ir nodokļu
pārkāpšanas vai kontrbandas lietās. Te izmeklē
muitas iestādes, tad izmeklēšanas tiesnesis lietu vēl-
reiz izskata, un tad beidzot nonāk tiesu iestādēs.
Šo nenormālo apstākli ir ievērojušas ari iepriekšējās
valdības un izstrādājušas attiecīgu likumprojektu
par kriminālprocesa iepriekšējās izmeklēšanas gro-
zīšanu. Šis projekts nodots savā laikā juridiskai
kommisijai, un tai tikai vajadzētu čaklāk strādāt ne-
kā vecās Saeimas juridiskai kommisijai. Es negri-
bu tagadējai kommisijai pārmest, tomēr kommisijā
jālūdz šo projektu izskatīt, lai tad taupības nolūkā
varētu paātrināt iepriekšējo izmeklēšanu, jo tur ir
arī noteikumi par iepriekšēju apcietināšanu, kādēļ
ļaudis bieži vien tur ilgu laiku cietumā. Tāpēc, lai
valstij neceltos veltīgi zaudējumi, budžeta kommisijā
vienbalsīgi nolēma iesniegt Augstajam namam šo
priekšlikumu. Budžeta kommisijās uzdevumā lūdzu
šo priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošanā nāk otrs budžeta kommisijās
priekšlikums:

„Saeima nolemj: uzdot juridiskai kommisijai viena mē-
neša laikā skatīt cauri un iesniegt Saeimai valdības iesniegtos
pargrozījumus _ kriminālprocesa likumā par iepriekšējās iz-
meklēšanas kārtības grozīšanu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī šis budžeta
kommisijās priekšlikums pieņemts.

Deputāts Menderis sociāldemokrātu frakcijas
uzdevumā liek priekšā finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā bijušā deputāta Lorenča vietā
ievēlēt deputātu Jūliju Celmu. Iebildumu nav? Mi-
nētā kommisijā ievēlēts deputāts Jūlijs Celms. —
Deputāts P. Sīmanis liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta S. Trofimova vietā ievēlēt de-
putātu S. Vitenbergu. Iebildumu nav? Deputāts
Vitenbergs ievēlēts minētā kommisijā. Pašvaldības
kommisijā deputāta S. Vitenberga vietā liek priekšā
ievēlēt deputātu S. Trofimovu. Iebildumu nav?
Deputāts S. Trofimovs ievēlēts minētā kommisijā. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

2. dienas kārtības punkts — redakcijas
kommisijās ziņojums. Lūdzu redakcijas
kommisijās referentu ziņot. Vārds referentam
Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Redakcijas kommisijās
vārdā paziņoju, ka pārgrozījumos pilsētu pašvaldības
likumā redakcijas kommisijā nekādus pārlabojumus
nav izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās paziņojumu? Iebil-
dumu nav. Pieņemts. 3. dienas kārtības punkts —
pārgrozījumi un papildinājumi ci-
vilprocesa likumos. Referents P. Jurašev-
skis. Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Pēdējās nedēļās mēs
daudz nodarbojāmies ar dažādiem jautājumiem, tā-
lab ka mūsu zemi ir pārņēmusi saimnieciska krize,
un valdības aprindas, tāpat arī Saeimas aprindas,
ir spiestas domāt par labojumiem, par palīga līdze-
kļiem, kādi būtu piemērojami šinīs apstākļos, lai
saimniecisko krizi kaut cik atvieglotu. Saimnie-
ciskās kommisijās ir ierosināti jautājumi; tie tagad
ir nonākuši arī līdz budžeta kommisijai un parādās
kā šī likumprojekta teksts.

Šī likumprojekta teksts grib atvieglot saimnie-
cisko krizi mūsu lielākai ražotāju šķirai — mūsu
lauksaimniekiem. Valdības iesniegtais projekts, kas
ir šī likumprojekta pamatā, grib nākt palīgā mūsu
vislielākai ražojošai šķirai, grib nākt palīga mūsu
lauksaimniekiem, lai pasargātu tos no izpostīšanas.
Lai to panāktu, bija jāgroza daži cīvīlprocesa liku-
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ma panti. Ta šinī likumprojektā grozīti tie panti,
kas runa par paradu samaksu. Šobrīd miertiesne-
šiem bija tiesība atlikt parāda samaksas termiņu
tiem, kuriem gan būtu manta, ar koparādu samak-
sāt, bet kurieni šo mantu nav iespējams tūlīt pār-
vērst nauda; šādiem parādniekiem miertiesneši va-
rēja atlikt parada samaksas termiņu, lai neizpostītu
visu saimniecību. Likumprojektā paredzēts attie-
cīgs pants, kur šis paņēmiens attiecināts arī uz ap-
gabaltiesām.

Šis projekts paredz pasargāt no galīgas izputi-
nāšanas arī vel mušu mazāk spējīgos pilsoņus. Tā-
pēc arī 973. pantam pievienoti pāris jaunu punktu,
proti — ka ģimenei, kurai ir viena slaucama govs,
šo vienu slaucamo govi nevar pārdot. Šādu nosacī-
jumu šinī projektā pieņēma tāpēc, ka uzskatīja, ka
viena slaucama govs dod ģimenei dienišķo uzturu
un ka būtu loti nelietderīgi atņemt ģimenei šo dzī-
vībasuzturu. Ja šo dzīves uzturu ģimenei atņemtu,
tad tā nonāktu bezizejas stāvoklī, kas tagadējos
grūtos saimnieciskos apstākļos nav vēlams. Mēs
nedrīkstam_ nostādīt šādas ģimenes vēl Jaunākos ap-
stākļos. Tāpēc arī juridiskā kommisijā šinī projektā
papildina mūsu civilprocesa likumu ar noteikumu,
ka nav pārdodama vienīgā slaucamā govs ģimenei.

Tālāk šinī likumprojektā mēs esam ieveduši no-
teikumus par lauksaimniecības inventāru un sēklu,
kas nepieciešama lauku saimniecībām. Šobrīd lauk-
saimniecības inventāru var brīvi izūtrupēt un lauk-
saimniecības vienību padarīt pilnīgi darba nespējīgu.
Nevaram mēs iedomāties kādu lauku saimniecību
bez inventāra. Tādas saimniecības nemaz nevar
būt. Un lai nu šo lauku saimniecību nepadotu galī-
gam postam, šis likumprojekts paredz, ka attiecīgs
lauksaimniecības inventārs — pie kam valdības ie-
stādes noteiks, cik katrā saimniecībā un kas uzska-
tāms par lauksaimniecības inventāru — nav pārdo-
dams. Juridiskā kommisijā gan izcēlās domstarpī-
bas par to, kā šo lauksaimniecības inventāru nodro-
šināt, jo jašo lauksaimniecības inventāru atstātu pilnī-
gi brīvu, tad dažreiz pašiem īpašniekiem un arī kredi-
toriem varētu rasties neveikls stāvoklis, tāpēc ka
pats īpašnieks ar šo lauksaimniecības inventāru va-
rētu rīkoties par zaudējumu saviem kreditoriem.

Kā jau teicu, juridiskā kommisijā pārrunāts arī
jautājums par dalu nomaksām. Grozīts 706. pants.
Juridiskā kommisijā izcēlās debates arī par to, ka
nedrīkstētu padot sliktākiem noteikumiem darba
algas, kuras lauksaimniekiem jāizmaksā strādnie-
kiem. Lieta tāda, ka šai projektā lauksaimniecības
ūtrupju termiņi pagarināti trīskārtīgi. _ Tādai mantai,
kuras vērtība ir līdz 1000 latu, šobrīd tiesu izpildī-
tājs varēja nolikt ūtrupi pēc viena mēneša. Jaunajā
projektā paredzēts, ka šādai mantai var 'nolikt ūtru-
pi tikai pēc 3 mēnešiem. Kommisijā vadījās no do-
mas, ka lauksaimnieks, ja viņš zinās, ka pēc 3 mē-
nešiem var notikt ūtrupe, ja gribēs dzīvot un eksi-
stēt, rūpēsies par parādu samaksāšanu, vai_ vismaz
nolīdzināšanu pa dalām. Kommisijā gribēja nākt
pretim šādiem lauksaimniekiem — debitoriem, _dodot
iespēju 3 mēnešos iekrāt līdzekļus parada deldēšanai
vai nomaksāšanai pa dalām. Kommisijā bija pārlie-
cināta, ka 3 mēnešos vajadzīgos līdzekļus sakrāt būs
vieglāk nekā īsā laikā.

Ūtrupēm, kas notika uz 1095. un 1143. panta pa-
mata, tagad termiņšpagarināts, Izņemot darba algas.
Attiecībā uz darba algām termiņšnav pagarināts, tā-
pēc ka strādnieks, kas nodarbojas lauksaimniecībā,
ir piedalījies ražas iegūšanā un ražojumu savākšanā.
Juridiskā kommisijā nevarēja piekrist tam, ka termi-
ņa pagarināšana būtu attiecināma arī uz darba al-
gām.

Bija dažādas domas par to, kur ievietot šo no-
teikumu: vai to ievietot pašā pantā, vai nē. Juri-
diskā kommisijā pārliecinājās, ka termiņa noteikša-
nai attiecīgiem pantiem pievienojamas piezīmes, lai
aizrādītu, ka šie noteikumi ir pārejoši, ka ūtrupju pa-
garināšanas termiņiem ir pārejošs raksturs, un, ievir-
zoties mūsu saimnieciskai dzīvei atkal normālās slie-
dēs, tie atkal atceļami. Sakarā ar sacīto šī likumpro-
jekta III un IV nodalījumā — kas izriet no iepriekš
sacītā — ir runa par dažu pantu atcelšanu.

Nākošais — V nodalījums grib nākt palīgā tiem
debitoriem, kuru mantai jau nolikta pārdošana. V
nodalījuma ievadā teikts, ka tiktāl, ciktāl piedziņas
nospriestas uz tādu un tādu pantu pamata, tās aptura-
mas, ja šī manta nav vēl pārdota. Pie šīs tēzes jāpie-
bilst, ka šodien pat es dabūju ierosinājumu no lauk-
saimnieku pārstāvjiem, kuri izteica vēlēšanos, lai šos
noteikumus par parādu apturēšanu attiecinātu uz pā-
rgājušo laiku, attiecinātu arī uz izsolēm, kas jau noti-
kušas un vēl jāapstiprina. Atbildi uz šiem ierosināju-
miem man nav iespējams dot, jo juridiskā kommisijā
šī_ lieta nav tā pārrunāta, lai es kommisijās vārdā va-
rētu dot noteiktu atbildi. Bet juridiskā kommisijā, lai-
kam gan, ja šo jautājumu debatētu, pārliecinātos, ka
ar atpakaļ ejošu spēku šie panti nebūtu piemērojami.

Beidzot man vēl būs daži kommisijās papil-
dinājumi; tos iesniegšu, apspriežot attiecīgos pan-
tus.

Juridiskās kommisijās uzdevumā man jālūdz
šim likumprojektam steidzamība, lai visdrīzākā lai-
ka tas iegūtu likuma spēku un pasargātu tos debito-
rus, kuriem ūtrupes jau noliktas.

Beidzot jāpiebilst, ka beidzamā laikā, šodien pat,
es saņēmu no tirgotājiemaizrādījumu, ka esot nepa-
reizi likumu attiecināt tikai uz lauksaimniekiem vien.
To vajagot attiecināt uz plašākām iedzīvotāju aprin-
dām, ne tikai uz lauksaimniekiem vien. Te man jā-
piebilst, ka šobrīd kommisijās uzdevumā nevaru ru-
nāt par vispārīgu moratoriju, jošis likums izstrādāts,
lai mušu lielāko ražojošo šķiru pasargātu no izūtru-
pešanas. Tāpēc attiecīgām organizācijām, kas vē-
las ko sava laba panākt, jāiet atsevišķs ce[š no šī li-
kumprojekta.

Juridiskās kommisijās uzdevumā lūdzu šim li-
kumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
lūdz steidzamību. Vispirms nobalsošanā nāk stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Bachmanim.

Kr. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Apspriežamais likumpro-
jekts ir viens no tiem, ko prasa ar lielu nepacietību
mušu zemniecība un arī amatniecība. Mūsu dzīvē
visu laiku sajūtam tāda likuma trūkumu, kas noteik-?
tu, kādu inventāru sargā lauku dzīvē un kādus darba
rīkus amatniecībā un citā sīkražošanā. Šo trūkumu
novērsīs šis likums. Tāpēc progresīvā apvienība at-
balsta to un balsos par šo likumu.

Šim likumprojektam tomēr ir viens trūkums. Vi-
sos agrākos likumos mēs pielīdzinājām jūras ražotā-
jus— zvejniekuszemniekiem. Šis trūkums jānovērš
šinī likumprojektā. Tāpēc mūsu frakcija, sazinoties
ar saviem domu biedriem šinī jautājumā, iesniedz
papildinājumu 973. pantā, proti — 14. punktu izteikt
šādi: «Zvejniecības inventārs zvejnieku-arodnie-
ku un viņuģimenes locekļu personīgam zvejniecības
darbam jūra un citos ūdeņos. «Kāds inventārs uzska-
tams par nepieciešamu, nosaka jūrniecības departa-
ments. Tas ir loti ierobežots priekšlikums un attie-
cas tikai uz zvejniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

. Ludzu Augsto namu šo papildinājumu pieņemt.
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Sakara ar to trešās dalās 973. pantā vajadzīgs
14. punkts un šī likuma V daļā arī jāatsaucas uz 14.
punktu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Cienījamie deputātu kungi! Šie pārgrozījumi
un papildinājumi civilprocesa likumos ir spilgta liecī-
ba tam, cik grūtos apstākļos nonākuši mūsu lauksaim-
nieki. Principā atzīstot šī likumprojekta derīgumu
un vajadzību, man tomēr jāatzīmē, ka tanī ir daži trū-
kumi. Pats par sevi saprotams, ka šo likumprojek-
tu vajadzētu attiecināt arī uz pilsētniekiem, jo arī tie
ir nonākuši grūtībās. Arī viņu kustamo un nekusta-
mo mantu vajadzētu pasargāt no ūtrupēm, dodot at-
vieglojumus parādu kārtošanā. Bet tā kā Saeimā
nav vairākuma šī likumprojekta attiecināšanai arī uz
pilsētu iedzīvotājiem, tad tomēr, varbūt, Augstā na-
mā rāsies vairākums, kas šo likumprojektu attieci-
nās arī uz saimniecībām ar lauksaimniecības rakstu-
ru bieži apdzīvotās vietās un pilsētās. Analoģiski
panti jau ir paredzēti nodokļu nolikumā. Tāpēc, kā
jau teicu, neredzot iespējas šo likumprojektu attieci-
nāt uz visiem pilsētu nekustamas mantas īpašnie-
kiem, es iesniedzu pārlabojumus sekojošos pantos:
973., 1095., 1143., kas paredz, ka šie noteikumi attie-
cināmi arī uz biezi apdzīvotām vietām un pilsētām,
ciktāl tur sastopamas saimniecības ar lauksaimniecī-
bas raksturu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Pabērzam.

J.Pabērzs (Latgales zemnieku progresīvā apvie-
nība) : Godātie deputātu kungi! Šis likums radīts, kā
te referenta kungs jau aizrādīja, lai nāktu pretim pa-
rādniekiem, kas nonākuši maksāšanas grūtībās un at-
rodas stadijā, kad tiesa jau taisījusi savu spriedumu
par parādu piedzīšanu. Starp daudz citiem atvieg-
lojumiem projektā paredzēts, ka tiesa — vai tā būtu
miertiesa, vai apgabaltiesa — var nolikt parādu no-
maksu dažādos termiņos, rēķinoties ar piedzenamās
summas lielumu un parādnieka maksāšanas spējām.
Bet tālāk projekts paredz, ka, piedzenot pēc vekseļa
protestēšanas piespriestās summas, samaksa vairā-
kos termiņos nav pielaižama. Ja tagad mēs esam
spiesti runāt par to, ka piedzīšanās jānāk pretim pa-
rādniekiem, dodot viņiem atvieglojumus, tad jāsaka,
ka piedzīšanu pēc protestētiem vekseļiem būs vis-
vairāk. Ja neļausim piedzīšanu pēc protestētiem
vekseļiem sadalīt vairāk termiņos, tad, man liekas,
loti liela iedzīvotāju daļa tiks izslēgta no šī likuma.
Tāpēc es lieku priekšā šī likuma attiecīgos pantos:
186. un 706. pantā strīpot pirmās rindkopas pēdējo
teikumu. Tas būtu liels ierobežojums, tāpēc es lieku
priekšā šo teikumu strīpot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam A. Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godājamie
deputātu kungi! Kristīgā darba bloka uzdevumā
man jāziņo, ka mēs loti apsveicam šo likumu; tikai
ir vēlams, lai tas iespējami ātrāk iegūtu likuma spē-
ku. Šim likumam nav vēl noslēguma teksta, bet to
juridiskās kommisijās uzdevumā liks priekšā refe-
rents. Man liekas, ka Augstajam namam nebūs pret
juridiskās kommisijās pārlabojumiem nekādu iebildu-
mu, un tādā kārtā šis likums varēs iegūt likuma spē-
ku vēl šonedēļ. Šislikums sevišķi aizstāv lauksaim-
niekus, bet mēs pievienojamies arī nupat deputāta
Pabērza iesniegtajiem pārlabojumiem, ka tiesa var
sadalīt pa termiņiem arī protestētu vekseļu maksāju-
mus, jo tas dos atvieglojumus ne tikai lauksaimnie-
kiem, bet arī amatniekiem, kuriem ar lauksaimnie-
kiem ir visciešākie sakari; tas dos atvieglojumus arī

strādniekiem, jo, kā mēs zinām, mūsu dzīve ir iegāju-
sies tā, ka viss dibinās uz vekseļiem. Šis papildinā-
jums saka,ka tiesa var dot pagarinājumus arī vekse-
ļu maksātājiem; katrā gadījumā, vai tas būs lietde-
rīgi, vai nē, jautājumu izšķirs tiesa, un nekādu ļaunu-
mu tas izdarīt nevar.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krievi-
ski.)*). Deputātu kungi! Beidzot mūsu priekšā tie li-
kuma grozījumi, ko zeme gaidīja ar neapslēptu nepa-
cietību. Es arī apsveicu šolikumu tokrievu zemnie-
ku aprindu vārdā, kuras organizētas ap mūu politisko
grupu un kuru pārstāvis es šeit esmu. Jūs, deputātu
kungj, sajūtat zināmu nervozitāti iedzīvotāju vidū.
Ta jūtama jebkurā sapulcē, lai tā būtu partijas kon-
ference, vai pagasta padomes sēde, vai kaut kas cits.
Beidzot jautājums par zemnieka inventāra aizsardzī-
bu nostādīts visā noteiktībā, tāpat arī jautājums par
zemnieku. īpašuma aizsardzību pret pārāk steidzīgu
pārdošanu ūtrupēs. Viens no nervozitātes cēloņiem,
kas izsauca iedzīvotāju sašutumu, bija tas, ka pat vis-
beidzamā zemnieka manta bija pilnīgi neaizsargāta.

Diemžēl, jaunie likuma pārgrozījumi, dodot ter-
miņus un pagarinājumus, nav attiecināti uz vekse-
ļiem. Nepieciešams šeit ietilpināt arī vekseļu maksā-
jumus. Tas ir gandrīz pats galvenais. Kādi citi mak-
sāšanas pienākumi tad mums vēl eksistē? Parādu
zīmes ? — To nav pārāk daudz. Vai līguma sodi pēc
ikaut kādiem līgumiem? — Arī to ļoti maz. Obligāci-
ju — vēl mazāk, ja neskaita banku obligācijas. Vis-
izplatītākais saistības veids pie mums ir vekselis.
Ja nedosim vekseļu pagarinājumus, un zemnieku
mantu varēs pārdot par vekseļu parādiem, tad maz
palīdzēsim vispārējā postā. Es atkārtoju: obligāci-
ju ir maz, jo pie mums Latgalē daudz saimniecību vēl
nav korroborētas. Ir tikai vekseli, vekseli un vekse-
ļi. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešami nepieļaut
pārdošanas vekseļu parādu dēļ pēc vecās kārtības.

Lauksaimniecības inventāru: darba zirgu, ecē-
šas, arklus un tml., govis, jaunlopus un sīklopus, lop-
barību un sēklu sējai jāaizliedz pārdot privātu vekse-
ļu dēļ. Ne savas vainas dēļ zemnieki tagad izputinā-
ti un ir gandrīz ubagi, un viņus taču nedrīkst atstāt
bez pajumtes un padarīt par bezdarbniekiem. Depu-
tātu kungi! Man pašlaik jautā, kur esot pārējie krie-
vu deputāti. Tiešam bez manis zālē pašlaik vēl ir de-
putāts Kaļļistrātovs, bet pārējo četru zālē nav. Kā-
dēļ viņu šeit nav, par to neuzskatu par vajadzīgu ru-
nāt, bet gan uzskatu par vajadzīgu atbildēt, ka arī vi-
siviņu vēlētāji ir par šī likuma pārgrozījumiem un
pārlabojumiem.

Likumprojekts atzīts par steidzamu, un tas ir pa-
reizi. Protams, es balsošu par šo likumu un attiecī-
giem vekseļu pārlabojumiem, kas likumu uzlabos.
Tas ir pirmais noteiktais Saeimas solis krizes mīksti-
nāšanai, bojā ejošās zemniecības glābšanai. Pieņe-
mot šos likuma pārgrozījumus, mēs izpildīsim savu
vēlētāju viskarstāko vēlēšanos, izpildīsim viņu gribu
un taisnīgo prasību, izpildīsim savus solījumus un at-
taisnosim tautas uzticību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
ja): Godātie deputātu kungi! Apspriežamais likum-
projekts ir vairāk kā nepieciešams, jo mūsu saimnie-
ciskā dzīve visu šo laiku ir it kā sastingusi. Ne zem-
nieks, ne apbūvietis, ne arī rūpnieks nespēj pildīt sai-
stības, kas gulstas uz viņa saimniecību vai uzņēmumu.
Liels zaudējums ir tas, ka valsts budžets nepildās tā,

*) Runātāja atreferējums.
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ka to bijām' paredzējuši, budžetu sastādot. Mēs re-
dzam, ka par daudz priekšmetiem, lietām un daudz
padarītiem darbiem valsts nespēj samaksāt summas,
kas pienākas gan uzņēmējiem, gan preču pārdevē-
jiem u. t. t. Ir zināms, ka Kara ministrija, tāpat arī
Zemkopības ministrija ir iepirkušas daudz un dažādus
produktus un materiālus; arī Satiksmes ministrija ir
paveikusi šoseju remonta darbus un dzelzceļu būves,-
bet nav spējīga samaksāt par iepirktām precēm, vai
par padarīto darbu. Viss tas rada lielu sastrēgumu,
un uzņēmumi,kas saistīti ar šiem darbiem, nespēj pil-
dīt savu pienākumu un tā nonāk stāvoklī, ko šeit mi-
nēja, runājot par protestētiem vekseļiem, mantas iz-
utrupešanu u.t. t. Mantas izutrupēšana notiek par
smieklīgi zemām cenām; bieži saņem tikai desmito
dalu mantas vērtības. Tāpēc, bez šaubām, ir nepie-
ciešami, lai šīs saimniecības, saimnieciskos uzņēmu-
mus un vienu otru grūtībās nonākušo Latvijas pilso-
nļpasargātu no izputināšanas. Ir skaidrs, ka notiku-
šāsūtrupēs arī parādu piedzinēji, prasību turētāji bie-
ži vien saņem tikai desmito dalu no tā, kas viņiem
pienākas.

Ir vēl otra nenormāla parādība, kas nav nokārto-
jama šinī likumprojektā, bet gan kādā citā likumpro-
jektā, kas arī atrodas juridiskās kommisijās portfelī,
proti — likumprojektā par tiesu izpildītājiem. Bieži
vien pārdod īpašumu — vai nu nekustamu, vai kus-
tamu — un visu ieņemto summu paņem tiesas pris-
tavs. Tas, kas prasību cēlis, vai nu saņem ļoti maz,
vai, pa lielākai daļai, nesaņem nekā. Vēl pašā pēdējā
laikā mēs bieži vien esam lasījuši laikrakstos norādī-
jumus, ka lauksaimnieka govs tiek pārdota par 30 —
32 latiem; 30 latu paņem tiesas pristavs, un tikai 2
lati paliek pāri tam, kas prasību cēlis. Mēs redzam,
ka pēdējā laikā apstākli paliek vēl asāki.. Ne reti
īpašnieks, kam tiek pārdots inventārs, līdz ar ko .vi- -
ņa dzīve tiek izputināta, krīt izmisumā un izdara va-
ras darbus. Nesen lasījām laikrakstos, ka Liepas pa-
gastā kāds zemturis, kam ūtrupē pārdota pēdējā govs,
uzbrucis un piekāvis uzpircēju, kas vedis govi pro-
jām. Tāds pat notikums bijis Grobiņas pagastā, kur
kādam tirgotājam pārdots inventārs;' no saviļņoju-
ma, redzēdams, ka viņa dzīve izputināta, tas uzbru-
cis viņa inventāra un mantas pircējam. Mēs redzam,
ka šie asumi vēršas plašumā un šeit steidzami spera-
mi soji, kas ūtrupes aptur, kā arī nav jārada iespēja
pārdot katra lauksaimnieka pēdējo inventāru. Tāpēc
ari jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija balsos
par pārlabojumiem,kas iesniegti pie šī likumprojekta,
lai paildzinātu vekseļu piedzīšanu ka pret lauksaim-
niecības inventāru, tā arī pret sīkāko namīpašnieku,
proti — apbūviešu, tāpat sīkāko rūpnieku un tirgotā-
ju parādiem.

Mēs balsosim par šo projektu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vardu vairāk

neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Vai referents
vēlas vārdu? Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Uz iepriekšējo runā-
tāju iebildumiem man jāatbild sekojošais.

Zaķa kungs aizrādīja, ka šislikumprojekts būtu
attiecināms arī uz tām saimniecībām,kas atrodas bie-
zi apdzīvotās vietās un pilsētās. Kommisijā valdīja
citādas domas. Iesniegtajā likumprojektā domātas
lauku saimniecības, nevis pilsētu. Šo mazo pilsētu
saimniecību aizsardzībai ir cits pants šinī likumpro-
jektā, kas runā par to, ka amatnieku u. t._ t. darba rī-
ki aizsargājami, tāpat nav pārdodami. Ta ka liela in-
ventāra tur nebūs, mazas saimniecības paredzētas
973. pantā.

Pabērza un Špolanska kungi runāja par protes-
tēto vekseļu piedzīšanu. Man jāaizrāda, ka jaupastā-
vošā likuma 186.pantā teikts, ka dalu maksas protes-
tēto vekseļu piedzīšanai nav pielaižamas. Arī juridis-

ka kommisijā pārrunāja šo jautājumu un atzina, ka
šis teksts jāatstāj, ka protestētiem vekseļiem dabu
maksas nav pielaižamas. Vekseļiem mums pavisam
cits institūts, tie nav padodami citu. parādu attiecī-
bām. Par vekseļiem mums ir savs likums. Pieņe-
mot grozījumu, kāds te likts priekšā, mēs ķertos pa-
visam pie cita — pie vekseļu institūta. Vekselis pie
tam nav tāda parāda saistība, kas attiecināma prin-
cipa uz lauksaimnieclbām. Ja tagad pēc kara vek-
selis padarīts tik populārs, ka to paraksta katrs, tad
tas nav normāli. Lauksaimniecību kreditē valsts ze-
mes banka un krājaizdevu kases. Kommisijā, pārru-
nājusi šo jautājumu, atzina, ka uz protestētiem vekse-
ļiem dalu maksājumi nav attiecināmi vēl jo vairāk
tapec,ka, pieņemot Pabērza un Špolanska priekšliku-
mus, mēs moratorija rāmjus izpletīsim par daudz pla-
šus, iziesim no tiem rāmjiem, kādi šim likumprojek-
tam paredzēti, proti— lauksaimniecības aizsargāša-

na, vienas lielas ražotāju šķiras aizsargāšana.
Ja gribētu paplašināt šo likumu tik tālu, tad vaja-
dzētu arī daudz citui noteikumu!, lai šinī likumā ietilpi-
nātu dažādas Latvijas pilsoņu aprindas. Bet tas ar
šo likumprojektu nav domāts. Aiz šiem motīviem
man jāizteicas pret Pabērza un Špolanska priekš-
likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsoša-
nā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu? Tādu nav.
Kas atturam? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. — Likuma virsraksts —

pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos.
Vai ir kādi iebildumi pret virsrakstu? Iebildumu

nav. Virsraksts pieņemts. — I daļa. Lieku priekšā
pirmās daļas ievada tekstu nobalsot pēc tam, kad būs
izskatīti attiecīgie panti. — 186. pants-. Lūdzu
to nolasīt! (Saucieni no vietām: Nav vajadzīgs!")
Augstais nams pantu nolasīšanu nevēlas. 186. pants.

(Ja zaudējušai pusei nav naudas līdzekļu piespriestās
summas tūlītējai samaksai, tad miertiesnesis var nolikt sa-
maksu uz vairākiem termiņiem, skatoties pēc piedzenamās
summas lieluma un parādnieka maksātspējām, par ko, _uz pa-
rādnieka vēlēšanos, izdod viņam apliecību. Piedzenot _pēc pro-
testētā vekseļa, piespriestās summas nomaksa vairākos ter-
miņos nav pielaižama.

Lūgumus par samaksas nolikšanu uz vairākiem termi-
ņiem var iesniegt arī pēc sprieduma taisīšanas, bet ne vēlāk
par septiņām dienām, skaitot no izpildu pavēstes izsniegšanas
dienas.

Uz piedzinēja lūgumu miertiesnesis var pielaist mantas
apķīlājumu par maksājuma atlikto dalu.

Piezīme. Ja piedziņa uzsākta pirms šo pārgrozījumu un
papildinājumu spēkā stāšanās dienas, tad septiņu
dienu termiņš skaitāms no šis dienas.)

Pie 186. panta pirmās daļas deputāti J. Pabērzs
un A. Lūkins iesnieguši šādu pārlabojumu:

,,186. panta I daļas beigu teikumu „Piedzenot... nav pie-
laižama" strīpot."

Referents izteicās pret deputāta J. Pabērza un
A. Lūkina iesniegto pārlabojumu. Lieku to uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
J. Pabērza un A. Lūkina iesniegto pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šo pār-
labojumu nodota 41 balss, pret — 7 balsis, atturē-
jušies 10. Deputāta J. Pabērza un A. Lūkina ie-
sniegtais pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk
186. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 186. pants pārlabotā vei-
dā vienbalsīgi pieņemts. — 187. pants.

(Ja parādnieks, kam uz iepriekšējā (186.) panta pamata
atļauts maksāt vairākos termiņos, kārtīgi nemaksā, tad uz pie-
dzinēja lūgumu miertiesnesis var dot rīkojumu nekavējoties
piedzīt visu piespriesto summu.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 187. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 187.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 973.pants.
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1

(973
8) viena slaucama govs uz ģimeni, kuras uzturēšanai

ta nepieciešama, un govs barība vienam mēnesim;

10) lauksaimniecības inventārs un sēkla, kas nepiecie-
šami lauku saimniecībā, līdz ar barības daudzumu,
kāds nepieciešams attiecīgās saimniecības cilvēku
un lopu uzturēšanai līdz jaunai ražai; kāds inven-
tārs un kādi barības daudzumi uzskatāmi par ne-
pieciešamiem, nosaka zemkopības ministris ar in-
strukciju;

)
Vai ir iebildumi pret 973.panta pieņemšanu? Ie-

bildumu nav. 973. pants pieņemts. — 974. pants. —
(Ja lauksaimniekam-parādniekam, bez iepriekšējā (973.)

I

panta 10. punktā norādītās mantas, nepietiek mantas visu uz vi-
ņa kustamo mantu vērsto piedziņu apmierinājumam, vaija pie-
dziņa tiek vērsta uz viņa lauksaimniecības nekustamo mantu,
tad amatpersonai, kas izdara piedziņu, jāsastāda aprakstījums
par to parādnieka kustamo mantu, kura viņam uz 973. panta
10. punkta pamata atstāta neapķīlāta, minot aprakstījuma arī
šās mantas vērtību. Ja pēc tam parādnieks šo mantu nelieto
tam uzdevumam, kādam tā atstāta, _vai ja ir pārdota ta nekus-
tamā manta, kuras labā šī kustama manta atstata neapķīlāta,
tad viņa kreditori var vērst uz to savas piedziņas. Bet ja pa-
rādnieks šo mantu atsavina vai ieķīlā bez to piedzinēju pie-
krišanas, kuri nav saņēmuši apmierinājumu, tad viņš atbild pēc
Sodu likumu 607. panta. Līdz ar minētās mantas aprakstījuma
sastādīšanu no parādnieka ņemams paraksts, ka uz 973. panta
10. punkta pamata atstāto mantu viņšneatsavinās, neieķīlās
un neizlietos citam uzdevumam vai nolūkam.)

Iebildumu nav? 974. pants pieņemts. — 975.
pants.

(Kreditors, kura prasījums nodrošināts ar likumiskām aiz-
turēšanas tiesībām (cīvillik. 1403. un 1404. p.) uz parādnieka 973.
panta 8., 10. un 13.punktā minēto mantu, var šā sava prasījuma
apmierinājumam vērst piedziņu arī uz šo mantu.)

Deputāts K. Bachmanis liek priekšā —
975. pantu papildināt ar aizrādījumu uz 973. panta 14.

punktu.
Pie II dalās 973. panta deputāts K. Bachmanis ie-

sniedzis priekšlikumu'— pieņemt šo 14. punktu; tā-
pēc 975. pantu var apspriest un nobalsot tikai pēc II
daļas 973. panta nobalsošanas. Līdz ar to jāatliek
arī I dajas ievada teksta nobalsošana. — II dala. II

i

daļas ievada tekstu nobalsosim pēc II dalās pantu no-
balsošanas. — 7062 . pants.

(Ja zaudējušai pusei nav naudas līdzekļu piespriestās
summas tūlītējai samaksai, tad tiesa var nolikt samaksu uz vai-
rākiem _terminiem, skatoties pēc piedzenamās summaslieluma
un parādnieka maksātspējām, par ko uz parādnieka vēlēšanos
izdod viņam apliecību. Piedzenot pēc protestēta vekseļa, pie-
spriestās summas nomaksa vairākos termiņos nav pielaižama.

Lūgumus par samaksas nolikšanu uz vairākiem termi-
ņiem var iesniegt arī pēc sprieduma taisīšanas, bet ne vēlāk
par septiņām dienam, skaitot no izpildu pavēstes izsniegšanas
dienas.

Uz piedzinēja lūgumu tiesa var pielaist mantas apķīlāja-
mu par maksājuma atlikto daļu.

Piezīme. Ja_ piedziņa _ uzsākta pirms šo pārgrozījumu un
papildinājumu spēkā stāšanās dienas, tad septiņu die-
nu termiņš skaitāms no šās dienas.)

Deputāti J. Pabērzs un A. Lūkins liek priekšā ~
strīpot 706. panta pirmā nodalījuma pēdējo teikumu:..Piedzenot... nav pielaižama."
Šāds priekšlikums ir jau pieņemts attiecībā uz

miertiesām un apgabaltiesām. Vai kāds vēlas vār-
du? Vardu neviens nevēlas. Lieku deputātu Pa-
berza un Lūkina priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmre-
dzot vairākums. Priekšlikums pieņemts. — Nobal-
sošana nak 706. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. 706. pants pārlabotā veidā

E—

7063 . pants,
uz iepriekšējā (706.) 1 panta pamata

rmiņos, kārtīgi nemaksā, tad uz pie-
lot rīkojumu nekavējoties piedzīt vi»

Pieņemts. — 973. pants.

itrumenti un rīki, kas nepieciešami

/*

parādniekam viņa personīga ikdienas darbā, sagā-
dājot iztikai vajadzīgos līdzekļus.)

Vārdu vēlas deputāts Zaķis. Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Gribu tikai īsumā atzīmēt, ka referenta kungs
laikam ir pārpratis, jo es nebūt nedomāju attiecināt
savu pārlabojumu uz pilsētām, bet gan izteicos prin-
cipā, ka šis likums būtu attiecināms arī uz pilsētām.
Pārlabojums grib panākt, lai saimniecības bieži ap-
dzīvotās vietās un pilsētās, kam ir noteikts lauk-
saimniecības raksturs — un tādu ir loti daudz, jo, pa-
plašinot pilsētu administratīvas robežas, dažās pil-
sētās ietilpināja veselas lauksaimniecības — neat-
stātu sliktākā stāvoklī un arī tām dotu priekšrocības,
ko piešķir šis likums, Piezīme skan: „šī panta 10.
punkta noteikumus attiecināt arī uz biezi apdzīvotām
vietām un pilsētām, cik tālu tur sastopamas saimnie-
cības ar lauksaimniecības raksturu." Nodokļu noli-
kuma 115. pantā šādām saimniecībām, nodokļus ap-
rēķinot, analoģiski paredzētas priekšrocības. Šis
pants attiecas uz pilsētu nomalēm, kur ir mazas bū-
diņas vai nu ar dārza, vai lauksaimniecības, zemi. Šā-
diem īpašniekiem, bez šaubām, stāvoklis ir ļoti grūts,
un tāpēc šopantu vajadzētu attiecināt arī uz viņiem.
Mani pārlabojumi citos pantos grib sasniegt to pašu.
Pēc manām domām, mani priekšlikumi nekādi nesa-
dūrās ar referenta kunga domām; lūdzu tos pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
tāk neviens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents P. Juraševskis: Par Zaķa kunga
priekšlikumu man nav iespējams izteikties juridiskās
kommisijās vārdā, jo tur tas nav apspriests. Bach-
maņa kunga priekšlikums juridiskā kommisijā pārru-
nāts, un tāpēc varu par to izteikties.

Bachmaņa kunga priekšlikumā ir runa par zvej-
niecības inventāru, ciktāl tas nepieciešams ģimenes
vajadzībām zināmam darbam kā jūrā, tā arī citos
ūdeņos. Kāds inventārs uzskatāms zvejniekiem par
nepieciešamu, to nosaka jūrniecības departaments ar
instrukciju. Bachmaņa kungs gribēja ietilpināt zvej-
niecības inventāru 973. panta 10. punktā, tur, kur
runā par lauksaimniecības inventāru. Bet zvejnie-
cības inventāru grūti bija pielīdzināt lauksaimniecī-
bas inventāram. Juridiskā kommisijā nevarēja pie-
krist zvejniecības inventāra ietilpināšanai šinī pantā,
un tāpēc kommisijā arī atļāva Bachmaņa kungam
likt priekšā atsevišķu tekstu 14. punktā. Kommi-
sijā pie tam tika izteiktas domas, ka zvejniecības in-
ventārs būtu sargājams, ciktāl tas nepieciešams ģi-
menes

^
darbam, protama lieta, izņemot lielākas ierī-

ces, rūpniecības ierīces, lielus tīklus, motorus u. t. t.
Man liekas, ka Bachmaņa kunga teksts atbilst kom-
misijās domām, tāpēc nevaru izsacīties pret Bach-
maņa kunga tekstu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie 973.
panta iesniegti divi priekšlikumi. Deputāti K. Bach-
manis, A. Eglītis un A. Blodnieks iesnieguši šādu pa-
pildinājumu:

,,973. pantu papildināt ar jaunu 14. punktu, izteicot to šādi:
14) zvejniecības inventārs zvejnieku-arodnieku un viņu

ģimenes locekļu personīgam zvejas darbam jūrā un
citos ūdeņos; kāds inventārs uzskatāms zvejniekam
par nepieciešamu, nosaka jūrniecības departaments ar
instrukciju."

Bez tam deputāts Zaķis iesniedzis priekšlikumu:
973. pantu papildināt ar sekojošu piezīmi:
Piezīme. Šī panta 10.punkta noteikumi attiecināmi arī uz

biezi apdzīvotām vietām un pilsētām, ciktāl tur sa-
stopama nekustama manta un saimniecības ar lauk-
saimniecisku raksturu."

Referents noteikti izteicās pret deputāta Zaķa
priekšlikumu, bet par deputāta K. Bachmaņa, A.

*
? - -
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Eglīša . un A. Bļodnieka iesniegto priekšlikumu at-
sauksmi nevarēja dot. Balsošanas kārtība būs šāda:
vispirms nobalsošanā nāks iesniegtie priekšlikumi
iesniegšanas kārtība, pēc tam 973. pants vai nu pār-
labota veida, vai_ kommisijās redakcijā. — Lieku uz
balsošanu deputātu K. Bachmaņa, A. Eglīša un A.

I

Bļodnieka iesniegto 973. panta papildinājumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta K. Bachmaņa u. c. iesniegtais
papildinājums pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk
deputāta A. Zaķa iesniegtais priekšlikums. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas at-
turas? Par deputāta Zaķa priekšlikumu nodots 50
balsu, pret_ to nav nodota neviena balss, atturējušies
4. Deputāta Zaķa priekšlikums pieņemts. — No-
balsošana nak 973. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas_ ir pret 973. panta pieņemšanu pār-
labota veida. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 973.
pants pārlabota veida vienbalsīgi pieņemts. — At-
griežamies pie I daļas 975, panta. Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
973. panta 10. punkts aizliedz apķīlāt lauksaimniecī-
bas inventāru arī visās lielās saimniecībās, tādās,
kuras nodarbina algotu darba spēku. Visās tanīs
saimniecības, kuru saimnieki nekārtīgi maksās sa-
viem strādniekiem algu resp. to nemaz nemaksās,
strādnieki nevarēs piedzīt savu algu caur tiesu ci-
tādi, kā vienīgi tikai liekot pārdošanas izsolē visu
nekustamo īpašumu. Tas velkas diezgan ilgi. Strād-
nieks tādā "-adījumā varēs palikt gada laiku, es teik-
šu — pat vairāk, varbūt, pat divu gadu laiku bez
savas algas. Tas it sevišķi attiecas uz Latgales
strādniekiem, kuri nāk strādāt uz Kurzemi un Zem-
gali. Tāpēc mēs liekam priekšā, ka tik tālu, cik tālu
strādnieki vērš savu prasību par darba algas pie-
dzīšanu pret 973. panta 10. punktā nodrošināto in-
ventāru, viņi var savu darba algu piedzīt. Ja Sa-
eima šo papildinājumu nepieņems, tad tas nozīmēs,
ka Saeima grib veicināt to, lai rastos nekārtīgi al-
gas maksātāji un lai viņiem būtu tāda pārliecība, ka
strādnieks tik un tā klāt netiks, jo viņam būs jāliek
pārdošanas izsolē viss nekustamais īpašums, kas
prasīs ārkārtīgi daudz laika. Tas nu būtu galīgi ne-
pielaižami, it sevišķi tagadējos grūtos laikos, un ja
mēs aizsargājam lauksaimniekus, tad mums, bez
šaubām, jāaizsargā arī tas visvājākais, kāds ir lauk-
strādnieks.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Pie I daļas 975. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Deputāts K. Bachmanis
liek priekšā:

,,975. pantā norādījumu uz 973. panta 8., 10. un 13. punktu
papildināt ar norādījumu uz tā paša panta 14. punktu."

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts Menderis,
un tas skan tā:

,,975. pantu papildināt ar otru teikumu: „Krēditors, kas
piedzen savu darba algu, var vērst piedziņu arī uz 973. p. 10.
punktā minēto mantu.""

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents P. Juraševskis: Par Bachmaņa pār-

labojumu man jāizteicas, ka tas būtu pieņemams, tā-
pēc ka mēs jau pieņēmām 14. punktu 973. panta otra
nodalījumā. Tas ir tikai redakcionālas dabas pārla-
bojums,

Attiecībā uz Mendera priekšlikumu man jāat-
zīmē, ka par šīm lietām bija runa un debates ari ju-
ridiskā kommisijā. Kommisijās vairākums izteicas
pret šā panta papildināšanu tai virzienā, bet papildi-
nāja 1095. un 1143. pantus ar otro teikumu piezīme.
Nākamie panti, pie kuriem mēs tūlīt pāriesim, runā

Krājumā Saeimas Stenourafu
birojā Risa,Saeimas laukumā.

par izsoles termiņu trīskārtēju pagarināšanu attie-
cībā uz nekustamu mantu. Bet šie noteikumi par
trīskārtīgi pagarināto termiņu neattiecas uz darba
algas piedzīšanu. Tā tad, darba algu piedzenot, pa-
liks tagadējie īsāka laika termiņi. Kommisijās vai-
rākums domāja, ka darba algas piedzīšanas jautā-
jums tādā veidā jau būtu nokārtots.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Balsošanas
kārtība būs šāda: vispirms nobalsošanā nāks ie-
sniegtie priekšlikumi, pēc tam 975. pants vai nu pār-
labotā, vai kommisijās redakcijā. Lieku uz balso-
šanu deputāta K. Bachmaņa iesniegto priekšlikumu —

975. pantā norādījumu uz 973. panta 8., 10. un 13. punktu
papildināt ar norādījumu uz tā paša panta 14. punktu.

Referents izteicās pret deputāta Bachmaņa
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Kas atturas? Tādu nav. Deputāta
Bachmaņa priekšlikums pieņemts ar visām balsīm.
7 pretim balsojot. — Nobalsošanā nāk deputāta Men-
dera priekšlikums —

975. pantu papildināt ar otru teikumu: „Krēditors, kas
piedzen savu darba algu, var vērst piedziņu arī uz 973. p. 10.
ounktā minēto mantu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Men-
dera iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta Mendera priekšlikumu nodots
30 balsu, pret to nav nodota neviena balss, atturēju-
šies 40. Deputāta Mendera priekšlikums noraidīts.

?— Nobalsošanā nāk 975. pants pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 975. pants pārlabotā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk I daļas ievada
teksts kommisijās redakcijā.

„Cīvīlproce-sa likumu 1929. g. izdevuma 186. un 187. pantu
un 1914. g. izdevuma 973. panta 8. un 10. punktu, 974. un
975. pantu izteikt šādi:"

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I daļas ievada
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I da-
lās ievada teksts kommisijās redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — Turpināsim II daļas apspriešanu. 1095.
pants,

(1095.
Piezīme. Kad piedziņa vērsta uz lauksaimniecības ne-

kustamu mantu, šinī pantā paredzētais termiņš pa-
gaidām noteikts trīskārtīgi garāks. Šis noteikums
neattiecas uz darba algas (300. p. piez.) piedziņām.)

Vārds deputātam Zaķim.
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) : Cienījamie 'deputātu kungi! Gluži analo-
ģisku priekšlikumu tam, ko Augstais nams pieņēma
973. pantā, es lūdzu pieņemt ari šinī un nākošajā
pantā aiz jau.minētiem motīviem. Kā jau aizrādīju,
pilsētu administratīvās robežās un biezi apdzīvotās
vietās ir saimniecības ar lauksaimniecības raksturu.
Šīs saimniecības mēs nedrīkstam atstāt izņēmuma,
sliktākā stāvoklī nekā pārējās saimniecības. Lai vi-
sā likumā ieturētu vienu principu, es lūdzu balsot par
šo priekšlikumu šinī un arī nākošajā pantā.

Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Deputāts A. Zaķis iesniedzis
priekšlikumu:

,,1095. panta piezīmes pirmo teikumu izteikt šādi:

Piezīme, Kad piedziņa vērsta uz lauksaimniecības ne-
kustamu mantu, vai arī uz biezi apdzīvotu vietu un
pilsētu nekustamu mantu, kurai piemīt lauksaimnie-
cības raksturs, šinī pantā paredzētais termiņš pa-
gaidām noteikts trīskārtīgi garāks ..."."

Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Man liekas, ka šis

pārlabojums ir pilnīgi lieks un nevajadzīgs. Lieta ir
tā, ka mēs jau iepriekšējā pantā pieņēmām attiecīgu
pārlabojumu. Tagad 1095.pants runā par to, ka pie-
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dzīšanu vērš pret lauksaimniecības nekustamo man-
tu. Nav teikts, ka šai nekustamai mantai vajaga
atrasties tikai uz laukiem. Tā var būt arī biezi ap-
dzīvotās vietās un pilsētās. Vārdu sakot, šis pants
domāts attiecībā uz nekustamu mantu, nešķirojot tās
atrašanās vietu. Ja viena lauksaimniecība atrodas
biezi apdzīvotā vietā, tā ir tāda pat lauksaimniecība,
un tāpēc šisiesniegtais papildinājums — attiecināt šo
panta piezīmi arī uz biezi apdzīvotām vietām un pil-
sētām ir pilnīgi lieks, jo 973. pants jau attiecīgi pie-

h

ņemts.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents iz-

teicās pret deputāta Zaķa iesniegto priekšlikumu.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Zaķa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Zaķa
priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies 27. Deputāta Zaķa
priekšlikums pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk
1095. pants ar piezīmi pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 1095. pantu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1095. pants ar pie-
zīmi pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 1143.
pants.

(1143 ....
Piezīme. Kad piedziņa vērsta uz lauksaimniecības neku-

stamu mantu, šinī_ pantā paredzētie termiņi pagai-
dām noteikti trīskārtīgi garāki. Šis noteikums ne-
attiecas uz darba algas (300. p. piez.) piedziņām.)

Pie 1143. panta deputāts Zaķis iesniedzis tādu
pat priekšlikumu kā pie 1095. panta. Referents iz-
teicās pret to. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Zaķa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Kas atturas? Par deputāta Zaķa priekšlikumu nodo-
tas 43 balsis, pret to nav nodota neviena balss, at-
turējušies 25. Deputāta Zaķa priekšlikums pieņemts.
— Nobalsošanā nāk 1143. pants ar piezīmi pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 1143.pants ar piezīmi pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Atgriezīsimies pie II
dalās ievada teksta. Vai referents vēlas vārdu? Ne-
vēlas. — Nobalsošanā nāk II daļas ievada teksts, pa-
pildināts vēl ar 973. panta 13. un 14. punktu un pie-
zīmi. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II dajas ievada
tekstu pārlabota veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. II daļas ievada teksts pārlabotā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — III dala.

(Īli.
_ To pašu likumu 1899. p. pielik. 18. panta 1. punktā

norādījumu uz 973. p. 1.—8. un 10. punktu atvietot ar norādī-
jumu uz 973. p. 1.—8 un 13. punktu.)

Deputāti K. Bachmanis un A. Eglītis liek priekšā
III dajai jaunu redakciju:

„III. To pašu likumu 1899. p. pielik. 18. panta 1. punktā no-
rādījumu uz 973. p. 1.—8. un 10. punktu atvietot ar norādījumu
uz 973. p. 1—8., 13. un 14. punktu."

Bez tam referents norādījumu uz 973. pantu liek
priekšā papildināt vēl ar 12. punktu. Vārds refe-
rentam.

Referents P. Juraševskis: 973. panta 12. punktā
ir runa par naudu, t. i. par pensijām un debitoru nau-
das ienākumiem. Kommisijās uzdevumā man jāliek
priekšā šis papildinājums, jokommisijā gribēja ievie-
tot arī šo punktu tanī speciālajā likumā, kas runā par
mantu, kāda nav apķīlājama nekādā gadījumā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vispirms no-
balsošana nāks III dala deputāta Bachmaņa un Eglīša
iesniegtajā jaunajāredakcijā ar referenta priekšā likto
papildinājumu; ja pieņems deputātu Bachmaņa un
Eglīša jauno redakciju, atkritis kommisijās redakci-
ja.— Lieku uz balsošanu III daļu deputātu Bachmaņa
un Eglīša iesniegtajā jaunajā redakcijā ar referenta

priekšā likto papildinājumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret III daļas pieņemšanu jaunajā redakcijā.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. III daļa vienbal-
sīgi! pieņemta deputātu Bachmaņa un Eglīša iesnieg-
tajā jaunajā redakcijā ar referenta priekšā likto pār-
labojumu; kommisijās redakcija atkrīt. — IV daļa.

(IV.
To pašu likumu 1903. pantu atcelt.)

Pie IV daļas nekādi priekšlikumi nav iesniegti.
Lieku IV daļu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas
ir pret IV dalās pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. IV daļa vienbalsīgi pieņemta. — V. dala.

(V.
Piedziņas, ciktāl tas vērstas uz 973. p. 8., 10.un 13. punkta

minēto mantu, apturamas, ja šī manta nav vēl pārdota.
1095. un 1143. panta piezīmēs minētie termiņu pagarinā-

jumi piemērojami arī iesāktām piedziņām, ja nekustama man-
ta nav vēl pārdota, pie kam jau notecējušie termiņi ieskaitāmi
minētās piezīmēs jaunnoteiktajos termiņos. Jau noliktās iz-
soles šādos gadījumos atceļamas un izsludināmas jaunas.

Ar šādu piedziņu apturēšanu vai termiņu pagarināšanu
saistītie izdevumi pieskaitāmi piedziņas izdevumiem.)

Pie V dajas deputāts K. Bachmanis un A. Eglītis
iesnieguši šādu priekšlikumu:

„V daļas pirmo rindkopu izteikt tā:
,,V. „Piedziņas, ciktāl tās vērstas uz 973. p. 8., 10., 13. un

14. punktā minēto mantu, apturamas, ja šī manta nav vēl pār-
dota.

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referenta at-
sauksmi. (Referents P. Juraševskisno vietas: „Pie-
krītu!") — Referents deputātu K. Bachmaņa un A.
Eglīša iesniegtajam priekšlikumam piekrīt. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas ir pret depu-
tātu K. Bachmaņa un A. Eglīša prekšlikuma pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputātu K.
Bachmaņa un A. Eglīša iesniegtais priekšlikums pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk V daļa pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret V daļas pieņemšau.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. V. daļa pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemta. — Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Šai likumprojektā
nav paredzēts laiks, kad tas var . stāties spēkā. Ju-
ridiskā kommisijā mēs šodien to pārrunājām, un man
juridiskās kommisijās uzdevumā jālūdz pieņemt vēl
beigu noslēgumu, kur būtu pateikts, ka šis likums
stājas spēkā 1931. g. 18. decembri. 18. decembris pa-
redzēts tāpēc, ka likumprojektā nevar teikt, ka tas
stājas spēkā izsludināšanas dienā, jo provincē „Val-
dības Vēstnesis" tanī laikā vēl nebūs saņemts un tā
varēs rasties pārpratumi. Tāpēc mēs arī nolikām sa-
mērā īsu termiņu — 18. decembri. Šodien ir 15. de-
cembris, rīt, cerams, likumu nosūtīs Valsts Preziden-
tam, un tas to izsludinās „Valdības Vēstnesī". Līdz
18. decembrim „Valdības Vēstnesis" droši vien būs
jau nonācis uz vietām. Tāpēc kommisijās uzdevu-
mā lieku priekšā pieņemt beigu noslēgumu, proti —
ka likums stājas spēkā 1931. g. 18. decembrī.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
liek priekšā:

„Likumu papildināt ar šādu tekstu: „Likums stājas spēkā
ar 1931. g. 18. decembri."

Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
referenta iesniegto likuma noslēguma tekstu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma no-
slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visuma. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par ta.pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likumu
visuma nodotas 65 balsis, pret — 5 balsis. Likums
visumap ieņemts. — Redakcijas kommisijās ziņo-
jums bus sēdes beigas.
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4. dienas kartības punkts — pārgrozījumi
civilprocesa likumos. Referents P. Jura-
ševskis. Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Pārgrozījumus civil-
procesa likumos kommisijai ir iesniegusi kodifikāci-
jas nodaļa. Kā Augstajam namam zināms, kodifikā-
cijas nodaļa patlaban vēlas izdot jaunu civilprocesa
likumu izdevumu, un te nu atrodas viena otra noveco-
jusi juridiska norma, kas būtu jālabo. Šī likumpro-
jekta teksts ir tikai redakcionālas dabas labojumi mū-
su civilprocesa likumos. Lai paātrinātu civilprocesa
likumu izdošanu, kommisijās uzdevumā lūdzu šim li-
kumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents liek
priekša steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu ne-
viens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādunav. Kas atturas? Nav. Pār-
eja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Vai
Augstais nams vēlas likuma nolasīšanu? Nevēlas.
Likuma virsraksts.

(Pārgrozījumi civilprocesa likumos.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Civilprocesa likumos izdarīt šādus pārgrozījumus.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — I. dala. Ievada

teksts.
(1923. g. izdevuma 226. p. 1. punktu un 1914. g. izdevuma

750. pantu izteikt šādi:)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 226. pants.
(226
1) akti par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hi-

potēku, un notariālie un pēc notariāta nolikuma (146.,
147. p.) noteikumiem apliecinātie akti par naudas sa-
maksu vai par lietu vai citas kustamas mantas atdoša-
nu, ja šajos aktos norādīto saistību izpildīšana nav pašā
aktā nostādīta atkarībā no tādu nosacījumu izpildīša-
nas, kuru iestāšanās prasītājam iepriekš jāpierāda;

)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 750. pants.
(Sūdzības iesniegšanai par apgabaltiesas spriedumu jaunu

apstākļu atklāšanas dēļ vai viltojuma atklāšanas dēļ aktā, uz
kuru spriedums dibināts, noteikts četru mēnešu laiks, skaitot
no tās dienas, kad lūdzējs atklājis jaunoapstākli, vai arī no tās
dienas, kad stājies likumīgā spēkā krimināltiesas spriedums,
ar kuru akts atzīts par viltotu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II. dala. 1. punkts.
(1) 137. pantā „tiesu palātas" vietā likt «tieslietu mi-

nistris".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 2.punkts.
(2) 1923. g. izdevuma 298. p. 2. daļā vārdu „tiesa" at-

vietot ar vārdu ..miertiesnesis".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. punkts.
(3) 9241. panta beigās strīpot vārdus „bet parastā kār-

tībā iztiesājamās lietās — iekams nav notecējušas sešas ne-
dēļas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. punkts.
(4)' 1899. p. pielikuma 22. panta 1., 3. un 5. punktā un 36.

panta 6. un 7. punktā vārdu „pārdotā" resp. „pārdoto" atvietot
ar vārdu „parādnieka".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III dala.
(1923. g. izdevuma 163. p. 1. punktu un 227. p. 1. punktu

un 1914. g. izdevuma 973. p. 5. punktu, 146049 .—1460". pantu
un 1899. p. pielikuma 15. p. piezīmi atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —.Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties, tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. —

Redakcijas kommisijās ziņojumi. Vārds redak-
cijas kommisijās referentam Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Redakcijas kommisijās
uzdevumā man jāziņo, ka pārgrozījumos un papildi-
nājumos civilprocesa likumos I daļas ievada teksta
beigās, tāpat arī II daļas ievada teksta beigas vārda
„šādi" vietā likts „tā". Tie ir visi pārlabojumi šai
likumā.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vai Augsta-
jam namam ir iebildumi pret redakcijas kommisijās
ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Ludzu
ziņot par otru likumu.

Referents L. Ozoliņš: Pārgrozījumos civilpro-
cesa likumos ievada teikuma vardu „šadi" vieta likt
„tā". Citu pārlabojumu šinī likuma nekādu nav.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai Augsta-
jam namam ir iebildumi pret redakcijas kommisijās
ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.

Deputāts Pusuls iesniedzis paziņojumu par balso-
šanas motīviem, kas skan tā:

„Vācu frakcija balsoja pret likumu visā visumā, tā kā
ienestie pārlabojumi šo likumu tik stipri paplašināja, ka mušu
saimnieciskā dzīve apdraudēta."

Vārds šī paziņojuma motivēšanai deputātam Pu-
sulam.

V. Pusuls (vācu baltiešu partija; runā vāciski):*)
Vācu frakcija balsoja par visiem tiem pantiem, kuru
pieņemšanu atļāva saimnieciskā dzīve. Bet projekts
ir paplašināts, sevišķi attiecībā uz vekseļu parādiem,
kas ir bīstami visai saimnieciskai dzīvei. Šī ie-
mesla dēļ vācu frakcija balsoja pret likumu visumā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pusuls: Vēlā laika dēj
prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Pieņemts. —

Nākošā sēde piektdien, 18. decembrī,pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.36.)

*) Runātāja atreferējums.
16*
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tātiem .* ... ', 489
5. Likumprojekta atdošana atpakaļ valdībai 489
6. Likumprojektu nodošana kommisLjām 489

7. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas
atbildības Saeimas deputātu ' 490

8. Publisko tiesību kommisijās priekšlikums — noraidīt
budžeta kommisijās priekšlikumu — Tieslietu mi-
nistriju pievienot Iekšlietu ministrijai — un uzdot iz-
strādāt likumprojektu par tiesu un cietumu departa-
mentu apvienošanu (pieņem):

J. Pabērzs, referents 490, 491
F. Menderis (sociāldemokrāts) ...... 491
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 491
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 492
P. Zālīte (darba savienība) 493

9. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot valdībai atcelt finanču ministra izdoto intruk-
ciju par degvielu maisījumu (noraida); deputāta
K. Mežula u. c. iesniegtie likumprojekti: 1) likums
par likuma par spirta piejaukšanu degvielām atcel-
šanu (noraida); 2) pārgrozījumi muitas tarifos (no-
raida); 3) likums par cietu cenu uz benzīnu (no-
raida):

J. Višņa (sociāldemokrāts) 494, 50i
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) 496, 503
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) ... . , . 498
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 498
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) 1 . . . 499
H. Celmiņš (zemnieku savienība) 1 499
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 504

10. Deputāta D. Apiņa u. c. iesniegtais advokatūras re-
organizācijas likumprojekts (nodod kommisijai):

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 507, 511

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) .... 508
F. Menderis (sociāldemokrāts) 510
P. Zālīte (darba savienība) 512
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 513

11. Deputāta G. Mīlberga u. c. iesniegtais pārgrozījumu
projekts valsts zemes bankas statūtos (nodod kom-

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 514, 515

H. Dzelzītis (zemnieku savienība) 515
M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks) 515

12. Papildinājums likumā par telpu Iri (pieņem steidza-
mības kārtībā):

F. Cielēns, referents . . . 516, 521, 523, 528

L. Ozoliņš, referents 529
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 519
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) 519, 522, 528
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 521
F. Menderis (sociāldemokrāts) 1 527
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 528

13. Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no taba-
kas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkoci-
ņiem (pieņem steidzamības kārtībā):

V. Sanders, referents 529, 530
L. Ozoliņš, referents 532
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 530

14. Sesijas slēgšana 532

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar pārgrozījumiem un papildinājumiem ka-
raklausības likumā, papildinājumu un pārgrozījumu
Lāčplēša kara ordeņa statūtos, likumu par Pļaviņu
pilsētas nodibināšanu un papildinājumu likumā par
telpu .īri.

Deputāts F. Cielēns juridiskās kommisijās uzde-
vumā iesniedzis priekšlikumu —

12. dienas kārtības punktu — papildinājumu likumā par
telpu īri — likt dienas kārtībā 2. vietā.

Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Juridiskās, kommisijās uzdevumā
man jāgriežas pie Augstā nama un jālūdz dienas kār-
tības 12. punktu — papildinājumus likumā par telpu
Iri — likt tūlīt aiz prezidija ziņojumiem dienas kārtī-
bas 2. vietā. Vienā no iepriekšējām sēdēm mēs ar
diezgan lielu balsu vairākumu, ja nemaldos, pat vien-
balsīgi nolēmām dot moratoriju lauksaimniecībām,
kas nonākušas saimnieciskās grūtībās. Tas bija mo-
ratorijs uz zināmu laiku. Šis jautājums — papildinā-
jumi likumā par telpu īri — ir ne mazāk svarīgs kā
tas, ko nokārtojām pagājušā sēdē. Te arī paredzēts
moratorijs bezdarbniekiem, lai viņus nevarētu izsē-
dināt uz ielas un atstāt pilnīgi bez pajumtes. Tāpēc
lūdzu Augsto namu izšķirt šo jautājumu vēl šodien,
jo, bargai ziemai un salam iestājoties, šis jautājums
ir vairāk kā steidzams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret juridiskās kom-
misijās priekšlikumu vārds deputātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Cienījamie deputātu kungi! Mums dienas kār-
tībā pēc prezidija ziņojumiem ir daudz citu likumpro-
jektu, kas arī ir steidzami; tamdēļ es no savas pu-
ses lieku priekšā papildinājumu likumā par telpu īri
likt dienas kārtības 3. vietā. .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Zaķis
liek priekšā

papildinājumu likumā par telpu īri likt dienas kārtībā
3. vieta.

Vispirms likšu uz balsošanu juridiskās kommi-
sijās priekšlikumu — šo papildinājumu likt dienas
kārtības 2. vietā. Ja to pieņems, deputāta Zaķa
priekšlikums atkritīs; ja to noraidīs, skaitīsies par
pieņemtu deputāta Zaķa priekšlikums. — Lieku uz
balsošanu juridiskās kommisijās priekšlikumu —

papildinājumu likumā par telpu īri likt dienas kārtībā
2. vietā

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Juridiskās kommi-
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sijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts; deputāta
Zaķa priekšlikums atkrīt. — Vai ir vēl kādi iebildu-
mi pret dienaskārtību? Vaļrāk iebildumu nav. Die-
nas kartība pārgrozīta veida pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Rīgas vēlēšanu apgabala Latvijas sociāldemo-
krātu strādnieku partijas kandidātu saraksta M 3 ie-
velētais Saeimas deputāts Andrejs Petrevics ar š. g.
16. decembra rakstu paziņojis, ka viņš noliek Saei-
mas deputāta mandātu.

Saskaņā ar likuma par Saeimas vēlēšanām 57.
un Saeimas_kartības ruļļa 5. pantu, Saeimas prezi-
dijs uzaicinājis ta. paša saraksta nākošo kandidātu
Ansi Buševicu uzņemties Saeimas deputāta pienā-
kumus.

Ansis Buševics ar š. g. 18. decembra rakstu pa-
ziņojis, ka_ viņš pieņem Saeimas deputāta mandātu
Rīgas velēšanu apgabala.

Deputāti F. Menderis un A. Rudevics sociālde-
mokrātu frakcijas uzdevumā liek priekšā finanču,
tirdzniecības unrupniecības kommisijā deputāta J.
Celma vieta ievēlēt deputātu A. Buševicu. Iebildu-
mu nav? Tas pieņemts. — Tie paši deputāti liek
priekša saimniecības kommisijā deputāta V. Bastjāņa
vieta ievēlēt deputātu A. Veckalnu. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

_ Deputāts V. Lapinskis lūdz piešķirt viņam atva-
ļinājumu no š. g. 19, decembra līdz 1932. gada 19. jan-
vārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam
namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Šis atva-
ļinājums piešķirts. Deputāts J. Sarkanbārds lūdz
viņam līdz š. g. 17. decembrim piešķirto atvaļināju-
mu pagarināt par 7 dienām. Prezidijs atbalsta šo lū-
gumu. Augstajam namam iebildumu nav? Arī šis
atvaļinājums piešķirts. — Deputāts K. Mežulis lūdz
atvaļinājumu no š. g. 23. decembra līdz 1932. g. 23.
janvārim ceļojumam uz ārzemēm. Prezidijs atbalsta
arī šo lūgumu._ Augstajam namam iebildumu nav?
Arī šis atvaļinājums piešķirts.

Ministru kabinets lūdz izsniegt atpakaļ pārstrā-
dāšanai pārgrozījumu projektu likumā par alkoholu
sa_turošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu, kas ieniegts Saeimai š. g. 17. novembrī.
Šislikumprojekts savā laikā nodots finanču, tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijai. Kommisijā piekrīt
atdošanai atpakaļ valdībai. Vai Augstajam namam

, ir iebildumi? (Starpsaucieni.) Tā ka ir iebildumi,
lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likumprojekta atdošanu atpakaļ val-
dībai. Kas atturas? Tādu nav. 23 balsojot pret, li-
kumprojekts atdots atpakaļ valdībai.

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā deputāti
F. Menderis un A. Rudevics liek priekšā revīzijas
kommisijā deputāta K. Lorenča vietā, kas izstājies,
ievēlēt deputātu V. Bastjāni. Iebildumu nav? Tas
pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījuma pro-
jektu likumā par akcīzes nodokli no rauga. Prezi-
dijs liek priekšā nodot to finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tas no-
dots minētai kommisijai — Ministru kabinets pie-
sūtījis likumprojektu par akcīzes nodokli no minerāl-
ūdeņiem, limonādēm un augļu ūdeņiem. Prezidijs liek
priekšā nodot to finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minē-
tai kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis likum-
projektu par apgrozījuma nodokli. Prezidijs liek
priekšā nodot to finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai
kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis konvenciju
par financiālu palīdzību. Prezidijs liek priekša nodot
to finanču, tirdzniecības un rūpniecības un ārlietu

kommisijām. Iebildumu nav? Šī konvencija nodota
minētām kommisijām.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tie-
sas vajāšanu pret deputātu Jēkabu Kukaini, apvainotu
uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanaskommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minē-
tai kommisijai.

Publisko tiesību kommisijā iesniegusi rakstu.
Lūdzu sekretāru to nolasīt.

t Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj:
1) atzīstot Tieslietu ministrijas pievienošanu Iekšlietu

ministrijai par nelietderīgu un kaitīgu tiesas neatka-
rības principam, budžeta kommisijās iesniegto priekš-
likumu attiecībā uz Tieslietu ministrijas pievienošanu
Iekšlietu ministrijai — noraidīt;

2) atzīstot Tieslietu ministrijas tiesu un cietumu depar-
tamentu apvienošanu par vēlamu, uzdot publisko tie-
sību kommisijai izstrādāt attiecīgu likumprojektu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Pabērzam.

Referents J. Pabērzs: Augstais nams! Pagāju-
šā Saeimas sēdē budžeta kommisijā lika priekša Sa-
eimai uzdot publisko tiesību kommisijai 7 dienu laikā
izstrādāt, pirmkārt, likuma grozījumu par Tieslietu
ministrijas pievienošanu Iekšlietu ministrijai un, otr-
kārt, par Tieslietu ministrijas divu departamentu —
tiesu un cietumu departamentu apvienošanu vienā.
Apspriežot šo- priekšlikumu šīs dienas publisko tie-
sību kommisijās sēdē, kommisijā atzina, ka budžeta
kommisijās priekšlikuma pirmo daļu, t. i. par Ties-
lietu ministrijas pievienošanu Iekšlietu ministrijai, ne-
var pieņemt. Tam nevar piekrist aiz tā motīva, ka
Tieslietu ministrija ir speciāla ministrija. Arī mūsu
satversmē noteikts, ka tiesu iestādes, mūsu tiesa ir
neatkarīga. Tāpēc būtu ļoti neērti, ja mūsu neatka-
rīgā tiesa būtu padota iekšlietu ministrim — tam mi-'
nistrim, kas stāv tās ministrijas priekšgalā, kuras or-
gāni nav neatkarīgi. Publisko tiesību kommisijā uz-
svēra, ka var būt gadījumi, kad viens ministris, ne-
būdams jurists, kā iekšlietu ministris ir loti labs, bet
var nebūt savā vietā kā tieslietu ministris. Arī mū-
su līdzšinējie piedzīvojumi rāda, ka mūsu iekšlietu mi-
nistri, nebūdami juristi, ir bijuši ļoti labi iekšlietu
ministri, bet droši vien, ja viņi būtu tieslietu ministri,
tie nebūtu tik labi, kā ja šai vietā būtu juristi. Pagā-
jušā sēdē budžeta kommisijās priekšlikumu motivēja
Breikša kungs, atsaukdamies uz Igauniju kā piemē-
ru, kur tieslietu un iekšlietu ministrijas apvienotas
tai ziņā, ka viņu priekšgalā ir viena persona.
Publisko tiesību kommisijā, apsverot jautājumuno_ šīs
puses, atzina, ka Igaunijas piemērs nebūtu uzskatams
par izdevīgu. Ja Igaunijas piemēram piekristu,^ tad
katrā ziņā, varbūt, mākslīgā veidā, valdību sastādot,
būtu jāpanāk tas, lai par katru cenu iekšlietu un ties-
lietu ministris būtu persona ar juridisku izglītību, kaut
gan lietderība, varbūt, ne vienmēr to prasītu. Budže-
ta kommisijās priekšlikums tika motivēts, galvenā
kārtā, izejot.no tā viedokļa, ka budžeta aprēķini,
saimnieciskie aprēķini spiež likvidēt Tieslietu mini-
striju kā tādu, kam mazs stāts un nav vajadzīgs
daudz budžeta līdzekļu. Man jāsaka, ka budžeta ap-
rēķini ne sevišķi attaisnojas. Lieta tā, kā tad, ja
Tieslietu ministriju pievienotu Iekšlietu ministrijai,
ietaupītu tikai viena ministra algu, un diezin, vai šis
mazais ietaupījums atsvērtu tās neērtības un zaudē-
jumus tiesiskā ziņā, kas celtos, pievienojot Tieslietu
ministriju Iekšlietu ministrijai, pirmo ietilpinot pēdējā.

Kas attiecas uz budžeta kommisijās priekšliku-
ma otro dalu, t. i. ka vajadzīgs_ apvienot Tieslietu
ministrijas 2 departamentus vienā, tad publisko tie-
sību kommisijā principā piekrita šim priekšlikumam
un atzina divu departamentu apvienošanu par vēla-
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mu. Publisko tiesību kommisijā pacēlās jautājums
par to, ka departamentu apvienošana būtu jāņem pla-

' saka mēroga; būtu jasak ne tikai ar Tieslietu mini-
strijas vienkāršošanu vien, bet jāķeras pie citu mini-
striju iekārtu caurskatīšanas, mēģinot panākt ari citu
ministriju iekārtu pārkārtošanu un vienkāršošanu.
Konkrēti runājot, varētu būt runa arī par divu Iekš-
lietu mmistrijas departamentu — pašvaldības un ad-
ministratīvā departamentu apvienošanu; tāpat varētu
runāt par dažu departamentu apvienošanu jeb likvi-
dēšanucitās ministrijās. Publisko tiesību kommisijā,
pārrunājot šo jautājumu,atzina, ka tam nolūkam būtu
jādibina speciāla kommisijā — ne sevišķi lielā sastā-
vā —, kas šo jautājumu varētu izskatīt, apspriest
un tad nākt Saeimas plenārsēdē ar saviem priekšli-
kumiem. Varbūt nākošā publisko tiesību kommisi-
jās sēdē šis jautājums tiks galīgi izlemts, un tad
publisko tiesību kommisijā arī varēs nākt Saeimas
plenārsēdē ar attiecīgu priekšlikumu.

Pagaidām, pieturoties pie tā uzdevuma, ko Sa-
eimas plenārsēde bija uzdevusi publisko tiesību kom-
misijai, publisko tiesību kommisijā šodien liek priekšā
atzīt cietumu un tiesu departamentu apvienošanu
Tieslietu ministrijā par vēlamu un lūdz Saeimas ple-
nārsēdi uzdot publisko tiesību kommisijai iesniegt at-
tiecīgu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F. Men-
deris iesniedzis priekšlikumu —

publisko tiesību kommisijās priekšlikuma apspriešanu at-
likt uz nākošo Saeimas sēdi.

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Menderim.
F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godā-

tie deputātu kungi! Jautājums, ko patlaban publisko
tiesību kommisijā iesniedz Saeimai, proti — par divu
ministriju apvienošanu, ir diezgan sarežģīts, un man
šķiet, tik ātrā veidā to nemaz nav iespējams izšķirt,
jo publisko tiesību kommisijā savu priekšlikumu Sa-
eimas deputātiem iepriekš nav izdalījusi. Tāpēc es
lieku priekšā šī jautājuma apspriešanu pārtraukt un
atlikt uz nākošo sēdi, lai frakcijām būtu iespējams par
šo jautājumu apspriesties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas izsa-
cīties pret deputāta Mendera priekšlikumu? Nevē-
las. Vai referents vēlas vārdu?

Referents J. Pabērzs: Man nav iebildumu pret
šī jautājuma apspriešanas atlikšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referentam nav iebil-
dumu pret šī priekšlikuma apspriešanas atlikšanu.
Lieku uz balsošanu deputāta Mendera priekšlikumu —

publisko tiesību kommisijās priekšlikuma apspriešanu
atlikt uz nākošo Saeimas sēdi.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Atturējušos nav. Par
deputāta Mendera priekšlikumu nodotas 34 balsis,
pret to nodots 40 balsu. Deputāta Mendera priekš-
likums noraidīts. Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Šim jautājumam var pieiet no 2 vie-
dokļiem: no taupības viedokļa un no lietderības vie-
dokļa. Ja gribam tam pieiet no taupības viedokļa,
tad, bez šaubām, var likvidēt Tieslietu ministriju,
varbūt, vēl arī kādu citu ministriju un galu galā no-
iet pat līdz Leikarta kunga ideoloģijai un samazināt
deputātu skaitu uz 50. Ar vārdu sakot — visu
valsts aparātu var nokārtot tā, lai tas būtu iespējami
lēts. Bez šaubām, tagadējā svarīgā krizes stāvoklī
taupības motīvi ir loti svarīgi, bet man liekas, kungi,
ka taupības motīvus gan var labāk attiecināt uz valsts
aparāta parorganizēšanu, galvenā kārtā uz ierēdņu
štatiem, nodalām un pat departamentiem. Ir vesela
rinda dažādu departamentu un nodaļu, ko varētu lik-
vidēt, sašaurināt, samazināt un tādā kārtā padarīt

valsts aparātu Ietāku un_ lietderīgāku, kas_ strādātu
letak neka tagadēja smaga iekārta ar nodalām un de-
partamentiem. Bet jautājums par Tieslietu ministri-
jas apvienošanu ar Iekšlietu ministriju no valsts tie-
siskās uzbūves viedokļa nekādā ziņā nav pieņemams,
tāpēc ka tieslietu ministrim tomēr jābūt juristam. Vi-
ņam tomēr likumdošanas akti vairāk vai mazāk jā-
zina, jāzina arī _ dažādu lietu tiesiskā motivācija, jo
viņš ir tai pašā laikā ģenerālprokurors, augstākais
uzraugs par likuma ievērošanu valsti. Turpretim
iekšlietu ministris var būt arī nejūrists; viņam va-
jaga but labam administratoram. Ja apvienos abus
šos amatus, tad arī par iekšlietu ministri būs jāliek
jurists, kas ne vienmēr aiz politiskiem un citiem Ie-
mesliem būs iespējams. Otrkārt Iekšlietu ministrijas
vadītajam jāvadās no zināmas politiskas lietderības
viedokļa; turpretim tieslietu ministrim kā augstākam
ģenerālprokuroram kaut cik jāievēro un jāstāda par
ideālu — vadīties no zināmiem tiesiskiem pamatiem,
uzraugot tiesisko normu ievērošanu prokuratūrās.
Ja iekšlietu ministris pārzinātu arī tieslietu resoru,
tad mēs varētu nonākt tādā nevēlamā stāvoklī, ka
iekšlietu ministris varētu mēģināt izdarīt spiedienu
uz prokuratūru un tiesām, kas nekādā ziņā nav vē-
lams. Var_ gadīties, ka Iekšlietu ministrijas vadītājs
no politiska viedokļa sāk iespaidot tiesu resoru un
tiesas. Pie ta var nonākt, ja abi resori ir apvienoti
vienās rokās. Šo iemeslu dēt šie resori nav apvie-
nojami.

Ja runājam par taupību, tad tas ir svarīgs jautā-
jums, un sociāldemokrātu frakcija vienmēr ir bijusi,
piemēram, par Saeimas deputātu algu samazināšanu,
ministru algu samazināšanu, dubultalgu atcelšanu mi-
nistriem; par to mēs esam ne tik vien balsojuši, bet
arī iesnieguši priekšlikumus, un mēs būsim arī turp-
māk par valsts aparāta vienkāršošanu, sašaurināšanu
un palētināšanu. Bet šis jautājums jāatrisina arī no
lietderības viedokļa, nevis tikai no taupības viedokļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija)

^
Godātie deputātu kungi! Budžeta kommisijā

viena no savām sēdēm lielā steigā piecās minūtēs ir
nolēmusi, ka likvidējama Tieslietu ministrija. Šis
kommisijas_priekšlikums pagājušo reizi bija iesniegts
Saeimas plenārsēdei, un tā to nodeva tālāk publisko
tiesību kommisijai. Šinī kommisijā priekšlikums ir
apspriests, un, kā liekas, veselais prāts tomēr ir ņē-
mis virsroku. Publisko tiesību kommisijā tagad liek
priekšā Tieslietu ministriju tomēr paturēt un dara
to pilnīgi pareizi!

Bet šai jautājumā var izvirzīties ari citas domas.
Var pateikt, ka frakcijas, kuras nav par Tieslietu mi-
nistrijas likvidēšanu it kā negribētu ievērot taupību,
un taisni tāpēc pie šī jautājuma drusku jāpakavējas!

Vispirms jāpaskatās, cik tālu ar Tieslietu mini-
strijas likvidēšanu tiek ievērota taupība, un otrkārt
— cik lietderīgi ir likvidēt Tieslietu ministriju.

Attiecībā uz pirmo jautājumu jāsaka, ka taupība
nu gan te netiek ievērota, jo tagad, pastāvot Tieslietu
ministrija diviem departamentiem, mums jāredz arī
tas, ka abu šo departamentu direktori ir izkalpojuši
pilnas_ pensijas. Ja viņus gribam likvidēt, valstij jā-
maksā viņiem pensija pilnos apmēros, bet ja šos de-
partamentus abus apvieno un pieņem jaunu departa-
menta direktoru, tad atkal jāparedz izdevumi. Tur-
pretim

^
ja apvienošanu neizdarām, mums nav vēl

jāmaksā arī pensija. Departamentu apvienošanā
mes nekādu lietderību pašlaik nevaram saskatīt.
Varbūt iespējamas, departamentus apvienojot, tālā-
kas

^
pārmaiņas, varbūt dažas nodalās var likvidēt un

ierēdņu skaitu samazināt. Bet tas ir vēl turpmākais
jautājums, un sakara ar to mums jāapspriežas, vai,
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Tieslietu ministriju likvidējot, mums neiznāk runāt
par kaut ko pavisam jaunu. Te nu redzam jautājuma
otru_ pusi, proti — redzam, ka visa mūsu valsts uz-
būvēta uz sekojošiem principiem. Vispirms mums ir
likumdošanas iestāde, likumu izpildītāji un uzraudzī-
bas iestāde — Tieslietu ministrija. Ja nu likvidētu
Tieslietu ministriju, pievienojot to Iekšlietu ministri-
jai, vai tad mēs panāktu to, ko prasa likuma gars,
proti — likumu izpildīšanu un uzraudzību par to? Te
nu ir tas kļūmīgais, ka uzraudzība tad piekristu pa-
šiem likumu izpildītājiem. Iekšlietu ministris ar sava
resora darbiniekiem: policiju, robežsargiem un poli-
tiskās pārvaldes darbiniekiem realizē likumus, gādā
par drošību un pārbauda tanī pašā laikā, vai darbs pa-
reizi veikts. Tā tad nekādā ziņā Tieslietu ministri-
ju nevar pievienot Iekšlietu ministrijai.

Kā tad nu rast izeju? Izeja jārod, dibinot pie
senāta_ speciālu ģenerālprokuroru, jo mūsu tagadēja
iekārtā tieslietu ministris ir arī ģenerālprokurors.
Mēs zinām, ka gandrīz visās valstīs, izņemot Igauni-
ju, Tieslietu ministrija nav pievienota Iekšlietu mi-
nistrijai, bet Igaunijā ir radīts speciāls ģenerālproku-
rora postenis. Tā tad lietderības te nav. Tāpēc, va-
doties no ieskata, ka taupības te nav, bet lielā mērā
cieš lietderība, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-
cija balsos pret Tieslietu ministrijas pievienošanu
Iekšlietu ministrijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputātu
kungi! Sacīšu tikai nedaudz vārdu. Neesmu jurists
un tomēr uzdrošinos sacīt vārdu šinī svarīgajā jau-
tājumā.

Pēc mana ieskata Tieslietu ministriju apvienot
ar Iekšlietu ministriju nonsens (bezprāts). Kā to va-
rētu izdarīt no lietderības un tieslietu viedokļa? Ne-
drīkst taču nekad padot tieslietas iekšlietu ministrim.
Augstākā likumdošanas iestāde ir Saeima, un pec
Saeimas tā ministrija, kas skatās, k ā Saeimas do-
tos likumus izpilda, ir Tieslietu ministrija._ Iekšlietu
ministriju mēs varētu salīdzināt, ja tā varētu izteik-
ties, ar žandarmēriju. Žandarms ir tas, kam jālūko-
jas pēc noziedzniekiem, un viņš allaž mēdz būt bru-
tāls, Tā tas ir visās valstīs, ne tikai pie mums. Iekš-
lietu ministris ir virsprokūrors un „žandarms". Iekš-
lietu ministris nekā nevar spriest pats par savu rī-
cību. Ja savienosim Tieslietu ministriju ar Iekšlietu
ministriju, tad katrā ziņā Tieslietu ministrija būs
a t.k a r i ga no Iekšlietu ministrijas, un tas, luk,
nekādā ziņā nedrīkstētu notikt. Ne no lietderības,
ne arī no budžeta samazināšanas viedokļa mēs ne-
drīkstam pieļaut abu šo ministriju apvienošanu.
Tas runā pretī modernās valsts iekārtas, modernās
valsts konstitūcijas, kuras tēvs ir angļu filosofs
Loks, pamatprincipiem. Abu šo ministriju apvieno-
šana tāpēc ir nonsens. Tas nedrīkst notikt, jo tad
smietos visa pasaule, ja Latvijas Saeima to darītu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam. (Referents /. Pabērzs no vie-
tas: ,.Atbalstu kommisijās priekšlikumu.") Lieku uz
balsošanu publisko tiesību kommisijās priekš-
likumu:

„Saeima nolemj:
1) atzīstot Tieslietu ministrijas pievienošanu Iekšlietu

ministrijai par nelietderīgu un kaitīgu tiesas neatka-
rības principam, budžeta kommisijās iesniegto priekš-
likumu attiecībā uz Tieslietu ministrijas pievienošanu
Iekšlietu ministrijai — noraidīt;

2) atzīstot Tieslietu ministrijas
^

tiesu un cietumu depar-
tamentu apvienošanu par veļamu, uzdot publisko tie-
sību kommisijai izstrādāt attiecīgu likumprojektu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Publisko tiesību
kommisijās priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Iesniegts priekšlikums un vairāk likumprojektu
par benzīna palētināšanu. Vispirms

^
sekretārs tos

visus nolasīs. Prezidijs liek priekšā apspriest tos
visus uzreiz, bet nobalsot katru atsevišķi. (K-
Ulmanis no vietas: „Kā tad viņi skan?")

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai atcelt finanču ministra

izdoto instrukciju par degvielu maisījumu, kas publicēta Val-
. dības Vēstnesī Nr. 273 no 4. decembra š. g., līdz benzīna mo-

nopola ievešanai.
J. Višņa, F. Menders u. c."

Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekša sekojošu steidzamu likum-

projektu:
Likums par likuma par spirta piejaukšanu degvielām at-

celšanu.
1. Likums par spirta piejaukšanu degvielām (lik. krāj.

1931. g. 108) tiek atcelts.
2. Likums stājas speķa ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 17. decembrī, 1931. g.

K. Mežulis,
L. Jeršovs,
E. Sudmalis,
F. Landovskis,
0. Jankus.

Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekša sekojošu steidzamu likum-

projektu:
Pārgrozījumi muitas tarifos.
Muitas tarifos (lik. kr. 1928. g. 57, lik. kr. 1931. g. 144) iz-

darīt sekojošu grozījumu:
Ievedmuitas tarifā 85. panta 1-b. punktu sadalīt divos

punktos un izteikt šādi:

85. . Likmes latos uz kgm.
māksim, mi'nim.

1-a..b) benzīns brīvi brīvi
c) nafta, ēters, gazolins, līgo-

lins un taml. _ . ._ ....
Šie pārgrozījumi stājas spēka ar viņu izsludināšanas dienu.

L. Jeršovs,
K. Mežulis,
E. Sudmalis,
F. Landovskis,
0. Jankus.

.
Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekša sekojošu steidzamu likum-
projektu:

Likums par cietu cenu uz benzīnu.
1. Benzīnam tiek noteikta cieta cena Ls 0.40 par litru.

2. Tās tirdznieciskās firmas, kas paceltu benzīna ce-
nas augstāk par iepriekšējā panta minēto līmeni, tiek slēgtas.

3. Benzīna cenas var tikt paaugstinātas par attiecīgu
procentu, tiklīdz vairums auto_ īpašnieku pazemina algu sa-
viem darbiniekiem, vai arī sadārdzina brajikšanas maksu.

4. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 17. decembrī, 1931. g.

K. Mežulis,
L. Jeršovs,
E. Sudmalis,
F. Landovskis,
0. Jankus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam, na-
mam ir iebildumi pret prezidija priekšlikumu — ap-
spriest šos likumprojektus un priekšlikumu uzreiz?
(Saucieni no vietām: „Nav!") IebiMumu nav.
Prezidija priekšlikums pieņemts. — Vārds deputā-
tam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki! Jau tad, kad Saeimas kommisijās apsprieda
likumprojektu par spirta piejaukšanu benzīnam, at-
tiecīgās ieinteresētās organizācijas norādīja uz tam
ļaunajām sekām, kādas šim likumam var būt. Se-
višķi kommisijā auto darbinieku apvienības pār-
stāvji aizrādīja, ka šim likumam būs divējādi ļaunas
sekas; no vienas puses sadārdzināsies satiksme, un
no otras puses tas Jauni atsauksies uz darbinieku
algām, jo auto īpašnieki no likuma cietis mazākā
mērā, tāpēc ka iztrūkumu, kas celsies sakarā ar
tarifa paaugstināšanu vai sakarā ar benzīna sadār-
dzināšanu, viņi atgūs uz algu pazemināšanas rēķina.
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Tagad šis likums ir stājies spēkā, un Finanču
ministrija ir izdevusi instrukciju, kas vēl bargāka
par pašu likumu tai nozīmē, ka iet tālāk par likumu
un noliedz autobusu īpašniekiem lietot lētākas deg-
vielas,

Pirms likuma ievešanas dzīvē notika vairāk
mēģinājumu panākt zināmu saprašanos starp valdī-
bas iestādēm un saimnieciskām organizācijām, kas
šinī jautājumā ieinteresētas, Bija iesniegts vairāk
priekšlikumu, lai atrastu izeju no tā stāvokļa, kādā
ar jauno likumu patlaban nonākusi auto satiksme.
Finanču ministrija neizrādīja ne mazākās gribas at-
rast jebkādu citu izeju, un visi finanču ministrim ie-
sniegtie priekšlikumi, kuros bija norādījumi uz to, kā
.varētu panākt šī jautājuma nokārtošanu, ir norai-
dīti. Tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka auto sa-
tiksme ir apstājusies. Auto īpašnieki ir pieteikuši
streiku, tāpēc ka sakarā ar strauju benzīna cenu
pacelšanu, ir pazeminājusies viņu peļņa. Auto īpaš-
nieki negrib atteikties no peļņas, kāda viņiem līdz

. šim ir bijusi; tāpēc viņi piedraud, ka gadījumā, ja
valdība no savas puses nemēģinās atrast izeju, viņi
būs spiesti ķerties pie darbinieku algu pazemināša-
nas. Viņi strauji samazināšot algas kā auto vadī-
tājiem, tā pārējiem auto satiksmes darbiniekiem.

Mūsu frakcija jau agrāk aizrādīja, ka tāda iz-
eja, kādu toreiz meklēja rast valdošais vairākums,
nav nevienam pieņemama. Tā nebūs pieņemama
ne darba devējiem, ne arī darba ņēmējiem. Jau to-
reiz mēs norādījām, ka auto satiksmes īpašnieki,
darba devēji tik daudz necietīs, ja viņiem samazi-
nāsies zināma peļņas dala, bet visvairāk cietīs dar-
binieki, jo darba devēji katrā gadījumā mēģinās at-
vietot zaudēto peļņu ar algu samazināšanu. Tagad
tas ir noticis. Visi auto īpašnieki — darba devēji
ir paziņojuši saviem darbiniekiem, ka viņiem darbs
uzteikts, un gadījumā, ja benzīna jautājumu nokār-
tošot daudzmaz pieņemami, atlaistiem darbiniekiem
pazemināšot algas un viņus pieņemšot darbā par
daudz zemāku atalgojumu. Sekas nu ir tās, ka' auto
satiksme ir apstājusies, un, otrām kārtām, visi dar-
binieki ir atlaisti. Tādas ir šī jaunā likuma sekas.
Valdība negribēja atrast citas izejas, un tāpēc par
konfliktu, kāds patlaban ir auto satiksmē, visa at-
bildība gulstas uz valdību.

Es sap'rotti, ka tagadējā valdība nav vainojama
tik liela mērā kā iepriekšējā valdība, bet par lielu
brīnumu jākonstatē, ka arī tagadējais finanču mi-
nistris nav izrādījis ne mazākās gribas nokārtot šo
jautājumu. Kad auto satiksmes darbinieku delegā-
cija griezās pie viņa, viņš paziņoja, ka instrukcija
gan jau esot izstrādāta, bet viņš par šo jautājumu
vēl neesot painteresējies. Vispārīgi viņš rādījis tā-
du seju, ka par to lietu ne labprāt grib runāt. Tā
ii brīnišķīga parādība, ka brīdī, kad bez darba pa-
liek vairāk tūkstošu auto satiksmes darbinieku un
kad bezdarbnieku armija jau tā. ir tik liela, finanču
ministra kungs nav par šo jautājumu nopietni pado-
mājis un viņam nav zināmas instrukcijas, ko viņam
padotie ierēdņi izstrādājuši.

Varētu gan prasīt, lai finanču ministris iepazī-
tos ar instrukciju un noteikumiem. Es domāju, ka
šis dienas ir pietiekoši ilgs laiks, lai ministris būtu
varējis ar šo jautājumu nodarboties.

Satiksmes' streiks tagad turpinās jau vairāk die-
nu. Darba devēji mēģina spiest un ieraut streikā
arī savus darbiniekus, jo viņi_ ir ieinteresēti nolikt
no vienas puses zem represijām sev padotos dar-
biniekus, lai,_ sēdot kabinetos, varētu noskatīties, kā
šoferi viņu deļ cīnās, un no otras puses darba devēji
spiež savus darbiniekus iet šinīs streika cīņās, kur
policija ar savām represijām vēršas pret darbinie-

kiem. Tā tad valdība ar savu rīcību spiež streikot
darbiniekus tāpēc, ka darba devēji ar savu saim-
niecisko terroru sev padotos darbiniekus grib izlie-
tot par lielgabalu galu savās interesēs. Jau tagad
ir notikuši daudz arestu vienkārši tāpēc, ka darbi-
nieks uz darba devēja pavēli ir bijis spiests izpildīt
viņa šādu vai tādu rīkojumu. Mums nav noslē-
pums, ka darba devēji labprāt gribētu, lai visi auto
darbinieki un viņu vadošās organizācijas arī pie-
teiktu streiku, lai gadījumā, ja pret viņiem vērstu
prasību samaksāt par streika dienām, varētu atteik-
ties arī no šī pienākuma un pateikt: mēs nekā ne-
varam darīt, mums nebija pelņas, un jūs arī strei-
kojat līdz ar mums. Tas jau ir noticis fakts, ka vi-
siem darbiniekiem visos uzņēmumos darbs ir uz-
teikts. Līdz ar to ir skaidrs, ka sekos algu sama-
zināšana, ja valdība neizrādīs absolūti nekādas pie-
kāpšanas šinī jautājumā. Tāpēc mēs liekam priekšā
kā pirmo soli atcelt instrukciju, uz kuras pamatiem
šiskonflikts ir radies. Ja šo Instrukciju atcels, tad
līdz ar to jautājums būs atlikts līdz tam laikam, ka-
mēr attiecīgā kommisijā nokārtos benzīna mono-
pola jautājumu, līdz tam laikam, kad valsts pārņems
benzīna tirdzniecību savās rokās. Tāpēc mēs lie-
kam priekšā šo mūsu priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim. (A. Eglīša starpsaucieni. Priekšsēdētājs
zvanī.) Deputāt Eglīt, lūdzu tādus starpsaucienus
par personīgo dzīvi šeit nelietot.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
— Tās jau Eglīša funkcijas!

Mēs atbalstām sociāldemokrātu priekšlikumu
par Finanču ministrijas instrukcijas spēkā nākšanas
atlikšanu, t. i. par tās atcelšanu uz laiku. Bet mēs
atrodam arī, ka šīs instrukcijas atcelšana uz laiku
nekā laba nenesīs, t. i. palētinās benzīnu tikai uz
neilgu laiku. Te jautājums grozās ap to, lai ben-
zīnu palētinātu uz visu laiku, lai vispār panāktu
benzīna palētināšanu.

Blakus minot, mūsu frakcija domā, ka ar mo-
nopola ievešanu benzīna cenas nepazemināsies,
Mūsu frakcija domā, ka reāli benzīna cenām var
palīdzēt nevis monopols un instrukcijas pagaidu at-
celšana, bet sekojošās trīs lietas.

Pirmkārt — uz benzīna cenām var atstāt ie-
spaidu nevis šīs instrukcijas atcelšana, bet paša li-
kuma atcelšana, kas deva iespēju izdot šo instruk-
ciju. Un, lūk, mūsu frakcija sakarā ar to ir iesnie-
gusi šeit likumprojektu — likumu par likuma par
spirta piejaukšanu degvielām atcelšanu. Mēs pra-
sām nevis atcelt instrukciju, bet atcelt likumu, kas
ir devis iespēju šo instrukciju izdot un piejaukt
spirtu benzīnam. Mūsu likumprojekts skan tā: „Li-
kums par spirta piejaukšanu degvielām atceļams.
Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu." —
Tas būtu pirmais solis, kas palētinātu benzīnu un
līdz ar to uzlabotu auto darbinieku stāvokli.

Tas tomēr radikāli stāvokli nevarētu atvieglot.
Svarīgi ir arī tas, ka ar benzīnu valsts ārkārtīgi
pelna. Valsts pelna ne vairāk ne mazāk, kā tas
auto īpašnieku memorandā aizrādīts; un vakardie-
nas „Jaunākās Ziņās" teikts, valsts pelna 27 santi-
mus par katru litru. Pasaules tirgū benzīns maksā
tikai 7 santīmus litrs. Bet benzīnu pie mums pār-
dod par 50 santīmiem litru. Jūs redzat, ka lielā pu-
se benzīna cenas sastāv no muitas, Sakarā ar to
strādnieku un zemnieku frakcija Iesniedz likumpro-
jektu,, kurā liek priekšā atcelt benzīnam muitu —
a_tcelt visu muib^ lai tādā kārtā benzīnu radikāli pa-
lētinātu. Tas būtu otrais likumprojekts.

Bet mums ir vēl trešais likumprojekts par cie-
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ceļ likums, par spirta piejaukšanu. Otrkārt — jāat-
ceļ benzīna muita. Bet ar to stāvoklis vēl netiks
glābts. Jūs teiksit — ievest monopolu. Nē, tas nav
vajadzīgs, jo katrs monopols sadārdzina preci. Arī
sociāldemokrātu ieteiktais valsts monopols nespēs
iztikt bez šī ļaunuma un sadārdzinās benzīnu tāpat,
kā pašreiz sadārdzina benzīnu pastāvošais privā-
tais, sindikāta monopols.

Pagājušā sēdē demokrātiskā centra kungi šeit
mēģināja kliegt, ka mēs aizstāvot sindikāta intere-
ses. Mēs nespējām viņiem acumirklī aizbāzt muti
vienkārši tāpēc, ka nespējām viņus pārkliegt. Šo-
dien, lai pierādītu, ka mēs tiešām esam pret sindi-
kāta peļņu, mēs iesniedzam šo trešo likumprojektu.
Un trešais likumprojekts ir par cietām benzīna ce-
nām. Mūsu likumprojektā minēts, ka benzīna cena
tiek noteikta — 40 santimu par litru. Tālāk savā
likumprojektā mēs sakām, ka tās tirdzniecības fir-
mas, kas paaugstinātu cenu augstāk par iepriekšējā
pantā minēto, tiek slēgtas. Bet lai nebūtu iespējams
pasliktināt auto darbinieku stāvokli, strādnieku un
zemnieku frakcija savā likumprojektā ir ievietojusi
šādu auto darbiniekiem sevišķi svarīgu pantu:
„Benzīna cenas var tikt paaugstinātas par attiecīgo
procentu, tiklīdz vairums auto īpašnieku pazeminātu
algu saviem darbiniekiem, vai arī sadārdzinātu
braukšanas maksu." — Ja nav sadārdzināta brauk-
šanas maksa un pazeminātas algas, tad ari nevar
paaugstināt benzīna cenu. Tas būs spaids, kas ne-
ļaus pazemināt auto darbinieku algu un paaugstināt
braukšanas maksu. Ja noteic cietas cenas benzī-
nam un nenoteic algas auto darbiniekiem, tad pri-
vātiem tirgotājiem ir dota brīvība paaugstināt ben-
zīna cenas un nav ierobežota privāto uzņēmēju pat-
vaļa pret strādniekiem. Sakarā ar to mūsu frak-
cija paredz, ka tiklīdz tiks pazeminātas auto darbi-
nieku algas un paugstināts auto tarifs, valstij ir tie-
sība paaugstināt benzīna cenu, t. i. tiklīdz mēģinās
pasliktināt darbinieku stāvokli, varēs spert auto
īpašniekiem, rupji izsakoties, uz astes.

Strādnieku un zemnieku frakcijas priekšlikums
ir reāls. Ja kāda frakcija grib reāli atbalstīt to
darbinieku masu, kuras materiālais stāvoklis atka-
rājas no benzīna cenas;, t. i. plašo masu stāvokli,
kuru stāvoklis sakarā ar benzīna cenas paaugstinā-
šanu un līdz ar instrukciju izdošanu par spirta pie-
jaukšanu benzīnam var pasliktināties — tad tai jā-
balso par mūsu likumprojektu. Bet mēs brīdinām
šoferus un pārējos auto darbiniekus nelikt lielas ce-
rības uz to. Tas nav vienīgais. Zemāka benzīna
cena dod tikai uzņēmējam iespēju nepazemināt dar-
binieku algas. Auto darbinieku algu liktenis ir vi-
ņu pašu rokās. Ja te ir runa par benzīna cenu un
tikai dažos vārdos iespējams ieminēties par auto
darbiniekiem, tad jautājums par viņu tiešām inte-
resēm paliek atklāts. Ir vairākkārt atkārtots per-
sonīgās sarunās un sapulcēs, un arī no šīs katedras
jāsaka, ka benzīna jautājums tikai netieši skar auto
darbiniekus, bet tiešā kārtā viņus interesē algu jau-
tājums, un algu jautājumā... (sauciens no vietas:
„Tam nav sakara ar priekšlikumu!") — tam ar li-
kumiem ir tāds sakars: kādas aprindas var un kā-
das nevar cerēt uz šiem likumiem. Benzīna cenas
regulēšanas likumi tikai netiešā kārtā skar auto
darbinieku intereses. Galvenais te ir auto darbi-
nieku arodnieciskā un polītiski-revolūcionārā cīņa
par sava tāvokļa uzlabošanu, cīņa par savas ie-
priekšējās algas paturēšanu, cīņa par kollektī,vu lī-
gumu noslēgšanu, par ko jau esmu vairākkārtīgi ru-
nājis auto darbinieku sapulcēs. Lūk, šāda cīņa jums
jāved, biedri — auto darbinieki! (A. Eglīša starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt
Eglīt, lūdzu netraucēt ar starpsaucieniem! — Depu-
tāt Mežul, lūdzu tagad nerunāt ar auto darbinie-
kiem, bet gan ar deputātiem; tāpat lūdzu tagad ru-
nāt par benzīna palētināšanu.

K. Mežulis (turpina): Auto darbiniekiem jāved
šķiru cīņa caur savām polītiskām un saimnieciskām
organizācijām. Uz šādu cīņu strādnieku un zem-
nieku frakcija aicina visus auto darbiniekus un, lai
to sekmētu, iesniedz šo likumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šai nozarē, pateicoties iz-
dotai instrukcijai, ir radies tiešām neciešams stā-
voklis. Tagadējā benzīna cena ir tik augsta, ka šī
darbības nozare vārda pilnā nozīmē jālikvidē. Ta-
gad te nu nāk kreisie, t. i. kommūnistu frakcija, un
cenšas labot savu pagājušā sēdē samaitāto reputā-
ciju. Viņi nāk ar priekšlikumu, kas nekādā ziņā nav
nopietni domāts jau tikai tāpēc vien, ka tas nāk no
kommūnistiem.

Kas attiecas uz sociāldemokrātu iesniegto
priekšlikumu, tad tas ar savu būtību, ja to pieņemtu,
radītu nesaprotamu stāvokli. Likumā teikts, ka
Finanču ministrijai jāizdod instrukcija — tad likums
stājas spēkā, un tas jāpilda; bet te nav teikts, kā
likuma izpildīšanu apturēt. Tāpēc šis nenoteiktais
stāvoklis novēršams. Lieku priekšā deputāta Viš-
ņas u. c. iesniegto priekšlikumu nodot finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās atsauksmei.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Cik tas arī neiz-
liekas savādi, bet ir tā: pie kura jautājuma mēs arī
nepieejam, mēs neviena nevaram izvest. Mēs visi
runājam par taupību, bet kad vajaga izpildīt liku-
mus, ar kuriem taupība tiek ievērota, tad šeit tiem
likumiem nav vairākuma. Vai tāds pats stāvoklis
nebija arī ar muitas paaugstināšanu siļķēm? Vai
tāds pats stāvoklis nav tagad ar cenas paaugstinā-
šanu benzīnam? Pie kā arī mēs neķeramies, visu
mēs atrodam par neiespējamu sadārdzināt, kaut
gan cenas paceļam tikai par dažiem santīmiem.

Aizrāda, ka ar benzīna cenas paaugstināšanu
auto īpašniekiem samazināšoties peļņa, un sakarā
ar to viņi pazemināšot algas darbiniekiem. Mums
nav jāuztraucas, ka samazinās algas šoferiem un
pārējiem darbiniekiem. Mēs jau esam nolēmuši sa-
mazināt algas ierēdņiem, kāpēc tad nevaram pielaist
algu samazināšanu privāto uzņēmumu darbinie-
kiem! Mēs maksājam par spirta atūdeņošanas ie-
rīci patentnodokli Francijai. Savā laikā mēs runā-
jām, ka vajaga rūpēties par to, lai valūta neaiz-
plūstu uz ārzemēm, bet tagad iesākto darbu atzī-
stam par nelietderīgu un gribam atmest.

Kāpēc mēs nevaram iztikt paši ar saviem ražo-
jumiem? Mums jāievēro, ka lauciniekiem jāražo
kartupeļus spirta rūpniecībai, jo citādi nav drošu
ieņēmumu nevienā nozarē. Jāsaka, ka Latvijā ir
loti daudz autobusu un mēs varētu iztikt ar mazāku
skaitu. Šinīs krizes laikos nav nekāds ļaunums
pastaigāt. Ja aizies darbā un arī pārnāks no darba
kājām, tad būs mazāk jāiet pie ārstiem.

Man šķiet, ka nebūt nav jāuztraucas, ja benzīns
drusku sadārdzinās. Valstij nav ieņēmumu, bet no
visiem iepriekšējiem runātājiem mēs nedzirdējām
konkrētu priekšlikumu, kā sabalansēt budžetu, ja
nav ieņēmumu. Mēs neredzējām neviena speciā-
lista, kurš būtu nācis ar kādu konkrētu priekšlikumu
un norādījumu, kas būtu darāms budžeta sabalan-
sēšanai. Es saprastu, ja opozicijas runātājiem būtu
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bijis kāds projekts, kā segt 53 miljonu latu lielo iz-
trūkumu valsts budžetā un neaizskart ne ierēdņus,
ne strādniekus, ne kalpotājus. (K- Mežula starp-
sauciens.) Ja jums būtu kādi konkrēti projekti, tad
tas būtu patīkami, bet ja runā un runā bez gala, un
runā to, kam nav nekāda sakara ar tiešo dzīvi, tad
deputātu kungiem pašiem vajadzētu saprast, ka šī
veltīgā runāšana reiz jāizbeidz. Jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcija balsos pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

PP.
Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Ir sa-

vādi, ka sociāldemokrāti un strādnieku un zemnieku
frakcijas deputāti uzmetas par autobusu īpašnieku
un šoferu aizstāvjiem. Tas droši vien ir tāpēc, ka
šie cilvēki, ir labi noorganizēti, prot savas intere-
ses aizstāvēt, un no tiem var gaidīt_ balsis nākošās
vēlēšanās. Tāpēc jau arī ir tā aizstāvēšana.

Bet ko teiks par šo centību, par šauru grupu
aizstāvēšanu lauku darba zemniecība, tas ir liels jau-
tājums. Viņi ir noteikti pret auto satiksmes un auto
transporta izplatīšanos tādā mērā, kā tas līdz šim
ir gājis. Par automobiļiem un benzīnu ir jau izdots
desmitīm miljonu latu mūsu valūtas. Tāpēc arī mēs
esam kļuvuši nabagi. Jaunsaimnieki, sīksaimnieki,
kas varēja vēl kaut ko nopelnīt ar dažādu materiālu
transportēšanu, ir palikuši bez darba, jo visu padara
automobili. Es nebūt neesmu pret progresu, pret
kultūru, bet man jāsaka, ka cilvēks nav mašinas
dēļ, bet mašina cilvēka dēļ, un ja mašīna ved tikai
uz postu, tad tā nav vajadzīga. Ja tā dod labklā-
jību, tad ir cita lieta. Tagad pat mašinu zemē —
Amerikā ir radušies tautsaimnieki, kas saka, ka pa-
gaidām nevajagot ražot tādas mašinas, kas atvieto
cilvēka darba spēku, jo cilvēki paliekot bez darba.
Un tiešām, kamēr mēs neesam atrisinājuši jautāju-
mu, kur nodarbināt tos cilvēkus, kas paliek bez dar-
ba, ko izpiež mašinas, un kamēr mēs neesam at-
risinājuši jautājumu par ražoto produktu — preču
sadalīšanu starp iedzīvotājiem, kamēr šos divus
kardinālos jautājumus neesam atrisinājuši, tikmēr
pagaidām nav vajadzīgas mašinas, kas atvieto cil-
vēka darba spēku. Tās nes sev līdz vēl lielāku po-
stu. Un vēl jo vairāk šis posts ir tamdēļ, ka mēs
šīs mašinas paši savā zemē neražojam. Ja mēs ra-
žotu mašinas paši savā zemē, paši brauktu ar sa-
vām degvielām, tad būtu cits jautājums. Bet tagad
ir skaidrs, kā divreiz divi ir četri, ka auto kustība
jāierobežo. Vienīgais, kur tā atstājama, ir, kā jau
pagājušo reizi teicu, tās tālsatiksmes līnijas, kas ne-
iet parallēli dzelzceļiem. Tur mēs to varētu atstāt,
un šīm līnijām valdība pat varētu palētināt degvie-
las, kad ievedīs benzīna monopolu. Bet tikmēr jā-
atstāj līdzšinējais stāvoklis: kas grib, lai streiko.
Tagad, streika laikā, mēs varam loti labi Rīgā pār-
iet pār ielām; nav jābaidās arī par bērnu dzīvībām.
Viss kluss un tīrs. Arī ormaņiem un viņu zirgiem
nu ir darbs, un nu zemniekiem vairāk maksās par
sienu un auzām. Darbs rodas tieši vājākām iedzī-
votāju grupām, kuras jūs negribat aizstāvēt. Jūs
aizstāvat, kā parasti, tikai stiprākās iedzīvotāju

' grupas, jo tās labi par jums nobalso. To es saprotu,
bet pēc 3 gadiem vājākās grupas atcerēsies jūsu
darbus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Viens no galveniem taga-
dējās saimnieciskās krizes iemesliem tomēr ir tas,
ka mēs esam par daudz importējuši un par maz
eksportējuši. Tāpēc jau 2 gadus atpakaļ valdība
piegrieza vislielāko vērību šī jautājuma nokārtoša-

nai. Izrādījās, ka viens no objektiem, ko mēs lielos
vairumos ievedām, ir benzīns. Tāpēc pacēlās do-
ma, vai nevar benzīnu atvietot ar ko citu.

Šis jautājums sakrita ar vispārējo domu mūsu
valsti, ka visu to, ko mēs varam ražot pašu zeme,
nedrīkstam ievest. Tad Finanču ministrija un vē-
lāk arī valdība atzina — ka arī vienu dalu benzīna
tīri labi var atvietot ar spirtu. Līdz šim mēs va-
rējām izlietot ap 28.000.000 grādu spirta patēriņa
vajadzībām. Izrādījās, ka, izlietojot spirtu kā ben-
zīna atvietotāju, mēs varētu ražot vēl otrtik spirta
— otrtik spirta varētu izdedzināt techniskiem no-
lūkiem —, citiem vārdiem, varētu izmantot otrtik
lielākā daudzumā pašu ražotos kartupeļus, kas šinī
krizes laikā būtu ārkārtīgi lietderīgi, vajadzīgi un
nepieciešami.

Pēc ilgiem strīdiem valdībā šis mērķis beidzot
ir sasniegts. Lieta ir nokārtota. Mums ir iespējams
piejaukt benzīnam pašu ražoto spirtu un līdz ar to
ietaupīt pusi valūtas, kas aizplūst uz ārzemēm. Ir
sagādāts mūsu lauksaimniekiem jauns tirgus. Katrs
ražotājs var ražot produktu, ko var pārstrādāt šeit
pat iekšzemē. Mūsu lauksaimnieki apmierināti, pat
sajūsmināti par to, ka tagad katrs kartupeļu ražo-
tājs varēs nodot par cietu cenu — 80 santīmiem
līdz 1 latam pudā — savu ražoto preci lielākā dau-
dzumā nekā līdz šim. Ar vienu vārdu sakot —
spirta piejaukšana benzīnam zināmā mērā atvieglo
lauksaimniecības krizi.

Pēc tam, kad tas viss ir tā labi nokārtots, kad
mums ir radies valūtas ietaupījums, kad mums ir
radusies iespēja izlietot pašiem savus ražojumus,
nāk uz ātru roku priekšlikums visu to iznīcināt. Ar
šo vienu priekšlikumu tiek iznīcināts mazākais divu
gadu nopietns darbs.. Tāpēc, jau no šī viedokļa
vien runājot, ir pilnīgi nepamatots priekšlikums ap-
turēt instrukcijas dzīvē izvešanu un nepiejaukt ben-
zīnam spirtu. Tas nemaz nav pielaižams, jo tas no-
zīmētu, it kā mēs likumdošanas iestādē nemaz ne-
zinātu, ko darām, nemaz nesaprastu, ap ko lieta
grozās. Šodien mēs izlemjam, tad uz ātru roku
otrā dienā to atkal izjaucam, lietu nemaz tuvāk ne-
pārbaudot. Tāpēc par atcelšanu nevar būt ne
runas.

Taisnība, ir slikti, ka ir sācies streiks. Uzņē-
mēji saka, ka viņi nevarot eksistēt. Šoferiem viņi
draud ar viņu stāvokļa pasliktināšanu — tik lielas
algas it kā vairs nevarot maksāt. Te tomēr jārod
cita izeja, jo mēs nevaram tā atteikties tik vienkārši
no vispusīgi pārbaudītas valsts saimniecības pro-
grammas. Ja mums pašreiz priekšā ir jautājums
par degvielas sadārdzināšanos, tad ir iespējami arī
citi celi, un es, nemaz pilnīgi neiedziļinājies šinī lie-
tā, nepārbaudījis cenas paaugstināšanas lielumu un
tās iemeslus, nemaz nešaubos, ka zemesceļu depar-
taments un Satiksmes ministrija būs ar mieru revi-
dēt pastāvošos līgumus un pielaidīs vajadzības gadī-
jumā braukšanas maksas paaugstināšanu. Tāpat
es nešaubos, lai gan vēl nekas nav lemts, ka arī
Rīgas pilsētas pašvaldība atradīs par iespējamu šinī
jautājumā runāt, un, ja patiešām, izrādīsies, ka ob-
jektīvie fakti runā uzņēmējiem par labu, es domāju,
pilsēta neatteiksies arī no savas puses stāvokli la-
bot. Pilsēta labprāt pārbaudīs braukšanas maksas,
kuras noteiktas kā maksimālās. Tā tad ir iespējams
meklēt izeju, ja vien šo jautājumu nopietni grib iz-
lemt.

Vēl svarīgs šai lietā irjrešais jautājums, proti —
ko tādā gadījuma teiks mūsu pilsoņi, pasažieri, kuri
auto satiksmi izlieto. Bet šis jautājums, mani kun-
gi, arī ir atrisināms. Varu sacīt: kura pilsoņa darbs
vai uzņēmums ir tik ienesīgs, ka prasa ātru kustību,
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tik intensīvu kustību, teiksim, kā Amerikā, kur cil-
vēks vairs nevar braukt ar zirgu, kuram nepietiek
dzelzceļa, kurš nevar paiet kājām divus — trīs kvar-
tālus, bet kuram katrā ziņā jāizlieto benzīna ener-
ģija — tas par satiksmi var samaksāt arī mazliet
dargak. Ja tagad biļete Rīgā no vistālākās vietas līdz
pilsētas centram maksa 15 santimu, tad tas vīrs, kam
tik stipri jāsteidzas, tīri labi var samaksāt par biļeti
17 santimu; no tā krachs viņa budžetā nenotiks.

Šādu jautājuma atrisinājumu vēl var motivēt ar
to, ka taisni šinī krizes laikā tiešām nav, ko steigties.
Mums ir loti garas un tālas āra līnijas, kas savieno
mūsu galvas pilsētu ar vistālākiem provinces cent-
riem. Šinī krizes laikā, kad dzīve galīgi pamirusi,
kad lauksaimnieki nevar nekā ieņemt par savām, pre-
cēm, ir luksus, ir pārspīlēta steiga, ka, piemēram,
laucinieks brauc no Alūksnes uz Rīgu autobusā. Viņš
var mierīgā kārtā braukt ar zirgu līdz stacijai, tad pa
dzelzceļu līdz Rīgai un visas savas lietas nokārtot
tik labi, cik vien šinī laikā iespējams, bez autobusa.

Mans gala slēdziens tāpēc ir tāds, ka mēs ne-
drīkstam atteikties no spirta piejaukšanas degvielām,

kas vajadzīgas autobusu un automobiļu motoriem.
Instrukcijas atcelt nevar. Ja tiešām degvielas mak-
sa ir par dārgu, tad ir divas izejas: var paaugstināt
braukšanas maksu, un tā persona, kas šinīs krizes
laikos grib steigties., lai maksā vien dārgāk; otrkārt,
ja nevar maksāt dārgāk, lai brauc ar tādiem satik-
smes līdzekļiem, kas krizes laikos vairāk piemēroti.
Tāpēc zemnieku savienība balsos pret šiem priekš-
likumiem un to nodošanu kommisijai. Ja šospriekš-
likumus tomēr nodos kommisijai, tad mēs tomēr bū-
sim par sava spirta dedzināšanu un pieliksim visus
spēkus, lai panāktu priekšlikumu noraidīšanu.

Sevišķi es gribu vērsties pret diviem kommūnis-
tu — atvainojos — strādnieku un zemnieku frakcijas
iesniegtiem likumprojektiem, kas liek priekšā atcelt
benzīnam muitu. Nu, kungi, ja benzīns mums arī ir
nepieciešams un ja mums draudzīgās lielvalstis mūs.
ar to apgādā, saņemot par to labu peļņu, tad kungi,
arī mums te jāļauj ko nopelnīt. Tāpēc benzīna mui-
tai jāpaliek, un, ja kāds to nevar maksāt — lai vai-
rāk dedzina mūsu spirtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Deputāta Celmiņa
runa mani vēl vairāk pārliecināja, ka manas frakci-
jas iesniegtais priekšlikums ir loti nepieciešams un
tāpēc arī te apspriežams. Deputāts Celmiņš pats at-
zina, ka sakarā ar valdības izdoto instrukciju jārevi-
dējot līgumi ar auto īpašniekiem par auto satiksmes
uzturēšanu kā Rīgā, tā arī provincē. Ja stāvoklis
tiešām ir tāds, ka valdība ir izdevusi tādu instruk-
ciju, kuras sekas ir auto satiksmes pārtraukšana, un
ja šī instrukcija prasa līgumu par auto satiksmes uz-
turēšanu, revidēšamu, tad tas tikai liecina, ka valdī-
ba šo instrukciju ir izdevusi nepārdomātu, sasteigtu.
Tāpēc vislietderīgāk būtu, ja valdība atceltu izdoto
instrukciju. Likums par benzīna piejaukšanu spirtam
pastāvēja jau pusgadu, neradīdams nekādas nevēla-
mas sekas, bet tiklīdz valdība izdeva instrukciju, ap-
stājās visa auto satiksme. Vai tas neliecina, ka in-
strukcija nav bijusi pārdomāta? Instrukcija visus ve-
cos likumus ir nostādījusi tādā stāvoklī, ka tie jārevi-
dē. Te jau arī Rīgas pilsētas galva paziņoja, ka Rīgas
pilsēta būšot spiesta revidēt noslēgtos līgumus, even-
tuāli būšot jāatļauj paaugstināt autobusu tarifs. Cel-
miņa kungs, Jūsu motīvi runā mūsu iesniegumam ti-
kai par labu un rāda, ka valdības izdotā instrukcija ir
nepārdomāta un galvenais cēlonis auto satiksmes
pārtraukšanai.

Deputāts Leikarts vērsās pret mūsu frakciju un
teica, ka ar savu iesniegumu mēs kaitējot zemnie-

kiem. Nē, taisni otrādi: mēs nākam zemniekiem
pretī! Zemnieki ir ne tikai ieinteresēti, lai viņu kar-
tupeļus pirktu, bet arī, lai viņiem desmitīm kilome-
tru nebūtu jāiet kājām. Kas ir tie, kas brauc katru
dienu uz laukiem autobusos? Vai tiešām autobusos
brauc tikai sociālisti un strādnieki? Nē, tie ir gal-
venā kārtā saimnieki! Vai Jūs domājat, ka zemnieki
Jums būs pateicīgi, kad viņi būs spiesti dubulti mak-
sāt par dzelzceļu satiksmi plus vēl ar zirgu mocīties
10 — 12 stundu no dzelzceļa? (P. Leikarts no vie-
tas: «Zemniekiem nav naudas, ko maksāt!") Acīm-
redzot Jūs, Leikarta kungs, neesat paskatījušies,
kas. brauc autobusos. Iziedams no savām mājām
Līgatnē, Jūs varētu nostāties uz Vidzemes šosejas
un paskatīties, vai tie nav zemnieki, kas katru dienu
autobusos brauc pa Vidzemes šoseju uz Rīgu un at-
pakaļ. Viņi brauc, neskatoties uz dārgo autosatiksmi,
jo tā viņiem tomēr iznāk daudz lētāka par dzelzceļu.
Tāpēc Jūs nepūlaties uzrīdīt sociāldemokrātiem un
auto darbiniekiem zemniekus kaklā! Zemnieki
brauks ar autobusiem, tāpēc ka auto satiksme viņiem
ir ērtāka, jo bieži vien autobusi brauc pat gar viņu
mājām.

Mēs ar savu priekšlikumu gribam panākt jautā- .
juma nokārtošanu tā, lai būtu apmierināti ir auto sa-
tiksmes darbinieki, ir visi, kam šī satiksme vajadzīga.

Mani pārsteidza tās domas, ko šeit izteica Rīgas
pilsētas galva. Viņš brīnījās, kāpēc iedzīvotājiem
vajadzīga auto satiksme — vai viņi nevarot iet kā-
jām! (Sauciens no vietas: „Lielisks galva!") Es
saprastu, ja tik „vērtīgas" domas izteiktu Piltenes
pilsētas galva — pilsētas, kurai var šķērsām) pāri pār-
spļaut, bet ne tādas modernas pilsētas galva kā Rī-
ga, kurai ir tuvu pie 400.000 iedzīvotāju, kur dzīvok-
ļu krizes dēļ liela dala iedzīvotāju dzīvo pilsētas no-
malēs un ir spiesti nobraukt pat 10 kilometru, lai no
savas dzīves vietas nokļūtu darba vietā, un kur pil-
sētas pašvaldība nav pietiekoši parūpējuies par dzī-
vokļu izbūvi, lai katrs algots darbinieks, varētu dzī-
vot un iekārtoties tā, kā viņš būtu savas darba vietas
tuvumā, Rīgas pilsētas galvām gan vajadzēja sap-
rast, kāpēc Rīgas pilsētai vajadzīga auto satikme un
kāpēc tā vispār veicināma; tāpēc nevar nostādīt
jautājumu tā: kas mums par daļu, lai tā satiksme
stāv, lai staigā vairāk kājām. (A. Veckalns no vie-
tas: „Krizes laiks! Nav jau, kur steigties!") Depu-
tāts Leikarts uzstādīja pat tādu jautājumu: vai vis-
pār nevarētu iztikt bez auto satiksmes? Leikarta
kungs, atbildiet man uz pretjautājumu! Jūs savās
lauku mājās droši vien lietojat lampu, Vai Jūs labāk
nevarētu pāriet uz skalu lietošanu? Tas novērstu
kokrūpniecības krizi, būtu vairāk darba meža izstrā-
dāšanā.

Man jāsaka, ja šeit deputāti runā par šādiem bēr-
nišķiem priekšlikumiem, tad tas nozīmē, ka ar to vi-
ņi nostāda sevi smieklīgā stāvoklī. (P. Leikarts no
vietas: „Nē, nē!")

Auto satiksme mums ir vajadzīga un nepiecie-
šama. Mēs nedrīkstam nobremzēt auto satiksmi, likt
tai šķēršļus ar dažādām instrukcijām un vispārīgi ar
valdības rīkojumiem kavēt nepieciešamo satiksmes
attīstību.

Erniņa kungs jautāja mušu frakcijai: vai mēs
nevarot nākt ar kādu noteiktu priekšlikumu, kā saba-
lansēt budžetu. Man Jums, Erniņa kungs, jāsaka: ja
Jus būtu lasījis strādnieku laikraksta „Sociāldēmok-
rata" novembra mēneša numuru, tad Jūs būtu dabū-
juši skaidru atbildi, kā var sabalansēt budžetu, ne-
aizkarot darba laužu intereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.
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K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
E_s gribu aizskart tikai dažus jautājumus. Šeit jau-
tājumu gribēja nostādīt tā, it kā monopols varētu ko
līdzēt. Es te negribu polemizēt, bet atzīmēt tikai vie-
nu faktu. Patlaban dzelzceļu virsvalde noteic augs-
tāku braukšanas maksu pa dzelzceļu. Vai viņa cie-
tis, ka autobusu maksa būs lētāka un ka dzelzceļu
braucēji pārsviedīsies uz autobusiem? Lūk, viņa to
necietīs un par katru cenu piespiedīs autobusu īpaš-
niekus paaugstināt tarifu provinces un līdz ar to arī
pilsētu līniju autobusiem. Ko tas nozīmē? Tas no-
zīmē, ka ja arī būs monopols, braukšanas tarifi būs
tā kā tā augstāki resp. sadārdzināsies benzīns. Te ir
viens mazs jautājuma nogriezums attiecībā uz augs-
tākām tarifa cenām.

Bet es te gribēju apstāties pie Celmiņa kunga
runas. Ja to būtu runājis Leikarts, tad varētu pas-
mieties, kā jau parasti, un nebūtu nekas; bet ja to-
mēr tā runā nopietnas politiskas partijas pārstāvis,
ja bijušais ministru prezidents un pilsētas galva saka
tādus vārdus: mēs paaugstināsim maksu — kas
brauc, tas var samaksāt — tad neviļus paceļas jau-
tājums, kas tad brauc ar tiem satiksmes līdzekļiem,
kuru braukšanas maksa sadārdzināsies, pateicoties
jauniem noteikumiem? Kas tad īsti tur brauc?
Viegliem auto izdevumi sadārdzināsies tikai par
6% — 10%, varbūt arī drusku vairāk. Viss sma-

E
gurns galvenā kārtā krīt uz smagiem auto, uz auto-
busiem. Bet kas brauc autobusos? Vai viņos brauc
Celmiņa kungs, jeb vai tie, kas šodien te sanākuši
klausīties? Viņos brauc darba tauta: uz laukiem
zemnieki, bet pilsētās strādnieki. Vai tie var vairāk
maksāt tagadējā saimnieciskās krizes laikā? Ir ta-
ču skaidrs, ka taisni šīs' aprindas nevar maksāt. Un
ja Celmiņa kungs te teica, ka saimnieciskā krize pies-
piež maksāt tos,kas brauc, tad tas nozīmē, ka vai-
rāk jāmaksā taisni tiem, ko krize visvairāk situsi, t. i.
darba ļaudīm — jo ar autobusiem vairāk brauc strād-
nieki. Lūk, Celmiņa kungs, ko nozīmē tas, ko Jūs tei-
cāt: kas brauc, lai maksā saimnieciskai krizei par
labu. Strādniekus šī saimnieciskā krize ir visvairāk
situsi, un viņi, pēc Jūsu domām, lai maksā; tā tad —
kas vairāk ir sisti, tie lai ari maksā.

Bet šim jautājumam ir vēl otra puse: ne tikai,
kas brauc, lai maksā, bet arī vēl tas — ja nepalēti-
nās benzīnu, tad ne tikai paaugstinās braukšanas ta-
rifu, bet pazeminās algas arī tai 18.000 lielai auto
darbinieku armijai un, varbūt, algu pazemināšanu va-
rēs apturēt tikai ar sasprindzinātu cīņu, bet, varbūt,
arī nē. Tā tad benzīna cenas jautājums nostājas ne
tikai kā autobusu tarifa sadārdzināšanas jautājums,

E

bet arī kā 18.000 autobusu darbinieku stāvokļa pa-
sliktināšanās jautājums. Mēs zinām, ka viņu stā-
voklis draud pasliktināties par 50%. Šoferi, piemē-
ram, agrāk saņēma 160 — 180 latu mēnesi; tagad
viņiem ir uzteikts, un kad viņus līgs no jauna, tad
maksās tikai 80 — 100 latu mēnesī; reti kāds gri-
bēs dot vairāk par 100 latu. To jau tagad uzņēmēji
ir deklarējuši.

Jautājums par benzīna sadārdzināšanu ir saistīts
ar autobusu tarifa pacelšanu, saistīts ar darba algām
tiem 18.000 darbinieku, kam ir šāds vai tāds sakars
ar auto satiksmi. Tā tad jautājums grozās ap šoferu
un pārējo auto darbinieku algām, un sacelties pret
benzīna cenām nozīmē — sacelties pret viņiem. Ja
demokrātiskais centrs šeit nāk ar lielu muti,
kā Breikšs šodien darīja, un saka, ka šis priekšlikums
nav derīgs tādēļ, ka to iesniedz kommūnisti, tad mēs
atstājam katram vēl līdz nenormālībai nenonākušam
cilvēkam spriest, ko nozīmē lietu tā nostādīt: lai
priekšlikums labs, vai slikts, bet nedrīkst par viņu
balsot tikai tādēļ, ka kommūnisti to iesnieguši. Ko

tas nozīmē? Tas nolīmē, ka jums nederīgs katrs
priekšlikums, ko te iesniedz deputāti 100.000 vēlētā-
ju uzdevumā, ko te iesniedz revolucionāra frakcija.
Breikša kungs, tur aiz muguras Jums sēž tie Jūsu. vē-
lētāji, kas atnākuši gaidīt benzīna lietas atrisināšanu.
Vai viņi Jūsu galviņu paglāstīs pēc tam, kad Jūs uz-
stājaties pret viņu interesēm? Vai Jums nav kauna
tik atklāti uzstāties un viņu intereses nodot? Vēlē-
šanās saviem vēlētājiem Jūs daudz ko solījāt. Jūs
solījāt atcelt muitas, bet šodien Jūs no tā atsakāties.
Jūs atsakāties balsot par priešlikumiem tāpēc,'ka
tos iesniegusi kommūnistu frakcija. Var jau izrunā-
ties, un tā privilēģija jums jau ir,bet arī Jums ir robe-
žas. Breikša kungs, Jums tās robežas ir tur . . .
(/. Breikšs no vietas: „Jūsu robežas sākas aiz Zil-
upes!") Ne par Zilupi te ir runa. Te pašreiz ir runa
par benzīna cenu. Breikša kungs, vēl nesen atpakaļ
tikai pagājušo trešdienu, Jūsu vēlētāji, mazie auto
īpašnieki, teica: mums Saeimā ir 51 balss, un tās
gādās, lai benzīns tiktu palētināts. Redzēsim, vai tās
balsis še ir.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Augstais nams! Runātāji, kuri šodien uzstājās pret
valdības projektu, reizē ar to uzstājās arī pret zem-
nieku interesēm. Mēs visi zinām, ka visgrūtākā stā-
voklī pašlaik atrodas nevis ierēdņi, kalpotāji, bet lie-
lākā iedzīvotāju dala — zemniecība. Ja mēs šodien
runājam pret spirta piejaukšanu benzīnam, tad reizē
ar to runājam pret zemniekiem. Spirta ražošanai
vajadzīgi kartupeli, kas taču ir lauksaimnieku ražo-
jums. Tā tad tie runātāji nostājas pret zemnieku in-
teresēm. Mēs nesēti runājām plenārsēdē un arī at-
tiecīgā kommisijā, ka jādomā par jaunām nozarēm
lauksaimniecībā, par tādām nozarēm, kas dotu jaunus
ienākumus lauku iedzīvotājiem. Starp citu runājām
par cukurbiešu kultūru. Tiešām tā ir viena jaunano-
zare, kas dotu ienākumus lauku iedzīvotājiem. Bet,
izlietojot kartupeļus spirta ražošanai un pavairojot
spirta patēriņu ar piejaukšanu benzīnam, arī tiktu pa-
vairoti zemnieku ienākumi. Tāpēc nekādā ziņā tie,
kas grib aizstāvēt galveno iedzīvotāju daļu — zem-
niekus, nedrīkst runāt pret šo valdības projektu.

Runājot vispār par benzīna importu, jāsaka, ka
tas būtu samazināms, Mēs tagad bieži runājam par
mūsu valūtas aizplūšanu uz ārzemēm. Vai par ben-
zīnu valūta neaizplūst? Vai mums vajadzīgs tik daudz
benzīna, kādā daudzumā to ieved līdz šim? Pagājušā
gadā, no 1. janvāra līdz septembrim, ievests benzīna
par 2.358.000 latu,bet šogad gandrīz par 2.000.000 latu.
Dažādu braucamo rīku, galvenā kārta automobiļu, to
da[u, motociklu pagājušā gadā ievests par 10.500.000
latu šogad apmēram par 6.000.000 latu. Vai tad nu
mēs esam tik bagāti, ka varam atļauties aizpludināt
tik lielas naudas summas par automobiļiem, benzīnu?
Te, varbūt, aizrādīs, ka vienā otrā vietā automobiļi
uzlabo un atvieglo satiksmi, ka vienas otras nomales
iedzīvotājiem iespējams uzturēt satiksmi ar zinā-
miem tirdzniecības centriem. Tas viss ir ļoti labi,
bet nav jāaizmirst, ka krizes laikmetā, kad aizplūst
loti daudz valūtas par automobiļiem, par benzīnu, jā-
atsakās no tādām ērtībām, jālieto zirgi, ar kuriem
braucām līdz šim, ko zemnieki izlietoja kā satiks-
mes līdzekli u. t. t. Tāpēc runāt šodien pret valdī-
bas projektu nozīmē runāt pret zemnieku interesēm,
un pret krizes mīkstināšanu. Visiem ir skaidrs, ka,
ietaupot valūtu un izlietojot mūsu zemē ražotos lauk-
saimnieku produktus, mēs ar to tik stiprinām savu
lauksaimniecību, ejam pretī saviem lauku iedzīvotā-
jiem un reizē ar to mīkstinām krizi. Izejot no visa
sacītā, mana frakcija nebalsos par sociāldemokrātu
iesniegto priekšlikumu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Deputāts J. Breikšs iesniedzis priekšlikumu:

„Deputāta J. Višņas u. c. iesniegto priekšlikumu — at-
celt finanču ministra izdoto instrukciju par degvielu maisīju-
mu — nodot finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijām."

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms nāks no-
balsošanā deputāta Breikša priekšlikums, ko var uz-
skatīt par pārlabojumu deputāta Višņas u. c. iesnieg-
tajā priekšlikumā. Pēc tām nāks nobalsošanā depu-
tāta Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums vai nu pār-
labotā veidā, vai iesniegtā redakcijā. Pēc tam nāks
nobalsošanā deputāta Mežula u. c. iesniegto likum-
projektu nodošana kommisijām. — Vispirms — likum-
projekts par spirta piejaukšanas degvielām atcelša-
nu, pēc tam pārgrozījumu projekts muitas tarifos un
beidzot — likumprojekts par cietu cenu benzīnam.
— Sāksim balsot! Lieku uz balsošanu deputāta
Breikša priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par deputāta Breikša priekš-
likumu nodots 15 balsu, pret to nodotas 56 balsis, at-
turējušies 8. Deputāta Breikša priekšlikums norai-
dīts. —Nobalsošanā nāk deputāta Mendera u. c.
iesniegtais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par deputāta Mendera u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 48
balsis, atturējušies 6. Tas noraidīts, — Deputāta
K. Mežula u. c. iesniegtais likumprojekts par likuma
par spirta piejaukšanu degvielām atcelšanu. Prezi-
dijs liek priekšā nodot to finanču, tirdzniecības un
rūpniecības un budžeta kommisijām. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šī likumprojekta nodošanu minē-
tām kommisijām. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par tā. nodošanu kommisijām. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šī likumpro-
jekta nodošanu kommisijām nodotas 33 balsis, pret
— 53 balsis. Nodošana kommisijām noraidīta. —
Deputāta K. Mežula u. c. iesniegtais pārgrozījumu
projekts muitas tarifos. Prezidijs liek priekšā nodot
to finanču, tirdzniecības un rūpniecības un budžeta
kommisijām. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī li-
kumprojekta nodošanu minētām kommisijām. Acīm-
redzot vairākums. Tas noraidīts. Deputāta K. Me-
žula u. c. iesniegtais likumprojekts par cietu cenu uz
benzīnu. Prezidijs liek priekšā nodot to finanču,
tirdzniecības un rūpniecības un budžeta kommisijām.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret minētā likumprojek-
ta nodošanu kommisijām. Acīmredzot vairākums.
Arī tas noraidīts.

Deputāti D. Apinis, J. Kukainis u. c. iesnieguši
likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Pagodināmies celt priekšā 'Saeimas prezidijam likum-
projektu Saeimas pieņemšanai.

Advokatūras reorganizācijas likumprojekts.
1) Advokātu uzdevumos _ietilpst lietu vešana tiesu un

administratīvās iestādēs pēc prāvnieku, _ apsudzeto un citu lie-
tas dalībnieku izvēles un viņu uzdevuma, ka arī tiesu priekš-
sēdētāju uzdevumā.

2) Par advokātiem var but abēju dzimumu personas,
kuras nobeigušas augstskolās tiesību zinātņu kursu, vai kuras
izturējušas sevišķu pārbaudījumu pie Tieslietu ministrijas pa-
stāvošā kommisijā.

3) Personu pārbaudīšanai tieslietu zinātnēs, kuram, nav
augstskolas izglītības, bet kuras _velas nodarboties advokatu-
ra, pie Tieslietu ministrijas pastāv kommisijā šāda sastāva:
Tieslietu ministrijas pārstāvis, kā kommisijās priekšsēdētājs,
tiesu palātas tiesnešu pārstāvis, _augstskolas _ mācības speķu
pārstāvis un tiesu palātas prokuratūras pārstāvis.

4) Par advokātiem nevar but: a) divdesmit piecu gadu
vecumu nesasniegušie, b) ārzemnieki, c) par maksāt nespē-
jīgiem parādniekiem atzītie, d) valsts vai ievelētā dienestā

stāvošie, izņemot personas, kuras ieņem goda vai sabiedriskus
amatus bez algas, e) personas, kuras no tiesassodītas par
noziedzīgiem nodarījumiem, izdarītiem aiz mantkārīgām! tiek-
smēm, un personas, kurām piespriests ar tiesību ierobežošanu
saistīts sods, f) personas, kas atrodas zem tiesas un izmeklē-
šanas par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem noteikts ar
tiesību zaudēšanu saistīts sods.

5) Kas vēlas nodarboties ar advokatūru, tam jāiesniedz
par to lūgums Tieslietu ministrijai, pieliekot klāt norakstu no
augstskolas diploma vai apliecības par pārbaudījīuma izturē-
šanu kommisijā pie Tieslietu ministrijas. Lūgumā jānorāda,
kādā pilsētā lūdzējs dzīvos, un jādod paraksts, ka lūdzēja ie-
skaitīšanā advokātu skaitā nav neviena no šā likuma 4. punktā
un civilprocesa likumu 246. pantā minētiem šķēršļiem.

6) Tieslietu ministrija, kurai iesniegts lūgums par ie-
skaitīšanu advokātu skaitā, pienācīgā kārtā pārliecinās, vai
persona, kura vēlas nodarboties ar advokatūru, apmierina li-
kuma prasības, un pēc tam izdod lūdzējam _apliecību par ie-
skaitīšanu advokātu skaitā, norādot apliecībā, kādās instancēs
atļauts vest lietas, un par to publicē Valdības Vēstnesī.

7) Pēc ieskaitīšanas advokātu skaitā advokāts pirms
prakses uzsākšanas nodod pēc savas dzīves vietas attiecīgā
apgabaltiesā svinīgu solījumu, ka viņš taisnīgi un godīgi vedīs
klientu lietas un respektēs Latvijas demokrātiskās valsts li-
kumus un no tiem izrietošās tiesības. _Syinīga solījuma pa-
rakstu apliecina apgabaltiesas priekšsēdētājs un nosūta Ties-
lietu ministrijai.

Piezīme: personas, kas darbojas advokatūrā līdz šā li-
kuma izdošanai, netiek atbrīvotas no svinīga solī-
juma došanas.

8) No advokatūras var tikt izslēgti advokāti
^

uz pašu
vēlēšanos, vai kad rodas šā likuma 4. punktā uzrādītie ap-
stākļi; tad Tieslietu ministrija izslēdz tādu personu no advo-
kātu skaita, par ko publicē Valdības Vēstnesī.

9) Visas personas, kas sastāv pie tiesu iestādēm kā
advokāti līdz šā likuma izdošanai, ietilpst ar šā likuma publi-
cēšanu advokātu skaitā ar tiesībām vest lietas tanīs pat in-
stancēs, kurās viņas baudīja lietu vešanas tiesības līdz ša
likuma publicēšanai.

10) Iestājoties advokatūrā, personas, kuras beigušas
augstskolu tiesību zinātņu kursu, pirmos piecos gados bauda
tiesības vest lietas tikai miertiesu iestādējs; kad advokāts pie-
cu gadu laikā vedis lietas miertiesu iestādēs,, viņš iegūst tie-
sības vest lietas apgabaltiesās, kā vispārējās tiesu iestādēs, un
vēl pēc piecu gadu prakses iegūst tiesības vest lietas tiesu
palātā.

11) Personas, kuras iegūst advokāta tiesības uz pār-
baudījuma pamata Tieslietu ministrijas kommisijā, bauda lie-
tu vešanā tās tiesības, kādas viņām piešķīrusi kommisijā sa-
skaņā ar izturēto pārbaudījumu. Pēc desmit gadu prakses
vienā instancē advokāts iegūst tiesības bez pārbaudījuma vest
lietas nākošā augstākā instancē.

Piezīme: 10. un 11. punktā minētie termiņi skaitāmi no
tā laika, kad advokāts iesācis savu praksi.

12) Krimināllietās advokāti bauda tiesības vest lietas
bez ierobežojuma visās instancēs pēc lietas dalībnieku iz-
vēles.

13) Prāvnieki var pilnvarot advokātus lietu vešanai tie-
su sēdēs mutiski, vai izdodot rakstisku pilnvaru. Krimināl-
lietās apsūdzētie var arī iesniegt tiesai paziņojumu par izvēlēto
aizstāvi, un uz tāda: paziņojuma pamata advokāts bauda tie-
sības vest lietu.

Prāvniekam ir tiesība atzīmēt, vai viņš uztic advokātam
savas lietas vešanu līdz galīgai nobeigšanai, vai dod pilnvaru
tikai zināmam uzdevumam. Nav liegts pieņemt vienā un tanī
pat lietā vairākus advokātus.

14) Advokāts nevar uzstāties tiesa ka pilnvarnieks pret
saviem vecākiem, sievu, bērniem, miesīgiem brāļiem, māsām,
tēva vai mātes brāļiem, brālēniem un māsīcām.

15) Tiesu priekšsēdētāji var uzdot advokātiem vest
mazturīgo lietas un izpildīt aizstāvja pienākumus pie tiesas
sprieduma izpildīšanas un piespiedu izpildīšanas pēc aktīm, pret
atbildētājiem, kuru dzīves vieta nav zināma (civ. proc. lik.
967.—967. p.), tāpat maksāt nespējīgiem parādniekiem viņu
lietās tiesa var iecelt advokātus par zvērinātiem aizgādņiem.
Advokāts nevar atteikties no- viņam dotā uzdevuma izpildī-
šanas, neuzrādot pēc tiesas ieskata pietiekošus iemeslus.

16) Advokātam nav tiesības izpaust sava pilnvardevēja
noslēpumus ne tik vien lietas vešanas laikā, bet ari pēc lietas
nobeigšanas.

17) Advokāts ne tik vien nevar but vienā un tajā pašā
laikā abu prāvojošos pušu pilnvarnieks, bet arī nevar pāriet
vienā un tajā pašā lietā no vienas puses pie otras.

18) Atlīdzību par lietu vešanu advokāti saņem pēc vie-
nošanās ar klientiem. Gadījumos, kad nav rakstiska līguma,
atlīdzība nosakāma pēc takses.

19) Par uzņemto pienākumu neizpildīšanu un materiā-
liem zaudējumiem, kuri cēlušies klientiem advokātu nolaidīgas
vai noziedzīgas darbības dēļ, viņi atbild uz vispārējo likumu
noteikumu pamata.
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Tiesība ierosināt lietu par saukšanu pie kriminālatbildī-
bas piekrīt ne tikai klientiem, bet arī tiesai, kura novēro advo-
kāta darbībā pārkāpuma jeb nozieguma pazīmes.

20) Disciplīnāruzraudzība par advokātiem piekrīt se-
višķai disciplīnārtiesai, kura pastāv pie katras apgabaltiesas
un sastāv: a) no apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā disciplī-
nārtiesas priekšsēdētāja, b) diviem apgabaltiesas tiesnešiem,
kurus ievēl kopsapulce lozēšanas kārtībā un c) diviem advo-
katūras pārstāvjiem, kurus ievēl paši advokāti lozēšanas kār-
tībā no apgabaltiesas rajonā dzīvojošiem advokātiem.

Piezīme: Disciplīnārtiesas locekļi, izņemot priekšsēdē-
tāju, mainās pēc katriem trim gadiem.

21) Disciplīnārlieta pret advokātu var tikt ierosināta:
1) uz privātpersonu sūdzību pamata; 2) uz tiesu, prokura-
tūras un administratīvo iestāžu ziņojumu pamata.

22) Sodi, kādus var uzlikt advokātiem disciplinārā kār-
tā, nenododot tos krimināltiesai, ir: 1) brīdinājums; 2) pie-
zīme; 3) rājiens; 4) aizliegums izpildīt advokāta pienāku-
mus uz laiku no viena mēneša līdz vienam gadam.

23) Par disciplīnārtiesas lēmumiem attiecībā uz advo-
kātu sodīšanu vai atsvabināšanu no soda_ jāziņo tās apgabal-
tiesas prokuroram, kuras rajonā _disciplīnārtiesa darbojas.

24) Par disciplīnārtiesas lēmumiem var iesniegt divu
nedēļu laikā pārsūdzības tiesu palātas kopsapulcei, kura sū-
dzības izlemj galīgi.

25) Uzstājoties tiesā, advokāti lieto amattērpu ar ce-
puri pēc Tieslietu ministrijas instrukcijas.

26) Ar šā likuma publicēšanu atcelti tiesu iekārtas li-
kumu 280.—349. panti.

D. Apinis, J. Kukainis, V. Šlakans, A. Eglītis,
A. Blodnieks, G. Mīlbergs, A. Erniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu vairāk
uzmanības! Vārds pie šī likumprojekta deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! (Starpsauciens:
„Galvenais advokāts!") — Šeit ir tik labi advokāti,
kas jau pieteicas runāt, pirms es vēl neesmu sācis ru-
nāt. Laikam baidās no šī likumprojekta! —

Lieta grozās ap sekojošo. Pie mums Latvijā
pastāv viena veca kasta, proti — zvērināto advokā-
tu padome. Esam lasījuši vēsturiskos rakstos, ka
kādreiz pie mums ir bijušas tā saucamās cunftes. Ir
bijusi viena biedrība vai cunfte kalējiem, otra drēb-
niekiem u. t. t. Lai šeit Latvijā iegūtu meistara grā-
du, lai varētu brīvi strādāt, bija jāiztur daži pārbau-
dījumi, vai jānostrādā zināms laiks. Ja nu amata ve-
cākie redz, ka kādā nozarē ir daudz darbinieku, tad
jaunus vairs nepielaiž, ar vārdu sakot — norobežo-
jas no katras konkurrences, Bet dzīve iet uz priekšu.
Visas šīs biedrības likvidējas vai nu pašas, vai arī tās
likvidē uz likuma pamata. Kā jau teicu, nepielaida
brīvo konkurrenci, bet mēs zinām, ka katram kultū-
ras gājienam ir vajadzīga brīva konkurrence.

Mēs redzam, ka advokātu padome ir panākusi
to, ka nekāda konkurrence nav pielaižama. Mums
pastāv zvērināto advokātu padome, kur ar balsoša-
nu uzņem advokātus, protams, tādus, kas šai pado-
mei vēlami. Lai jauns advokāts varētu tikt pie sa-
vas prakses, viņam jānostrādā zināms laiks pie kāda
advokāta. Sākumā advokātiem varēja būt 2 un 3
palīgi. Tagad tas ar zvērināto padomes lēmumu ir no-
liegts; advokāts pie sevis praksē var ņemt tikai
vienu palīgu un ne vairāk. Tā tad šeit radīts zināms
darbinieku skaits, kas ar zināmiem noteikumiem grib
sev garantēt noteiktu darbu. Bet nu ir jautājums,
vai ar to ir panākts tas, ka mums ir spējīga advoka-
tūra. Dzīve taču rāda, ka tad, ja kaut kas ir aizsar-
gāts ar likumu, tas nekad nevar pietiekoši izveido-
ties, un tad sākas sairšana. Tāpēc arī visiem tiem,
kam ir pietiekoša izglītība, jādod iespēja strādāt sa-
vu darbu.

Ja tagad piegriežamies jautājuma otrai pusei,
proti — ka jauni cilvēki, kas tikko beiguši augstskolu,
vēl nevar nodarboties ar praksi, jo viņi nav pietieko-
ši sagatavoti un viņiem vajadzīgs zināmu laiku no-
strādāt pie zvērināta advokāta, lai tur iegūtu vaja-
dzīgo praksi, tad man jāsaka, ka šisaizrādījums ir ne-

pareizs. Mēs redzam, ka augstskola mums sagata-
vo daudz un dažādus speciālistus. Ir speciālisti vēl
daudz svarīgākās nozarēs, kur netiek prasīts pēc
augtskolas beigšanas vēl vairāk gadu darbs, lai tikai
tad katrs brīvi uz savu roku varētu uzsākt strādāt kā
speciālists. Piemēram minēšu ārstu. Ja students beidz
augstskolu un iegūst ārsta grādu, viņš var brīvi prak-
tizēt. Es domāju, ka ārsta darbs ir daudz nopietnāks
nekā advokāta darbs, jo ārsta darbs ir bieži saistīts
ar cilvēka dzīvību. Bet nav tomēr tāda noteikuma, kas
viņam noliegtu praksi, kas prasītu, lai pēc augstskolas
nobeigšanas viņš ilgāku laiku strādātu kāda vecāka
ārsta vadībā. Advokāta darbs turpretim ir mazāk at-
bildīgs, jo katrā lietā ir 3 instances un iespējamas
pārsūdzības. Tur katrs var meklēt gandarījumu arī
vēlāk, un te tiešām darbiniekiem nebūtu vajadzīgs tik
ilgsjaiks, kamēr viņi varētu nodarboties ar praksi.
Ja ārsts kļūdās, tad izšķiras cilvēka liktenis, nāves
jautājums un neko nevar labot. Te turpretim ir vese-
las trīs instances, kur lietu var pārgrozīt un katru
kļūdu izlabot. Tas ir otrs viedoklis,kāpēc šāds nolie-
gums nav vietā.

Varbūt šim likumprojektam būs grūts ceļš, ka-
mēr tas aizceļos līdz juridiskai kommisijai. Tas tāpēc,
ka mūsu vecā zvērināto advokātu padome ir diezgan
stipra un ir laidusi saknes daudz un visādās mūsu
valsts nozarēs, tāpat arī likumdošanas iestādē; var-
būt, būs vēl daudz tādu, kas gribēs šo likumu brem-
zēt. Bet man būtu vienīgi lūgums nodot šo likum-
projektu juridiskai kominisijai, lai tur varētu izteik-
ties tie, kurus interesē šāda likuma izdošana, un, var-
būt, no otras puses uzklausīt arī to domas, kas ir pret
šo likumu. Es domāju, tiešām ir nepieciešami no-
vērst konkurrenci — jo šeit ir konkurrences naids
—, un tādēļ likumprojektam jānonāk juridiskā kom-
misijā, lai plašākā sabiedrībā varētu par šo likumpro-
jektu izteikties un lai laikrakstu slejas varētu šo jau-
tājumu pārrunāt.

Bez tam ir vēl trešā lieta, kam ir nozīme šī li-
kumprojekta apspriešanā. Ja zvērināto advokātu
un advokātu palīgu kadrs būs aprobežots, ja varēs
uzstāties tikai aprobežots personu skaits, tad pacel-
sies honorāra jautājums, maksas par prāvu vešanu.
Bet mēs gribam, lai juridiskā palīdzība būtu lēta un
pieietama katram pilsonim. Tāpēc mēs gribam brī-
vu konkurrenci. Tas palētinās honorārus, un tādā
kārta, jabūsjbrīva prakse, viens otrs arī no jaunsaim-
niekiem un tāpat arī vecsaimniekiem, kam nav tik
daudz līdzekļu, un tāpat arī strādniekiem varēs vieg-
lāk nokārtot vienu otru sarežģītu juridisku lietu.

Mūsu likumprojektā paredzēts, ka nevis katrs
varēs nodarboties ar advokatūru, bet tas, kam ir pie-
tiekoša izglītība. Mēs liekam priekšā reģistrēšanu
neizdarīt vis zvērināto advokātu padomē, kas, var-
būt, reģistrē tikaitos, kas viņai pieņemami, bet gan
Tieslietu ministrija. Reģistrēties var visi tie, kam ir
pietiekoša juridiska izglītība, vai arī tāsi personas, kas
ir pietiekoši sagatavotas un pie ministrijas notur at-
tiecīgu pārbaudījumu.

Es vēlreiz atkārtoju, ka šim likumprojektam,
varbūt, nebūs piekrišanas pie tiem advokātiem, kas
nodarbojas praksē, bet jaunatne, kas beidz augstsko-
un kas cer kādreiz ar advokatūru nodarboties, šo li-
kumprojektu apsveiksi. Tāpat to apsveiks arī visa
zeme — jaunsaimnieki, sīkgruntnieki un pārējie pil-
soņi, kam vajadzīga juridiska palīdzība, jo līdz ar šo
likumprojektu juridiskā palīdzība būs padarīta lētā-
ka un to varēs_ izmantot plašāk nekā līdz šim,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:, Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (dēmokratiskias centrs): Augs>-
tais nams! Ir dažādas labas lietas, ko mūsu deputā-
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tu kungi var ierosināt un ko viņi arī ierosina. Tomēr
liekas, ka mūsu deputāti nav ģēniji,kas ietver sevī vi-
su. Un dīvaini, ka šo likumprojektu ieniedz profe-
sijas, kuram nav nekāda sakara ar to profesiju, par
kuru te runa. Mums labi zināms, ka sabiedrībā vaja-
dzīgas, personas ar zināšanām dažādās nozarēs.
Mums ir agronomi, mums ir paidagogi, mums ir ārs-
ti, advokāti u. t. t. Un dīvaini, ka par šo juristu spe-
ciālo jautājumu jaunsaimniekufrakcija sūta runāt ne-
jūristu. Grūti iedomāties, ka jurists nāktu pamatot
kādu agronomisku lietu un šo agronomisko lietu va-
rētu pamatoti motivēt. Tāpat es nevaru iedomāties
šeit runāt par medicīniskiem jautājumiem.

Mums pastāv advokātu profesija. Likumpro-
jekta iesniedzēji, cik man izdevās līdz šim pavirši ar
šo projektu iepazīties, paredz savā projektā, kādām
personām brīv lietas vest, ka nav brīv pāriet uz pret-
nieku aizstāvēšanu, ka jāvalkā talāri, ka advokā-
tam nav tiesības izpaust sava pilnvaras devēja no-
slēpumus u. 1.1., u. 1.1., ar vārdu sakot — tādas lietas,
kas mums labi pazīstamas no mūsu pastāvošās tiesu
iekārtas. Ja nu tādi noteikumi mūsu civilprocesa un
tiesu iekārtā jaupastāv, kāpēc tos no jaunapieņemt?
Mums taču ir veca norma, ka advokātam nav brīv
pāriet no viena prāvnieka aizstāvēšanas uz otru, ka
advokātam nav brīv aizstāvēt abas puses. Tā ir jau
nosacīta norma, Eglīša kungs! Es nevaru iedomā-
ties advokātu, kas varētu reizē aizstāvēt abas puses.
Ja Jūs te ievietojat šo „štuku", tad tas pierāda nemā-
kulīgu likumprojekta sastādīšanu.

Bet ko Eglīša kungs īsti grib? Viņš saka.: ta-
gad ir advokātu padome — tas ir tas ļaunums. Kā-
pēc tā ir ļauna? Tāpēc, ka viņa neuzņem advokātu
sastāvā personas bez juridiskas izglītības. — Tas
ir šī likumprojekta kardinālais saturs. Tā tad Eglīša
kunga priekšlikumā juridiskā izglītība advokatūrai
nekā nenozīmē. (A. Eglītis no vietas: „Nav tais-
nība!") Te ir projekts, ka var pielaist arī, nejuristus;
Tieslietu ministrijai tikai pienācīgā kārtā jāpārlieci-
nās, vai attiecīgā persona var nodarboties ar advo-
katūru, vai apmierina likuma prasības. (A. Eglīša
starpsauciens.) Ja Jūs negribat pielaist personas,
kam nav augstskolas izglītības, tad Jums šis likum-
projekts nemaz nav vajadzīgs.

Mūsu augstskolā ir diezgan liels juristu izlaidums,
kas ne katrreiz var atrast nodarbošanos. Ta tad ru-
nāt vēl par kādu eksaminācijas kārtību Tieslietu mi-
nistrijā ir nevajadzīga lieta, Līdz šim laikam mūsu
augstskolas beigušos juristus nekur neeksāminēja
vēl atsevišķi, bet viņi turēja kollokviju sava patrona
pārraudzībā. — Advokātu padome ir vecs institūts,
un tam ir zināmas tiesības. Viena lieta, ko mēs pra-
sām no mūsu advokatūras un uz ko loti rosīgi skatās
mūsu zvērināto advokātu padome, ir tas, lai zvērinā-
to advokātu un viņu palīgu skaitā neietilptu perso-
nas, kas nodarbojas ar lietām, kas iet pret advoka-
tūras ētiku. Padome ir loti daudz darījusi, lai izstrā-
dātu zvērinātiem advokātiem un viņu palīgiem zinā-
mas ētiskas amata normas. Ja mēs zvērināto advokā-
tu padomi iznīcinātu, tad būtu grūti radīt iestādi, kas
labāk varētu sargāt advokātu ētiku.

Krievijā advokātu ētika ir bijusi ļoti augsta, un,
cik man zināms., tad arī Latvijā zvērināto advokātu
padome stingri skatās uz to, lai advokātu ētikas jē-
dzieni stāvētu augstu. Vispār zvērināto advokātu
padomes darbība ir labi pārdomāta un apsvērta. Vi-
ņa ir brīdinājusi zvērinātos advokātus un arī advo-
kātu palīgus, ja tie ir strādājuši pret pieņemtiem ētis-
kiem principiem. Man jāliecina, ka mēs nevaram
mūsu advokātiem pierakstīt morāliskus un ētiskus
defektus, un tas atkal ir, tikai pateicoties zvērināto
advokātu padomei.

Garām ejot man jāaizrāda, ka vēl nesen atpa-
kaļ, tikai šinīs dienās, juridiskai kommisijai bija jā-
spriež par tiesas izpildītāju ētiku. Izrādījās, ka pēdē-
jos gados daži mūsu tiesu izpildītāji nav bijuši savu
uzdevumu augstumos, piesavinājušies, naudu, to iz-
šķērdējuši u. t. t. Vārdus es te neminēšu, jotie Augs-
tā nama locekļiem zināmi no preses. Šīsnevēlamas
parādības ir notikušas tikai tāpēc, ka tiesu izpildītā-
jiem nav neviena orgāna, kas teiktu izšķirošo vārdu,
vai attiecīgais tiesu izpildītājs var turpināt strādāt,
vai arī tam jāatstāj savs amats. Ja tas tā, tad katrā
ziņā ir vairāk kā vēlama kāda iestāde, kas skatās un
uzrauga savas profesijas darbiniekus., šinī gadījumā
tiesu izpildītājus. Ja, piemēram, tiesu izpildītājiem
būtu sava padome, tad arī dažiem no viņiem nebūtu
jāsēž uz tiesas sola un jāatbild par naudas izšķērdē-
šanu.

Ja priekšlikums par advokātu padomes likvidē-
šanu tagad te iesniegts, tad, laikam, tikai kā kontro-
verss tam padomes lēmumam, kas ir uztraucis daudz
personu, kas gribējušas darboties advokatūrā, bet ko
nav uzņēmusi savā vidū zvērināto advokātu padome,
jo ir jau zināmā mērā advokātu pārpilnība. Man lie-
kas, ja mēs no katras nozares darbiniekiem, no kat-
ras šķiras prasām zināmu ētiku un saprašanu un zi-
nāmu nopietnību darbā, tad mums arī jāļauj šīm pa-
šām personām spriest par sevi. Mēs, deputāti, va-
ram spriest par sevi, mēs esam arī padoti disciplinā-
rai ētikai. Mēs varam spriest par mūsu noziegumiem
un pārkāpumiem. Par tām personām, par kurām tie-
sai jāsaka savs vārds, arī mēs spriežam šeit Augsta-
jā namā. Kāpēc tad advokātu korporācijai neatstāt
ētikas lēmumus? Ar šī likuma pieņemšanu advokā-
tu korporācijai ētikas augstums tiks gremdēts.

Šī likumprojekta aizstāvētājs Eglīša kungs at-
saucās uz to, ka cunftes esot pārdzīvotas; agrāk vi-
ņas esot bijušas vajadzīgas, bet tagad nē. Tagad
esot vajadzīga brīva sacensība. Tomēr ir zināmas
aprindas, kur šī brīvā sacensība nav vēlama, un tā tas
ir šinī gadījumā. Man liekas, Jūs, Eglīša kungs, arī
savā runā aizrādījāt uz ārstniecību, bet neaizmirstiet,
ka mums Saeimas kommisijā bija likumprojekts, kur
spriedām, kā varētu apkarot ārstniecības ētikas ļau-
nās puses, kā varētu apkarot blakus ārstus, pūšļotā-
jus u. t. t. Tagad Jūs, 'Eglīša kungs, gribat pielaist
brīvu sacensību advokatūrā. Ja šobrīd mūsu advo-
kātu starpā nevaram atrast personas, kas nodotas
tiesai par noziedzībām, par mantas piesavināšanos
u. t. t., kas tiesu izpildorganizācijiās jau ir noticis, tad
tikai pateicoties tam, ka advokāti ir izstrādājuši zi-
nāmu ētiku un viņiem ir organizācija, kas sargā šo vi-
ņu izstrādāto ētiku. Ja gribam graut šo ētiku, gribam
panākt to pašu, ko redzam tagad pie tiesu izpildītā-
jiem, tad varam balsot par šolikumprojektu. Līdz šim
mēs esam atradušies tādā stadijā, ka mums atļautas
korporācijas. Tāda pat korporācija ir ari zvērinā-
tiem advokātiem un viņu palīgiem. Ja mēs korporā-
cijas neiznīcinām, tad nevaram laupīt zvērinātiem
advokātiem un viņu palīgiem tos labumus, ko viņiem
sniedz viņu korporācijas valde — advokātu padome.
Tāpēc šis likumprojekts noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts):.Godātie deputā-
tu kungi! Sociāldemokrātu frakcija balsos par šī pro-
jekta nodošanu kommisijai. Mēs nevaram šodien
precizēt savu stāvokli pret visiem šīprojekta pantiem
un noteikumiem, bet sociāldemokrātu frakcija uzska-
ta, ka nav tāda stāvokļa, ka tagadējos likuma notei-
kumos par zvērināto advokatūru nekas nebūtu refor-
mējams, Ka šajos noteikumos ir atsevišķi punkti,
kas būtu reformējami un grozāmi, par to jau agrāk
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esam rakstījuši savā sociālistiskā presē. Mums šo-
dien šis jautājums nebūt nav jāizšķir būtībā. Ir pil-

.nīgi veltīgi tagad runāt par šī likuma atsevišķiem
pantiem un noteikumiem, jo šis likumprojekts ir stipri
garš, un ar to nav iespējams tā uzreiz iepazīties. Tā-
pēc ir pilnīgi veltīgi tērēt laiku šeit Augstajā namā ar
garām runām par likumprojekta būtību, ko mēs, diem-
žēl, pēdējā laikā esam sākuši praktizēt pie kura katra
likumprojekta nodošanas kommisijām. Pašreiz mums
jāizšķir tikai formālais jautājums par likumprojekta
nodošanu kommisijai. Kommisijā tad pārbaudīs, kas
tur ir labs, un kas slikts,kas paturams un kas nē. So-
ciāldemokrāti domā, ka zvērināto advokātu padome
nebūt nav tāds iestādījums, kur nekas nebūtu refor-
mējams un grozāms, un tāpēc balsos par likumpro-
jekta nodošanu kommisijai, kur to varēs apspriest
būtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
ja): Godātie deputātu kungi ļoti pareizi šeitaizrādī-
ja iepriekšējais runātājs Mendera kungs, ka šislikums
prasa pārbaudi kommisijā, un, varbūt, vēl vajadzīgs
un nepieciešams to papildināt. Bet es galvenā kārtā
ņēmu vārdu tāpēc, lai tām frakcijām, kas aizrādīja, ka
par šo likumprojektu nav jābalso, pateiktu, ka ir gan
nepieciešams balsot par šo likumprojektu aiz sekojo-
šiem motīviem.

Vispirms es gribētu atbildēt iepriekšējam runātā-
jam Juraševska kungam, kas jautāja, kāpēc tādu li-
kumprojektu, kas runā par jūrispodenci, par advokā-
tiem u. 1.1., iesniegusi un aizstāv persona, kas nav ju-
rists. Es viņam atbildēšu vienkārši ar šī projekta 4.
pantu, kur d nodalījumā teikts, ka par advokātiem
nevar būt valsts dienestā ieceltas vai ievēlētas per-
sonas, proti — ka ari Saeimas deputāti nevar būt par
advokātiem, vai, citiem vārdiem, Saeimas deputāts
nevar nodarboties ar privātadvokāta praksi. Ir taču
skaidrs, ka neviens negribēs kaut to govi, no kuras
viņš dzīvo, no kuras slauc pienu. Ir mums advokāti,
kas ir Saeimas deputāti un tomēr nodarbojas ar pri-
vāto praksi. Bez šaubām, neviens no viņiem nenāks
šeit Saeimā un neiesniegs likumprojektu, kas šo prak-
si noliegtu. Tāpēc šis likumprojekts bija jāiesniedz
man nespeciālistam.

Ka nav pareizi tas, ka Saeimas deputāts nodar-
bojas arī ar advokāta praksi, tas ir ļoti skaidrs. Mēs
arī šodien redzējām, ka Saeimas sēde sākās pīkst. 5,
bet zvērināta advokāta palīgs Vinters ieradās pusse-
šos. Man ir pierakstīta vēl vesela rinda rīta un va-
kara sēžu, kur arī advokātu kungi ir atnākuši ar stun-
das un pat lielāku nokavēšanos.

Tālāk nav pareizi, jadeputāti strādā mūsu neat-
karīgā tiesā. Tagad viņiem bieži jāuzstājas tiesā, bet
tiesnešus apstiprina Saeima. Ja es būtu advokāts, un
viens tiesnesis man būtu vairāk prāvu noraidījis, tad
Saeimā, balsojot par šo tiesnesi — pie tam balsošana
ir aizklāta, — diezin, kā es balsotu; varbūt, es vi-
ņam liktu krustu virsū. Un jamums te Saeimā būtu
60 tādu advokātu, kuru prāvas šis tiesnesis noraidījis,
kāds tad būtu balsošanas rezultāts? —

Juraševska kungs ļoti daudz runāja par advokātu
ētiku, it kā to ar šo likumu nomelnotu. Bet atļaujiet
Jums. jautāt: kad Jūs bijāt ministru prezidents un
kad pēc tam gribējāt atgriezties advokātu saimē, kā-
pēc tad gāja tik ilgi, kamēr Jūs tur uzņēma atpakaļ?
Skaidroja atkal par ētiku, ko? Laikam prezidenta
laikā tā bija sabojāta? Izdarīja visādas izziņas, un
tikai pēc liela laika Jūs atkal uzņēma šai advokātu
saimē. Tāpat, kad Mendera kungu un bijušo deputā-
tu Nikolaju Kalniņa kungu uzņēma advokātu saimē,
bija lieli strīdi. Un viņi taču ir nenoliedzami labi ju-
risti ! Kur te ir izskaidrojums? — Te ir zināma kas-

ta nodibinājusies, tas ir tikai ienākumu jautājums,
kur citus nelaiž klāt. Kas tagad notiek, ja kāds ir
beidzis augstskolu? Zvērināto advokātu palīgu
skaits ir ierobežots. Agrāk katrs zvērinātais advo-
kāts turēja 3 palīgus, tagad_— tikai 1, pie kam viņam
jāstrādā 5 gadi. Viņam jāstaigā apkārt 5 gadi, un
viņš pie sava darba netiek. Šai laikā viņš būs jau
piemirsis, ko mācījies. Mediķiem tas ir citādi. Ta-
gad ir ļoti daudz tādu, kas, beiguši augstskolu, meklē
nodarbošanos; viņi gribētu tikt par zvērināto advo-
kātu palīgiem, bet nav viņiem patrona, kur varētu
pierakstīties. To jūs nevarat noliegt. (P. Jura-
ševska starpsauciens.) Ja Jūs to sakāt, Juraševska
kungs, tad lai laikrakstu korrespondenti atzīmē, ka
Jūs tādus palīgus meklējat.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Eg-
līt, Jums nav jāgriežas pie preses; runājiet ar depu-
tātiem!

A. Eglītis (turpina): Tad Jūs varēsit pārliecinā-
ties, ka pierakstīsies 2 — 3 kandidāti. Tas būtu la-
bākais pierādījums, ka šī kasta ir iznīcināma.

Aizrādīja, ka ciestu ētika, it kā nebūtu pietieko-
šas izglītības. Es atļaušos nolasīt likumprojekta 3.
pantu: „Personu pārbaudīšanai tieslietu zinātnēs,
kurām nav augstskolas izglītība, bet kuras vēlas no-
darboties advokatūrā, pie Tieslietu ministrijas pastāv
kommisijā šādā sastāvā: Tieslietu ministrijas pār-
stāvis, kā kommisijās priekšsēdētājs, tiesu palātas
tiesnešu pārstāvis, augstskolas mācības spēku
pārstāvis un tiesu palātas prokuratūras pār-
stāvis." Tādi noteikumi paredzēti tām perso-
nām, kas nav beigušas augstskolu. Šie mūsu
noteikumi ir padarīti smagāki par līdzšinējiem, un
tas taisni jums būtu jāapsveic. Bez tam ir ļoti
daudz tādu, kas augstskolu ir beiguši, bet nevar at-
rast patvēruma. Mēs runājam arī par tiem, lai viņi
tiktu pie nodarbošanās.

Vēl es gribētu uzsvērt, ka tiešām pašreizējos ap-
stākļos, kad mums- ir tikai daži simti zvērināto advo-
kātu un palīgu, novērojama tāda parādība, ka Rīgā ir
par daudz advokātu, bet nemaz nav provincē, attālāk
no centriem. Tur uzplaukst plaši tā saucamā kaktu
advokatūra. Ārstniecībā pat ar sevišķu likumu mēs
gribam iznīcināt pūšļošanu un visu to, kas saistīts ar
šāda veida nodarbošanos. Tas pats jādara arī attie-
cībā uz advokatūru. Tur ir iesēdušies tādi pat kaktu
advokāti un pūšļotāji. Un tas notiek provincē visur,
kur uz vietām nav izglītotu juridisku spēku, kas varē-
tu nodarboties ar tiesu zinībām. Bet nodarboties ne-
var tāpēc, ka nevar saņemt vajadzīgās tiesības. Tā-
pēc ir nepieciešams, lai visi tie, kuri beiguši augst-
skolu, varētu Tieslietu ministrijā reģistrēties un tādā
kārta dabūt iespēju brīvi praktizēt. Tas atvieglos ju-
ridisko lietu kārtošanu un padarīs pašu lietu vešanu
Ietāku. Tas ir mūsu galvenais nolūks. Ar pēdējās
padomes lēmumu _ par jaunu palīgu pieņemšanu šo
kastu vēl samazinās, un tādā kārtā konkurrences ies-
pējamība būs vēl mazāka. Mūsu plašām iedzīvotāju
masām tas nav vajadzīgs. Mums jāpanāk, lai tie da-
ži simti advokātu būtu pieejamāki un palīdzība lētāka.
To mēs panāksim tad, ja pieņemsim šo likumprojek-
tu. Tāpēc es ceru, ka Augstā namā radīsies vairā-
kums, kas šo likumprojektu nodos kommisijai, lai vi-
ņa to pamatīgi apsver, pārstrādā un papildina, bet
reize ar to izventilē pašreizējo neciešamo stāvokli.
Tad mēs drīz varēsim to Saeimā galīgi pieņemt un šo
sasāpējušo jautājumu pilnīgi nokārtot.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Vārds deputātam Zā-
lītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputātu
kungi! Mani šeit, tā sakot, ierosināja sacīt dažus
vārdus kāds Juraševska kunga izteikums. Viņš ru-
nāja par ētikas Jaunām pusēm. Es biju izbrīnējies, ka
Juraševska kungs tā varēja runāt. Es neesmu par
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ētikas ļaunām pusēm neko līdz šim dzirdējis, lai gan
esmu nodarbojies ar etiķu. Ētikai, kā tādai, būtībā
nevar but nekādu ļaunu pušu.

Runājot par .iesniegto likumprojektu, Juraševska
kungs daudz runāja par etiķu, it īpaši, ka no ētikas
viedokļa šis priekšlikums būtu atraidāms. Es domā-
ju, ka taisni no ētikas viedokļa tas nav atraidāms. Es
katra_ ziņa savu balsi nodošu par tā nodošanu kom-
misijām. (A. Eglītis no vietas: „Paldies, profesora
kungs!")

Šinī gadījumā gribu aizrādīt uz kādu notikumu,
ko es visāda ziņa gribētu šeit atzimēt. Tas notika
daudz gadu atpakaļ Pēterpilī, Pēterpils filozofiskā
biedrībapie Pēterpils universitātes. Tur nolasīja kā-
du referātu vai priekšlasījumu viens no lielākajiem
Krievijas juristiem, senators Koni. Viņš runāja tai-
sni par tiesu un juridiskās izglītības reformas vajadzī-
bu vai pat nepieciešamību Krievijā. Koni izsacījās
par tiesnešiem un advokātiem Krievijā, kuru ētisko
līmeniJuraševska kungs novērtēja visai augstu, glu-
ži otrādi. Viņš tos vērtēja no ētiskā viedokļa vi-
sai zemu. Koni — šis viens no lielākajiem Krievijas
juristiem mūsu laiku juristus nostādīja blakus seno
laiku solistiem. Viņš mūsu advokātus nosauca par
„moderniem solistiem" un teica, viņš labāk redzētu
par tiesnesi vienkārši ētiski vispār izglītotu cilvēku
neka juristu vai_ advokātu, kura galva piebāzta ar'
visādam juridiskām zināšanām! Par to filozofiskā
biedrība, ja nemaldos, fakultātes dekāns un citi bija
izbrīnījušies un jautāja: „Koni, vai Jūs tiešām do-
mājat atcelt visu juridisko fakultāti?" Koni's uz to
viņiem atbildēja: „Nē, bet pamatīgi reformēt, jo tas
ir vajadzīgs." Tāpat pamatīgi reformējama esot visa
Krievijas tiesuiekārta. Tā tad domāju, daudz kas
taisni no ētiskā

^ viedokļa pārveidojams, reformējams'
būtu ari visā mūsu Tieslietu ministrijā un tiesu lietās.
Sakait jūs paši, juristu kungi, vai tiešām visi spriedu-
mi, ko pieņem mūsu apgabaltiesa, tiesu palāta un pat
senāts no ētiskā viedokļa ir attaisnojami! Es domā-
ju — nē! Katram spriedumam, kā Kants izsakās, ir
jābūt taisnam, jāatbilst morālei, jāsaskan ar ētikas
pamatprincipiem. Es priecātos, jamēs no ētikas vie-
dokļa šo priekšlikumu nodotu attiecīgai kommisijai.
Es ]o t i priecātos, ja tas pārgrozītu visu mūsu tiesu
iekārtu. Man šķiet, ka te nav no svara arī tik daudz
tagadējās juridiskās zināšanas, jo tās var uzskatīt pat
kā balastu no veciem laikiem, sevišķi romiešu tieslie-
tu zinātnes, romiešu likumi, corpus juris. Tie taču
pieder pagātnei, ne tagadnei. Viņiem īsti tik vēstu-
riska nozīme. Mūsu tiesas jāpārveido no ētiskā vie-
dokļa, tāpat pārveidojama arī visa tiesu iekārta.
Mums jāpanāk, lai atbrīvotu un darītu vairāk pieieta-
mu izglītotām personām arī zvērināto advokātu pa-
domi, kas ir kā Ķīnas mūris, kas ap mums radies un
neļauj daudz personām, kam, varbūt, ir vairāk mo-
rāliskas tiesības, ieiet šai zvērināto advokātu korpo-
rācijā, zvērināto advokātu padomē, nekā tiem, kas
tagad tur sēž un varbūt aiz mantkārīgiem vai citiem
tamlīdzīgiem iemesliem nosprostojušies un norobe-
žojušies un labprāt savā korporācijā neielaiž jaunā-;
kus spēkus, kas beiguši mūsu universitāti.

-No visas sirds es pateicos likumprojekta iesnie-
dzējam, ka viņš šādu likumprojektu ir iesniedzis, jo
tiešām mūsu tiesas ir reformējamas no ētiskā viedok-
ļa. Es ceru, ka Augstais nams iesniegto likumpro-
jektu, ja vajadzēs, pārgrozīs un pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam VI-
tenbergam.

S.Vitenbergs (Agudas Jisroel): Deputātu kun-
gi! Šeit Eglīša kungs ir pacēlis jautājumu par to, vai
Latvijā būtu reformējams advokatūras stāvoklis un
ievadāms pavisam jaunos apstākļos. Reformas pro-
jekts, ko ir licis priekšā Eglīša kungs, kaut gan dažās '

Krājumi Saeimas Stenografu
biroja Rīgā, Saeimas laukumā.

pamatidejās ir pareizs, tomēr izšķir šo jautājumu pā-
rak plaši un radikāli. Mūsu priekšā ir jautājums, vai
advokatūru vajadzīgs reformēt, jeb vai visam vaja-
dzētu palikt pa vecam. Ja tā nostādām jautājumu,
tad par veco iekārtu runā sekojošais. Vecās tradīci-
jas, ko aizstāv advokatūra, aizsargā tiesu personas.
Vecās tradīcijas nav ar vienu roku atmetamas. Bet
no otras puses jaunais laiks, mūsu jaunā sabiedriska
iekārta, kur Latvijas valsts suverēnā vara pieder lat-
viešu tautai, kur visi pilsoņi ir vienlīdzīgi tiesu un
tiesību priekšā, runā pretim advokatūrai, runā pretim
tai iekārtai un tiem apstākļiem, kādi bijuši līdz šim.
Ja arī pieņemtu, ka zvērināto advokātu padomei ir
Iespējams sekot un sargāt jaunāsadvokatūras saimes
ētisko līmeni, tad tas, varbūt, būtu attiecināms tikai
uz Rīgu, kur uzraudzība ir acīm redzama, kur pārre-
dzams, kas notiek. Kas attiecas uz provinci,
tad tur vecā iekārta nedod nekā pozitīva.
Katra ziņā jaunais laiks neatliekami prasīs ie-
laist

^
svaigu gaisu advokatūrā, radīt demokrā-

tiskāku iekārtu, bet tas nebūt nenozīmē to, ka
tradīcijas, kas līdz šim bijušas advokatūrā, būtu
pilnīgi atmetamas. Mēs nepiekrītam šādai radikālai
domai, bet no otras puses nepiekrītam tādai advoka-
tūrai, kāda ir bijusi līdz šim. No tā izriet sekojošais.
Mes balsosim par šī likumprojekta nodošanukommi-
sijai, bet neuzskatām to par principiālu piekrišanu li-
kumprojektam, ko iesniegusi jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcija; mēs to uzskatām vienīgi par pir-
mo ierosinājumu, kam sekos pozitīvs advokatūras
reformas projekts. Mēs balsosim par likumprojekta
nodošanu kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
deputāta Apiņa u, c. iesniegto likumprojektu nodot
juridiskai kommisijai. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos,kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par prezidija priekšlikumu
nodotas 43 balsis, pret to nodotas 16 balsis, atturēju-
šies 9. Prezidija priekšlikums pieņemts, deputāta
Apiņa u. c. iesniegtais likumprojekts nodots juridis-
kai kommisijai.

Deputāti G. Mīlbergs, J. Šterns, A. Eglītis u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Saeimas prezidijam.

" Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu likumprojektu:
«Pārgrozījumi Valsts zemes bankas statūtos."
Valsts zemes bankas statūtu 74*. pantu .(lik. kr. 1924. g.

145) papildināt ar sekojošu piezīmi:
Piezīme. Pie zemes pirkšanas priekšrocības dodamas

Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem.
Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

. . G. Mīlbergs, J. Šterns, A, Eglītis, A, Blodnieks,
A. Erniņš, V. Šlakans, D. Apinis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas, vietnieki! Beidzamos gados diez-
gan daudz lauku nekustamo īpašumu nāk pārdošanā.
Šos īpašumus daudz gadījumos iegūst ari Latvijas
zemes banka. Zemes banka īpašumus sadala un pār-
dod tālāk bezzemniekiem, pie tam ar ļoti labiem no-
teikumiem. Par nelielu maksu var iegūt zemi kurš
katrs, kam ir kāds mazs krājums, ar ko iesākt dzīvi.
Beidzamā laikā novērojam, ka zemi sāk iegūt arī tā-
di, kuri paši to neapstrādā, daudz pilsētnieku un citi.
Man ir oficiāli zemes bankas dati par tām zemēm, ko
ieguvusi zemes banka. Līdz 1931. gada 18. decem-
brim iegūti 343 objekti, ko paredzēts sadalīt 7297
saimniecībās. No tām 839 saimniecības pārdotas un
6458 saimniecības nepārdotas. Līdz šim pēc pastāvo-
šiem zemes bankas statūtiem visiem pilsoņiem, zemi
iepērkot, ir vienādas tiesības. Ievērojot, ka ir vēl
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daudz brīvības cīnītāju, kas nav dabūjuši zemi, un ka
katram no mums būtu pienākums gādāt, lai brīvības
cīnītajiem piešķirtu kādas priekšrocības—mēs iesnie-
dzam šo ierosinājumu par 74\ panta papildināšanu,
kur paredzēta zemes gabalu pārdošana, pieliekot pie-
zīmi, ka zemes iepirkšana priekšrocības dodamas

* Latvijas brīvības ciņu dalībniekiem. Man šķiet, ka
pret to še Augstajā n̂amā nevienam nevarētu būt ne-
kādi iebildumi, tapec es paļaujos, ka mūsu likumpro-
jektu bez iebildumiem nodos kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds zemnieku sa-
vienības frakcijas deputātam Dzelzītim.

H. Dzelzītis (zemnieku savienība): Loti godā-
jamie deputātu kungi! Ir taisnība, ka zemes banka
ir uzpirkusi un sadalījusi zemi. Kopā ar jau pārdo-
to un vel nepārdoto zemi būs apmierināti līdz 1000
bezzemnieku. Tikai nav pareizs tas izteiciens, ka
zeme „pardota šādiem tādiem un no pilsētas nāko-
šiem". Es varētu liecināt, ka šādu gadījumu nav
bijis, bet zeme ir pārdota tikai tiem bezzemniekiem,
kam ir inventārs un kas paši zemi apstrādā. Nav ne-
viena gadījuma, kur tā būtu pārdota šādiem tādiem";
ta pārdota vienkārši tikai tiem, kas nodarbojas ar
zemkopību — vai tie ir laukstrādnieki, graudnieki,
vai rentnieki. _ Zeme pārdota tikai tiem, kam ir ba-
gāts darba spēks vai bagāts inventārs. Zemes ban-
ka nav vadījusies no tā, vai kāds ir piedalījies kara
lauka cīņas, vai ne. Tas tika darīts un tas bija jā-
dara centrālai zemes ierīcības komitejai. Zemi pār-
dodot, banka vadījās tikai no tā, kādi nopelni kuram
zemkopība: vai ir inventārs, un vai viņš nodarbojies
ar zemkopību. Banka nav devusi, kā to labprāt vai
nelabprāt ir darījusi centrālā zemes ierīcības komite-
ja, zemi_ ari tiem, kas nāk no pilsētas. Nevienam,
kas ir nācis no pilsētas, zemes banka zemi nav pār-
devusi, bet gan tikai tiem, kas godam strādājuši uz
laukiem. Tā tadnav novērota tāda tendence, ka
zeme būtu dota šādiem tādiem, kas nāk no pilsētas.
Zemes banka arī nedomā grozīt savu izturēšanos.
Tapec es varu apliecināt, ka deputāta Mīlberga iz-
teiciens attiecība uz zemes banku nav pareizs. Pār-
dodot zemi, banka arī nekad nav noraidījusi bijušos
karavīrus, kas uz laukiem strādājuši un kam ir in-
ventārs. Visi lauku bezzemnieki zemi no bankas
varēja pirkt, un sevišķas priekšrocības karavīriem
nedeva. Man liekas, nebija iemesla liegt zemes pirk-
šanu tiem, kas šāda vai tāda iemesla dēļ karā nav
bijuši, nebija iemesla lauku cilvēkiem, vienkāršiem
lauku strādniekiem, nomniekiem, graudniekiem un
pusgraudniekiem laupīt iespēju tikt pie zemes. Ir
novērots, ka zemes ieguvēji no bankas, kas nostā-
dīti smagos apstākļos, kam par zemi jāmaksā — un
jāmaksā diezgan daudz —, tomēr ir veikuši savu
darbu godam un savu iztiku atraduši. Tāpēc nebūtu
vajadzīgs piešķirt sevišķas priekšrocības tādiem,
kam ir nopelni tikai kara lauka, bet gan tādiem,kam
ir nopelni zemkopības darba laukā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Milbergam.?

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Man_tiešām jābrīnās., ka Dzelzīša kungs ne-
grib atzīt mūsu brīvības cīnītāju nopelnus. Mūsu
projekts' domāts tā, ka vienādos apstākļos esošiem,
ar tādu pašu inventāru, ja_ viens ir brīvības cīnītājs
un otrs ne, brīvības cīnītājam dodamas priekšrocī-
bas. Diemžēl, Jīdz šim tādas priekšrocības viņiem
navdotas, un tāpēc mūsu priekšlikums ir vairāk kā
vieta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļlistratovam.

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krie-
viski).*)

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
deputāta G. Mīlberga u. c. iesniegto likumprojektu
nodot publisko tiesību kommisijai. Lieku to uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par prezidija priekšlikumu nodotas 42 balsis,
pret to nodots 19 balsu. Prezidija priekšlikums pie-
ņemts; pārgrozījumu projekts Valsts zemes bankas
statūtos nodots publisko tiesību kommisijai. 1. die-
nas kārtības punkts izsmelts.

Iesniegts priekšlikums
pārgrozījumus likumā par akcīzes nodokli no tabakas un

tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem likt dienas
kartībā 2. vietā.

(Starpsaucieni.) Šo priekšlikumu tā iesnie-
dzēji noņem.

2. dienas kārtības punkts — papildinājums
likumā par telpu .īri. Referents F. Cielēns.
Vārds referentam.

Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputātu
kungi! Šis mazais papildinājums īres likumā ir paš-
reizējās saimnieciskās krizes momentā ļoti svarīgs.
Kaut arī šis papildinājums īres likumā, kādu to pie-
ņēmusi juridiskā kommisijā, neatrisina visā pilnībā
un visā plašumā īres jautājumu bezdarbniekiem,
pilsoņiem, bez darba un maizes palikušiem, pilso-
ņiem bez noteiktas apdrošināšanas no valsts puses,
tomēr tas nepieciešams tagadējos apstākļos, kad cil-
vēki tiek izlikti uz ielas ar ģimenēm, ar bērniem.
Rīgas pilsētā dienas laikā varam redzēt tādus ska-
tus, ka lielo namu patrepēs pie radiatoriem sildās
sievietes ar bērniem, meklējot patvērumu uz ne-
daudz stundām kādā siltā vietā. Bez šaubām, būtu
bijis pareizāk, ja līdzīgi citām Vakareiropas valstīm
bezdarbnieku jautājums būtu nokārtots apdrošināša-
nas veidā, kā tas ir gandrīz visās Vakareiropas val-
stīs, izņemot nedaudz Balkanu valstis, kur strādnie-
kiem, kuri palikuši bez darba un kuriem valsts ne-
var apgādāt darbu, nedz vietējās pašvaldības vi-
ņiem var ko palīdzēt, tiek sarīkoti sevišķi sabiedri-
skie darbi; bet kur tādus nevar sarīkot, tur strādnie-
kiem izdod pabalstus — kā pašam ģimenes galvām,
tā arī ģimenes locekļiem. Ja tāds stāvoklis būtu
Latvijā, tad šāds papildinājums īres likumā nebūtu
vajadzīgs. Tas atkristu, jo valsts, sagādājot lī-
dzekļus bezdarbnieku nodrošināšanai, nokārtotu ari
jautājumu par īres samaksāšanu bezdarbniekiem no
fondiem, kas sastādās kā nu kurā valstī — no darba
ņēmēju, darba devēju un valsts iemaksām. Tā kā
Latvijā nav bezdarbnieku apdrošināšana no valsts
puses, tad vispirms steidzamības kārtībā jānokārto
minimālais moratorijs bezdarbniekiem, kas nonākuši
maksāšanas grūtībās un nespēj samaksāt īri nam-
saimniekiem, vai par atsevišķu istabu dzīvokļa saim-
niekam, vai par atsevišķu gultas vietu dzīvokļa
saimniekam.

Te juridiskās kommisijās priekšā liktais teksts
atšķiras no sociālās likumdošanas kommisijās teksta
ar to, ka sociālās likumdošanas kommisijā noteic, ka
moratoriju īres parada maksāšanai bezdarbniekam
noteiks īres valde, un pie tam tas nevar būt garāks
par 3 mēnešiem. Juridiskā kommisijā apsprieda šo
jautājumu drusku plašāk, ne tikai no juridiskā, bet
arī no sociālā viedokļa un Latvijas saimnieciskās
krizes viedokļa un atzina, ka nebūtu pietiekoši moti-
vēti atstāt īres valdei izšķirt jautājumu, cik ilgam
laikam dot īres moratoriju bezdarbniekam. Var ga-
dīties, ka īres valde piešķir īres moratoriju bezdarb-
niekam uz divi nedēļām, vienu mēnesi vai divi mē-
nešiem. Tas neatbilst tagadējiem krizes apstākļiem.
Minimālākais un elementārākais, ar ko valsts varai
vajadzētu nākt pretim, būtu 3 ziemas mēneši, kuros
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bezdarbnieku skaits Latvijā ir vislielākais. Tāpēc
likuma nosakāms, ka īres valde varētu dot arī ilgā-
kus termiņus, piemēram pa visu bezdarba laiku.
Katra ziņa moratorijs īrniekam-bezdarbniekam jā-
noteic tāds, lai vismaz 3 ziemas mēnešus viņš būtu
nodrošināts pret izlikšanu no dzīvokļa. Tas neno-
zīme,ka tad, kad bezdarbnieks būs dabūjis darbu, mo-
ratorijs uz viņu tomēr vel attieksies. Saskaņā ar ie-
vada tekstumoratoriju dod bezdarbniekiem, un tik-
līdz attiecīga persona vairs nav bezdarbnieks, mo-
ratorijs uzviņu vairs neattiecas.
._ Jaaizrada,_ ka juridiskā kommisijā arī piezīmi
pārrediģēja citādi. Juridiskā kommisijā piezīmē gro-
zīja tikai divi vārdus, bet ar šiem divi vārdiem to-
mēr radīts grozījums saturā. Sociālās likumdošanas
kommisijā piezīmi bija izteikusi tā „Šā (34.) panta
trešās dalās noteikums neattiecas uz dzīvokļiem, ku-
ru dzīvojamo istabu skaits, izslēdzot kalpones ista-
bu, pārsniedz 4 istabas" . Juridiskā kommisijā pie-
zīmi rediģēja ta: „Ša 34. panta trešās daļas notei-
kums neattiecas uz dzīvokļa īrnieku, ja viņš īrē dzī-
vokli, kura dzīvojamo istabu skaits, nerēķinot apkal-
potajā istabu, pārsniedz 4 istabas." — Te es uzsveru
tieši vardu „dzīvokļa". No pirmā acu uzmetiena
liekas, ka te nav lielas starpības; bet patiesībā tā tas
nav. Ja pieņemtu juridiskāskommisijās tekstu, tad
dzīvokļa īrnieks, kura istabu skaits nepārsniedz 4
istabas, būtu pasargāts ar moratoriju no izlikšanas
no dzīvokļa, bet Istabas īrnieks, kas dzīvotu dzī-
voklī ar vairāk kā 4 istabām, piemēram kādu kan-
tora kalpotāju, kas dzīvotu centrā, no dzīvokļa Iz-
liktu. Ta tad istabu īrnieki, kas dzīvotu dzīvokļos ar
vairāk par 4 istabām, no izlikšanas nebūtu pasargāti.
Tāpēc arī piezīmes teksts jāgroza, proti — vārda
„dzIvokliem" vietā jāliek „dz!vokla īrnieku"; tad
tas attieksies uz atsevišķas istabas īrnieku, neskato-
ties uz to, vai tas būtu 4 istabu, vai vairāk istabu dzī-
voklis. Tad visi būs pasargāti no izmešanas.

Kommisijā bija iebildumi arī pret vārdiem „4
istabu" un to vietā lika priekšā „2 istabu". Tomēr
pēc garām un plašām pārrunām šo priekšlikumu no-
raidīja. No pirmā acu uzmetiena liekas savādi, ka
šis likums grib sargāt tādus pašreizējās krizes upu-
rus, kas dzīvo 4 istabu dzīvoklī. Kungi, Rīgā mums
nav tādu strādnieku, kas dzīvo 4 istabu dzīvokļos.
Tādu strādnieku nav bijis ari agrāk, kur nu vēl
tagad. Viņiem tādu dzīvokļu nebija vēl darbā at-
rodoties. No pirmā acu uzmetiena liekas, ka istabu
skaitu varētu samazināt uz divām, jo tikai mūsu
loti retiem strādniekiem, varbūt tikai no augstākiem
slāņiem, kvalificētiem burtličiem būs 2 istabu dzī-
vokli; visiem pārējiem strādniekiem, nerunājot par
provinci, dzīvoklis ir ar 1 istabu un ķēķi. Bet tā tas,
cienītie deputātu kungi, nav, jo mēs zinām, ka ir
mazturīgi cilvēki - strādnieki, mazie ierēdņi, kalpo-
tāji, kuri, varbūt, Latvijas valsts dibināšanas laikā,
kad dzīvokļu bija ļoti daudz un kad īres likums vi-
ņus vēlāk nosargāja no izlikšanas, ir noņēmuši lie-
lākus dzīvokļus ar 3 un 4 istabām; tagad saimnieci-
skiem apstākļiem grozoties, un pieaugot dzīvokļu
krizei, jo Rīgas iedzīvotāju skaits ir pieaudzis uz
400.000, viņi vienu daļu savu istabu neapdzīvo paši,
bet iznomā tālāk. Ir ļoti daudz tādu mazturīgu per-
sonu, pat kara laika atraitņu, mazturīgu kalpotāju,
mazo ierēdņu un kantoru kalpotāju, kuri dzīvo 3 vai
4 istabu dzīvoklī, paši visu neapdzīvo, bet iznomā
2 istabas atsevišķiem istabu nomniekiem. Ir pat
tādas mazturīgas personas, sevišķi mazturīgas vā-
cietes, kas iznomā tālāk pusi dzīvokļa un atsevišķos
gadījumos — nemetot viņām akmeņus virsū — ir
pārkāpušas īres likumu un iznomājušas vairāk par
pusi sava dzīvokļa. Visas šīs personas, vai ģimenes
galvas, nonākušas bezdarba stāvoklī, ir krizes upu-

ri; izmest viņus uz ielas tāpēc vien, ka viņi apdzīvo
dzīvokli ar 3 vai 4 istabām, bet, nevarēdami paši vi-
su apdzīvot, dažas istabas iznomā tālāk, būtu ne-
taisni. Tāpēc istabu skaitu nevar samazināt.

Juridiskā kommisijā — ne kā loceklis, bet kā
deputāts piedalījās deputāts Zaķis kā namsaimnieku
pārstāvis. Viņš aizrādīja, ka šis likumprojekts bū-
šot netaisns pret namsaimniekiem un ka nevarot
saimnieciskās krizes smagumu krizes mīkstināšanai
uzvelt tikai vienai šķirai. Ja šo likumu izlasa tā pa-
virši, tad var likties, ka šī nasta beigās var izvērsties
pārāk smaga, sevišķi mazo māju īpašniekiem maz-
pilsētās, arī galvas pilsētas nomalēs, piemēram Run-
dziņsalā, Ciekurkalnā, Maskavas priekšpilsētā un ci-
tos tālākos rajonos. Ir vesela rinda mazo mājiņu
īpašnieku, kuri paši ir strādnieki vai mazu darbnīcu
turētāji, vārdu sakot — darba ļaudis, un šinīs ma-
zās mājiņās ir kāds dzīvoklītis bēniņos, pusotras ista-
bas liels — istaba ar ķēķīti, vai arī apakšstāvā ir kāda
istaba ar ķēķīti, ko mājas īpašnieks ir izdevis kādam
strādniekam vai kantoristam. Mazās mājiņas īpaš-
nieks, pats būdams strādnieks, varbūt ir palicis bez
darba, viņam jāpārtiek no bada grašiem, jo savu
krājumiņu viņš ir ieguldījis bankā un tagad ārā dabūt
nevar. Protams, tādā gadījumā būtu netaisni, ja
šādam cilvēkam, kurš pats ir palicis bez darba, uz-
liktu pienākumu uzturēt savas mājiņas dzīvokļa īrē-
tāju resp. nedabūt it nekādu īres maksu. Iznāktu tā,
ka vienam bezdarbniekam uz savas muguras būtu
jāuztur otrs bezdarbnieks.

Tas pats attiecināms arī uz istabu īrētajiem,
istabu ņēmējiem. Varbūt, dzīvokļa saimniekam ir
tikai divas istabas, un vienu no tām viņš iznomā
tālāk kādam kantora kalpotājam, kas tagad palicis
bez darba. Tanī pašā laikā ari mazā dzīvokļa saim-
nieks ir palicis bez darba, un nu atkal iznāktu tā, ka
dzīvokļa saimniekam, kas pats ir bezdarbnieks, būtu
jāuztur istabas nomnieks-bezdarbnieks. Tā tad, bez
šaubām, te rodas vesela rinda saimniecisku kon-
fliktu, kas valsts varai būtu jāatrisina un jānoregulē.
Tāpēc juridiskā kommisijā atzina, ka, bez šaubām,
te valstij jāsper soļi, lai tās smagās nastas, kas, pie-
ņemot šo papildinājumu īres likumā, nāktu klāt, ne-
uzveltu šiem atsevišķiem dzīvokļu saimniekiem vai
atsevišķiem mazmājniekiem. Te valdībai jāizstrādā
likums, vai ari, neizstrādājot likumu, no tiem fon-
diem, kas nodibināti vai tiks nodibināti bezdarba ap-
karošanai un paplašināti ar attiecīgiem krizes no-
dokļiem, tiem mazo māju saimniekiem vai dzīvokļu
saimniekiem,kuriem ar šī likuma pieņemšanu varētu
budžetā rasties smags deficits, vajadzēs izdot pabal-
stus, dzēšot zaudējumus, kas varētu rasties viņu
saimniecībās ar šī īres likuma papildinājumu izpildī-
šanu. Tāpēc lūdzu Augsto namu pieņemt kommisi-
jās pārējas formulu: „Saeima nolemj uzdot valdībai.
sakarā ar papildinājumu likumā par telpu īri nodro-
šināt īres samaksas jautājumu, zīmējoties uz izīrētā-
jiem, kas nespēj nest īres maksas iztrūkumu, kāds
viņiem ceļas sakarā ar minēto papildinājumu." —
Protams, ar vārdu „izīrētājs" te jāsaprot izīrētāji
mūsu īres likuma juridiskā nozīmē: vai tas būtu
namīpašnieks, vai dzīvokļa turētājs, kas tālāk izīrē
atsevišķas istabas, vai arī trešā kategorija, kas izīrē
gulās vietas. Visām šīm trim kategorijām būtu va-
jadzīga kāda kompensācija, kāds atlīdzinājums no
valsts puses, protams, tādā apmērā un veidā, kā mū-
su valsts budžets to varētu, nest. Bet vismaz tas bū-
tu jāattiecina uz tām kategorijām, kurām, kā tas
teikts pārejas formulā, īres nesamaksas dēl rastos
smags iztrūkums viņu saimniecībā.

Lūdzu šim likumprojektam steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents

liek priekša steidzamību. Steidzamība nāk nobalso-
17*
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šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un_ zemnieku frakcija):
Papildinājums likumā par telpu īri ir nonācis Saeimā
jau otrreiz, un, acīmredzot, bezdarbnieku stāvoklis
un tās cīņas, kas notiek sakarā ar viņu apstākļiem,
piespiež beidzot kaut ko darīt bezdarbnieku labā. Tā-
pēc domāju, ka mazo uzlabojumu bezdarbnieku la-
bā, kāds domāts šis papildinājums īres likumā, šo-

k
reiz pieņems.

Ja paskatāmies šinī likuma papildinājumā, tad
jāsaka, ka tas ir tikai tāds mazs plāksterītis bezdarb-
nieku labā. Šinī gadījumā tas domāts kā ziemas
svētku plāksterītis, kas vairāk noderēs, lai aizmiglo-
tu bezdarbniekiem acis, lai viņi iedomātos, ka tiešām
viņu labā kaut ko dara, un lai uz brīdi viņus apmieri-
nātu, pareizāk sakot — samulsinātu un apmānītu ar
šo likumu, kas īstenībā nedod tikpat kā nekā. Juri-
diskā kommisijā ir pieņēmusi šo likuma papildināju-
mu un iesniedz to šeit Saeimai, es domāju, tādēļ, ka
valdība, ka buržuāzija vispār ir beidzot sabijušās no
bezdarbnieku prasībām un cīņām; tāpēc arī viņas
grib kaut ko darīt.

Bet ja šo likumu pieņems, ko tas bezdarbnie-
kiem dos? Pēc trijiem mēnešiem dzīvokļa īres mak-
su tomēr piedzīs. Tāpēc nevajaga aizmirst, ka šis
likuma papildinājums noderēs namsaimniekiem par
slazdu, lai ievilinātu tanī sev nepatīkamos īrniekus,
lai pēc trijiem mēnešiem viņus vieglāk izliktu no dzī-
vokļa. Sakait, kā bezdarbnieks spēs samaksāt īri pēc
3 mēnešiem, ja bezdarbs tāpat turpināsies un ja īr-
nieks darbu nebūs atradis? Jāmaksā būs, un saim-
niekam būs ierocis rokā, ar ko izdabūt īrnieku no dzī-
vokļa. Tā šis likums noderēs par slazdu, par cilpu,
ar kuras palīdzību namsaimnieki visdrīzākā laikā un
īsākā ceļā varēs tikt galā ar saviem īrniekiem. Ar
līdzšinējo īres likumu, kas arī ir labvēlīgs namsaim-
niekiem, viņi tomēr dažreiz tik viegli nevarēja īrnie-
ku no dzīvokļa izlikt.

Papildinājums īres likumā ir labojams, proti —
attiecināms uz visu bezdarba laiku. Arī tad nedrīkst
īrnieku izlikt, ja tas atradis darbu. Mūsu frakcija šo
īres likumu prasa papildināt un formulēt tā: „Dzī-
vokla, ļstabas vai gultas īrnieks, kas kā bezdarbnieks
reģistrēts darba apgādē, vai kādā citā iestādē, kas
bezdarbniekus reģistrē, pa visu bezdarba laiku no
īres maksas atsvabināts. No bezdarbnieka īres sa-
maksa nav piedzenama ari tad, kad viņš no jauna at-
radis darbu. — Piezīme. Tiem īres devējiem, nam-
saimniekiem, kuru ieņēmumi nepārsniedz eksistences
minimumu, samaksu sedz valsts vai pašvaldība." Ja
likumu pieņemtu kommisijās redakcijā, tad īrnieki
būtu atsvabināti nevis pavisam, bet dzīvokļu īres pa-
rādi uz laiku tikai pagarināti. Mūsu prasība ir radi-
kālāka, bet tā ir mazākā,ko bezdarbnieki var prasīt:
lai viņus neizmet uz ielas, kā to dara tagad.

Mūsu frakcija jau vairākkārt ir iesniegusi likum-
projektus bezdarbnieku labā, '-— kā pagājušā Saeimā, '
ta šinī. Saeimas valdošais vairākums vienmēr tos
ir noraidījis. Prasām izšķirt šo likumu par labu. bez-
darbniekiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Cienītie deputātu kungi! Pagājušo reizi, ap-
spriežot šo likumprojektu, Augstais nams tanī atra-
da daudz tīri juridiskas dabas nepilnību un nodeva
šo likumprojektu apspriešanai vēl arī juridiskai
kommisijai. Šodien mūsu priekšā ir juridiskās kom-
misijās variants. Es šoreiz neapstāšos pie tiem prin-
cipiāliem motīviem, ko apgaismoju jau iepriekšējās

?

sēdēs, lai_ neaizkavētu Augstā nama laiku, bet gribu
pavisam īsā ekskursijā atzīmēt starpību, kāda ir jau-
najam variantam, salīdzinot ar iepriekšējo, sociālās
likumdošanas kommisijās variantu.

Vispirms jāatzīmē,ka juridiskās kommisijās va-
riantā ir zināms uzlabojums vienā virzienā, proti —
sociālās likumdošanas kommisijās variants noteic, ka
bezdarbniekam jāpierāda, ka viņš nav samaksājis
termiņā īri maksāšanas līdzekļu trūkuma dēļ. Ār-
kārtīgi plašs jēdziens. Mēs taču zinām, ka pašreiz
bez darba ir arī daudz intelligento darbinieku, kas
līdz šim ir ieņēmuši diezgan labas vietas. Šiem in-
telligentiem bezdarbniekiem, varbūt, ir nekustami
īpašumi uz laukiem, dažāds mājas inventārs, dzīvok-
ļa iekārta u. t. t. Tie ir līdzekļi, bet nav maksāša-
nas

^
līdzekļi, jo tādi ir tikai nauda, čeki u. t. t. Šinī

ziņa juridiskā kommisijā ir rīkojusies pozitīvi, strīpo-
jot vārdu „maksāšanas", jo ar šo jēdziens par ne-
maksāšanas iemesliem kļūst skaidrāks.

Turpretī likuma tālākā nodalījumā juridiskā
kommisijā ir ielikusi kaut ko tādu, kas pēc maniem
ieskatiem ir pilnīgi nepieņemams. Proti — sociālās
likumdošanas kommisijā bija paredzējusi, ka īres val-
de nosaka laiku, ne garāku par 3 mēnešiem, līdz ku-
ram īres maksa īrniekam jānomaksāu. t. t. Juridis-
kā kommisijā šo teikumu ir pārkārtojusi tādā veidā,
ka īres valde nosaka laiku, ne īsāku par 3 mēnešiem,
līdz kuram īres maksa īrniekam jānomaksā. Tā tad
īsāku laiku par 3 mēnešiem nevar noteikt. Tagad
nu paceļas jautājums, kur tad būs robeža? Cik ilgi
tas tā vilksies? Ja sociālās likumdošanas kommi-
sijā bija paredzējusi laiku,ne garāku par 3 mēnešiem,
tad ir skaidrs ka maksimums ir 3 mēneši, bet ja juri-
diskā kommisijā pasaka, ka īres valde nosaka laiku
ne īsāku par 3 mēnešiem, tad taču tas var iet līdz
bezgalībai. Viens atradīs, ka dezdarbs turpinās, un
tā, var teikt, katrs tulkoskā grib. Šisapstāklis, sap-
rotama lieta, ienesis lielu neprecizitāti likumā. Es
atrodu, ka dot nenoteiktu termiņu ir vairāk kā nepie-
laižami.

Kas attiecasuz panta piezīmi, tad juridiskā kom-
misijā ir mēģinājusi atrisināt jautājumu tā, ka tie
bezdarbnieki, kas ir apakšīrnieki, arī ir aizsargāti.

Es tomēr ceļu iebildumus pret to, ka juridiskā
kommisijā nav samazinājusi dzīvokļa istabu skaitu.
Man te vēlreiz jāuzsver, ka 3 un 4 istabu dzīvokļos
bezdarbnieki nedzīvo. Norma varētu būt augstākais
2 istabas.

Vēl man jāaizrāda, ka šinī likuma papildinājumā
nav neviens vārds teikts par to, no kādiem līdzek-
ļiem sedz nekustamas mantas īpašniekiem nodarītos
zaudējumus, kas cēlušies ar šo likuma papildinājumu.
Ir taču skaidrs — to atzina arī referents, — ka šis X\-
kuma papildinājums skar loti plašas, sevišķi mazo
namsaimnieku masas, kas radušos zaudējumus sa-
viem spēkiem nevarēs panest. Ja mēs šo likumu pie-
ņemtu, tad tas būtu pārveidojams tādā kārtā, ka'bū-
tu vēl pieņemama 2.piezīme, kas noteiktu, ka attiecī-
gos zaudējumus sedz valsts vai pašvaldība no bez-
darbniekiem paredzētiem līdzekļiem.

Tikdaudz par pašu likumu.
Kas attiecas uz pārejas formulu, tad arī tā nav

apmierinoša, jo_ tanī sacīts: Saeima nolemj uzdot
valdībai, sakarā ar papildinājumu likumā par telpu
īri, nokārtot īres samaksas jautājumu, zīmējoties uz
izīrētājiem, kas nespēj nest īres maksas iztrūkumu,
kāds viņiem cēlies sakarā ar minēto papildinājumu.
Sakait, cienītie kungi, kas noteiks, kurš spēj un kurš
nespēj pieciest īres maksas iztrūkumu! Man liekas,
ka tādas instances mums nebūs. Izšķirot visus tos
40.000 vai 50.000 namsaimniekus, kas ir spējīgi ciest
zaudējumus, kas nē, pēc mana ieskata, ir neiespēja-
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ma lieta. Tapec pārejas formula šāda veida mus ne-
apmierina.

Ievērojot sacīto, man jāliecina
^

ka juridiskās
kommisijās variants nevar apmierināt plašas nam-
saimnieku aprindas, kuras gan apzinās,, ka upuri jā-
nes visiem. Bet es gribu uzsvērt šai vietā, ka upu-
rus jau prasa arī citāda veidā. Pagājušā sēdē mēs
nodevām kommi'sijam_ veselu rindu dažādu jaunu no-
dokļu likumu,_kas kā smaga nasta_ gulsies uz no-
dokļu maksātajiem. Cienītie deputātu kungi, neaiz-
kavējot ilgi jūsu uzmanību, atļaujiet jums jautāt: vai,
atņemot kādam ienākumus, tai pašā laikā var uzlikt
jaunus nodokļus? Man jāsaka, cienītie kungi, ka to
nevar darīt Un ja Augstais nams pieņems šo liku-
mu tagadēja veida, tad krizes nodoklis kļūs fikcija,
un nodokļi neienāks. Aiz visiem šiem motīviem un
ievērojot arī tiesiskos principus, par kuriem man jau
bija gods runāt iepriekšējās sēdēs, Augstajam na-
mam šis likumprojekts jānoraida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: ? Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Zaķa kungs pēc_iepriekšējo sēžu parauga atkal
.nāca ar saviem norādījumiem, ka īres likuma pa-
pildinājums nav pieņemams, ka tas namsaimniekus
izputināšot. It sevišķu uzmanību Zaķa kungs vērsa
piezīme^

ko
juridiskā kommisijā ir izstrādājusi tādā

redakcija, ka moratorijs attiecas ari uz tiem dzīvo-
kļiem

^
kuru istabu skaits sasniedz 4. Zaķa kungs

aizrādīja, ka bezdarbnieki nedzīvojot 3 un 4 istabu
dzīvok[os._ Man liekas, ka Zaķa kungs negrib sa-
prast apstākļus, kādos dzīvo Latvijas iedzīvotāji. Ir
taču zināms, ka mums pašreiz ir dzīvokļu krize, un
lai no tās izbēgtu, iedzīvotāji, sevišķi darba ļaudis un
strādnieki spiesti īrēt lielākus dzīvokļus, ko tad ap-
dzīvo vairāk ģimenes. Šādos dzīvokļos dažreiz mi-
tinās 3—4, 5 un pat 6 ģimenes. Tā nu redzam, ka
ari strādnieku ģimenes ir spiestas īrēt 3 un 4 istabu
dzīvokļus, un ja nu viņas nebūs ar likumu aizsargā-
tas, tad tanī laikā,kad ģimenes galva būs bez darba,
ģimeni varēs izsviest uz ielas. Tādēļ arī aizrādī-
jums, ka bezdarbnieki neapdzīvo lielākus dzīvokļus,
pilnīgi atkrīt.

Varu piekrist Zaķa kunga aizrādījumam, ka 34.
pantā ir pārāk nenoteikts jēdziens par termiņu. Tur
teikts: „ne īsāku par 3 mēnešiem". Neesot skaidrī-
bas, neesot nekādas robežas. Lai nu šinī likumpro-
jektā šo robežu rastu, sociāldemokrātu frakcijas uz-
devumā prezidijam iesniedzu priekšlikumu — strīpot
vārdus „ne īsāku par 3 mēnešiem" un to vietā likt
„pa visu bezdarba laiku". Tā tad ar to būtu panākts
kas noteikts, ko prasīja Zaķa kungs. Tikmēr, kamēr
cilvēks būs bez darba, viņu nevarēs izlikt no dzī-
vokļa. Ja šinī likumā paliktu teikums „ne īsāku par
3 mēnešiem", tad īres valde arī pieturētos pie šiem 3
mēnešiem, un, ja tad bezdarbnieks nespētu samak-
sāt, tad īres valde tomēr viņu piespiestu iziet no
dzīvokļa. Mums zināms, ka bezdarbs šogad ir loti
liels. Ir zināms, ka bezdarbs velkas jau vairāk mē-
nešu, un ir arī zināms, ka šis bezdarbs 2 vai 3 mē-
nešos nebeigsies. Ja tā, tad ir saprotams, ka bez-
darbniekam nav iespējams savu īres naudu nomak-
sāt 3 mēnešos. Viņam papriekš jāatrod darbs, un
tikai atradis darbu, viņš. spēs sagādāt līdzekļus īres
naudas samaksāšanai. Tāpēc šinī likumā būtu jā-
pieņem sociāldemokrātu frakcijas iesniegtais priekš-
likums.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Lūdzu
referenta atsauksmi. (J. Pommers no vietas: Re-
ferentam jau šabas!") Vārds referentam.

Referents F. Cielēns: Tā kā jautājums ir loti
steidzams, es tikai divi vārdos gribētu teikt Zaķa

kungam, ka viņa iebildumi neiztur nekādas kritikas.
Debates šeit norisinās jau otru reizi, un šis ir tik
svarīgs un steidzams jautājums, ka namsaimniekiem
tā mazā nasta būs jāuzņemas. Mgs zinām, ka pēdē-
jos 2 gados akmeņogļu cenas pasaules tirgū ir no-
slīdējušas ļoti zemu. Mēs zinām, ka tagad apkuri-
nāšana reāli vairs neizmaksā 10 un 12 latu par ista-
bu, ko Rīgā ņem namsaimnieki. Dzīvokļu koopera-
tīvos vai tanīs namos, kur dzīvokļu īrnieki paši ap-
kurina ar savām oglēm, apkurināšana maksā tikai 3
vai 4 latus par istabu. Te ir uz pasaules krizes rē-
ķina namsaimnieku kabatās nonākušas milzīgas
naudas summas, taisni tāpēc, ka akmeņogles
pēdējos pusotra gados loti strauji ir palētinā-
jušās. Tāpēc arī namsaimniekiem, sevišķi tiem
lielajiem namsaimniekiem, ja arī būs kas jācieš,
ir jau gūta kompensācija ar to ieguvumu, ko akmeņ-
ogļu palētināšanās dēļ viņi ir ieguvuši ļoti lielu, Par
mazajiem namsaimniekiem un pārējiem izīrētājiem
jāsaka, ka, cerams, krizes nodokļa ienāks tik daudz,
ka tiem zaudējumus valdība atlīdzinās.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. (K. Ulmanis
no vietas: „Zaķis pret!") Kas atturas? Tādu nav.
Vienam balsojot pret, pāreja uz pantu lasīšanu pie-
ņemta. — Likuma virsraksts: —..Papildinājums likumā par telpu īri."

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. _ — Li-
kuma ievada tekstu nobalsosim vēlāk. — Lūdzu no-
lasīt 34. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
,.34
Ja dzīvokļa, istabas vai gultas vietas īrnieks, kas ir dar-

ba apgādē resp. Tautas labklājības ministrijā reģistrēts bez-
darbnieks, pierāda, ka viņš nav termiņā samaksājis īres_ maksu
līdzekļu trūkuma dēļ, tad īres valde nosaka laiku, ne īsāku par
3 mēnešiem, līdz kuram īres maksa īrniekam jānomaksā, un
aptur izlikšanu līdz tam laikam.

Piezīme. Šā (34.) panta trešās daļas noteikums neattie-
cas uz dzīvokļa īrnieku, ja viņš īrē dzīvokli, kura
dzīvojamu istabu skaits, neierēķinot apkalpotāja
istabu, pārsniedz 4 istabas."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība): Cienītie deputātu kungi! Tā kā pāreja uz
pantu lasīšanu tomēr pieņemta, man jāiesniedz daži
pārlabojumi,

Vispirms, ja šo likumu uzskata par ārkārtēju li-
kumu, kas domāts kā zināma sociāla palīdzība bez
darba palikušiem, tas jāterminē un jāpieņem tikai zi-
nāmam, noteiktam laikam. Loģiski būtu, ja pieņemtu
to līdz darba laika sākumam pavasarī. Tāpēc iesnie-
dzu pārlabojumu 34. pantā: pēc vārda „ja" likt vār-
dus „no likuma spēkā stāšanās dienas līdz 1932. gada
1.aprīlim".

Tālāk, man liekas, nav pareizi, ja likumā formu-
lēts tā, ka īres valde nosaka termiņu. Pareizāk būtu
likt: „īres valde var noteikt", jo arī tad tas būs īres
valdes kompetencēs; ja vajadzēs, šo termiņu noteiks,
janē — tad nē. Pietiek, javiņai šo tiesību piešķir.

Tālāk, kā jau aizrādīju vispārīgās debatēs, mēs
nevaram pieņemt laiku, ne īsāku par trim mēnešiem.
Tas nozīmē pilnīgi nenoteiktu laiku. Ja gribam dot
3 mēnešu laika, tad mums jāsaka: „uz laiku, ne ga-
rāku par trim mēnešiem". Tas nozīmē, ka praksē
termiņš būs — trīs mēneši. Tas varētu būt īsāks,
bet tas laikam gan būs loti reti.

Kas attiecas uz panta piezīmi, tad es liktu
priekšā skaitļa „4" vietā „2". Kā jau aizrādīju vis-
pārīgās debatēs, 3 un 4 istabu dzīvokļos bezdarbnie-
ki nemēdz dzīvot. Ja, turpretim, esam atzinuši, ka
īrnieki sargājami, tad pietiks, ja sargāsim tos bez-
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darbniekus, kuri dzīvo vienistabu un divistabu dzī-
vokļos.

Zīmējoties uz atlīdzību, es lieku priekšā papil-
dināt 34. pantu ar,otro piezīmi, un tā skanētu tā: „Šī
panta trešā daļā" minētos gadījumos īres parādu
sedz valsts resp. pašvaldības no bezdarbnieku pa-
balstiem atvēlētiem līdzekļiem." Tā miglainā pār-
ejas formula, arjuiru uzdod valdībai šo jautājumu no-
kārtot, vēl nekā konkrēta nedos. Ja turpretim, tas
būs likuma atsevišķs noteikums, tad būs cerība šīs
samaksas saņemt. Jo vairāk otrā piezīme vajadzīga
tamdēļ, ka lielais vairums cietēju būs mazturīgi ļau-
dis; taisni viņiem sociālais posts visvairāk sagādā
rupju un sarūgtinājumu. Te referenta kungs aizrā-
dīja, zīmējoties uz_ šo maksu, ka akmeņogles esot
kļuvušas Ietākas, tāpēc arī varot būt zināma pretim
nākšana. Tomēr tas ir viens ļoti mazs blakus ap-
stāklis un uz īres maksām liela iespaida neatstāj.
Turpretim mēs visi zinām, ka nodokļi un pārējās na-
stas ir pieauguši. Aiz šiem motīviem lūdzu otro pie-
zīmi pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Pie 34.
panta iesniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms de-
putāts E. Sudmalis liek priekšā

papildinājumu likumā par telpu īri izteikt tā:
„Dzīvokļa, istabas vai gultas vietas īrnieks, kas kā bez-

darbnieks reģistrēts darba apgādē vai citā iestādē, kas bez-
darbniekus reģistrē, pa visu bezdarba laiku no īres maksas
atsvabināts. No bezdarbnieka īres samaksa nav piedzenama
arī tad, kad viņš no jauna atradis darbu.

Piezīme. Tiem īres devējiem, kuru ienākumi nepārsniedz
eksistences minimumu, samaksu sedz valsts vai paš-
valdības."

Deputāts P. Zeibolts liek priekšā
34. pantā strīpot vārdus „ne īsāku par 3 mēnešiem" un

to vietā likt „pa visu bezdarba laiku".
Nākošos priekšlikumus iesniedzis deputāts A.

Zaķis. Deputāta_ Zaķa pirmais priekšlikums —
34. panta trešās daļas sakuma pēc vārda „Ja" iespraust

vārdus: „laikā no šī likuma papildinājuma spēkā stāšanās die-.
nas līdz 1. aprīlim 1932. g."

Deputāta Zaķa otrais priekšlikums —
vārdu „īres valde nosaka" vietā likt vārdus „īres valde

var noteikt".
Deputāta Zaķa trešais priekšlikums —
vārdu „ne īsāku" vietā likt „ne garāku". .
Bez tam deputāts A. Zaķis liek priekšā
piezīmē skaitļa „4" vietā likt „2",
Beidzot deputāts A. Zaķis liek priekšā
34. pantu papildināt ar 2. piezīmi:
„Piezīme_2. Šī panta trešajā daļā minētos gadījumos īres

parādus sedz valsts resp. pašvaldības no bezdarb-
nieku pabalstiem atvēlētiem līdzekļiem."

Lūdzu referenta atsauksmi par šiem priekš-
likumiem.

Referents F. Cielēns: Juridiskās kommisijās
vārda par iesniegtiem papildinājumiem šinī likum-
projektā varu sacīt sekojošo.

Papildinājumu, ko šeit iesniedzis Sudmaļa kungs,
juridiskā kommisijā iesniedza Laicena kungs, bet pēc
apspriešanas juridiskā kommisijā tas, diemžēl, balsu
vairākuma nedabūja.

Attiecībā uz deputāta Zeibolta iesniegto papil-
dinājumu man jāsaka, ka juridiskā kommisijā tāds
priekšlikums nebija iesniegts. Tas runā par citādu
veidu termiņa noteikšanai, ko dotu moratorijs īrnie-
kiem-bezdarbniekiem, nekā priekšā esošais teksts,
t. i. paplašina termiņu uz visu bezdarba laiku. Jūri-
diskās_ kommisijās vārdā jāsaka, ka tas neatbilst
priekša esošam tekstam.

Par deputāta Zaķa papildinājumiem jāsaka se-
kojošais.

Vispirms Zaķa kungs liek priekšā papildināt pan-
ta pirmo teikumu, ievietojot attiecīgus vārdus. Pēc

Zaķa Tainga priekšlikuma pieņemšanas ievada tei-
kums skanētu tā: „Ja laikā no šā likuma papildinā-
juma spēkā stāšanās dienas līdz 1. aprīlim 1932.
gadam dzīvokļa, istabas vai gultas vietas u. t. t.,
u. t. t.". Man juridiskās kommisijās vārdā jāizsakās
pret šo priekšlikumu, jo juridiskās kommisijās teksts
nenosaka termiņu, uz kādu bezdarbnieks var dabūt
moratoriju.

Cienījamie deputātu kungi, nedaudz dienas at-
pakaļ mēs pieņēmām savā būtībā moratorija likumu
lieliem, maziem un vidējiem lauksaimniekiem un pār-
vērtām lauksaimnieku inventāru par neaizskaramu
inventāru uz nenoteiktu laiku, rēķinoties ar apstā-
kļiem, ka tagadējā lauksaimniecības krize var vilk-
ties nenoteiktu laiku. Mēs pieņēmām moratoriju ter-
minētiem aizdevumiem, kas piedzenami saskaņā ar
tiesas lēmumu, bet te, cienījamie deputātu kungi,
mēs gribam dot ierobežotu moratoriju cilvēkiem, kas
nonākuši bada postā, cilvēkiem, kam atņemta iztika,
darbs. Ja nu tagad mēs viņiem atņemtu vēl pēdējo,
jāsaka, viselementārāko, kas vajadzīgs un nepiecie-
šams katram cilvēkam, sevišķi mūsu klimatiskos ap-
stākļos — pajumti, tad, cienījamie deputātu kungi,
man šķiet, te gan mums nevajadzētu noteikt termiņu,
proti — ka šis likums izdodams tikai 3 mēnešiem un
nedaudz dienām, t. i. līdz 1. aprīlim.

Es saprotu, ka šādu papildinājumu varēja ie-
sniegt Zaķa kungs, jo viņš sargā namīpašnieku inte-
reses, un tāpēc es to viņam negribu pārmest, bet es
jautāšu pārējiem deputātu kungiem, vai viņi domā,
ka Latvijā esošais bezdarbs ir mūsu lauksaimniecī-
bas nenormālo apstākļu rezultāts. Vai jūs domājat,
ka tie 25.000 bezdarbnieku, kas ir Rubuļa kungam,
ir salasījušies no algotiem sezonas strādniekiem? Vai
iūs domājat, ka tie visi ir uz pilsētām atbēgušie at-
laistie laukstrādnieki? Nē, kungi! Bez šaubām, te
būs dala atlaisto sezonas strādnieku,kas vasaru strā-
dājuši uz laukiem,_bet ziemu nevar tur darba atrast,
jo gada kalpu sistēma pie mums uz laukiem jau sen
ir likvidēta. Nē. kungi, tā tas nav! Mēs taču visi
zinām, kaJRīgā, Liepājā, Ventspilī u. t. t. ir liels vai-
rums kvalificētu metalstrādnieku, tekstilstrādnieku
u. t. t., kas visu mūžu strādājuši savā arodā, bet kam
tagad jādzīvo bez darba. Kā jūs, kungi, domājat, vai
arī šādus bezdarbniekus mēs varēsim likvidēt! Vai,
ja mēs arī viņus izsūtīsim lauku darbos, viņu ģime-
nes varēs izlikt uz ielas? Zaķa kungam, varbūt, lie-
kas, ka_ patiešām Latvijā ir tāds klimats, ka cilvēks
va_r dzīvot mežā bez pajumtes, bet es domāju, ka
mušu klimatā arī pēc 1. aprīļa nevar dzīvot bez pa-
jumtes, ko sauc par dzīvokli, ko sauc, varbūt, par
guļas vietu. Neņemiet, cienītais kollēga, ļaunā, ka
es te_ taisīju mazu „anšpīlungu" uz Jūsu uzvārdu. Es
domāju, ka cilvēksLatvijā nevar dzīvot bez pajumta
ne 1. aprīlī, ne 1. jūnijā, ne 1. jūlijā.Varbūt, tik viens
otrs labi trenējies sportists var pārdzīvot bez pajum-
tes nakti jūrmalā; tāpēc jūsupapildinājums nav pieņe-
mams. Es lūdzu Augsto namu šo papildinājumu norai-
dīt, jogalu gala šis jautājums nav tikai tiesību, šis jau-
tājums, cienītie deputātu kungi, ir valsts drošības jau-
tājums, jo ja mes elementāra veidā nenāksim pretī
bezdarbniekiem, tad redzēsim, ka pieaugs laupītāju
skaits. Mes katrs, kas interesējamies par krimino-
loģiju, zinām, ka bezdarba apstākļos, sevišķi zie-
mas mēnešos, kriminālo noziegumu skaits stipri pie-
aug. Uz to spiež bads un aukstums.

Talak Zaķa kungs liek priekšā strīpot vārdus
„īres valde nosaka" un to vieta likt „īres valde var
noteikt". (Starpsaucieni.) Es te gribētu Ulmaņa
kungam un viņa frakcijai jautāt: vai, dodot mora-
toriju lauksaimniecības aizsargāšanai, mēs tur ieli-
kām tādus vārdus, ka piešķiršana atkarāsies tikai
no laba ieskata? Kungi, dzelzs inventāram mēs no-
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teicam tādas tiesības, ka tiesu pristavs to nevar iz-
ūtrupēt. Še jus gribat pateikt, ka to noteiks īres
valde, atstāsit to īres valdes labieskatam. Kaut an
cilvēks bus bez darba, kaut arī viņš būs ģimenes
cilvēks ar bērniem, jūs atstāsit īres valdes labieska-
tam izšķirt, vai šo cilvēku izlikt uz ielas, vai nē. Ja
mes, kungi, lielajiem lauksaimniekiem garantējam ne
tikai maizi iztikai, ja garantējam viņiem visu inven-
tāru, visas lauksaimniecības mašinas, sienu lopiem
un_ lopus saimniecības uzturēšanai, tad tikdaudz gan
mes varam garantēt, ka īres valde var noteikt, ka
nevar izlikt bezdarbnieku no dzīvokļa, ja bezdarb-
nieks to prasa.

Tālāk Zaķa kungs ir iesniedzis priekšlikumu at-
tiecībā uz termiņu. Zaķa kungs domā: drošs paliek
drošs, un tāpēc likumā jāparedz noteikts termiņš,
līdz kuram laikam šis likums funkcionē. Viņam ne-
patīk juridiskās kommisijās paredzētais termiņš „ne
īsāku par 3 mēnešiem", viņš nobruņo šī likuma funk-
cionēšanu tikai līdz 1, aprīlim, tikai vienam gadam.
Vai Jūs, Zaķa kungs, cerat, ka pasaules saimnieciskā
krize izbeigsies jau nākošā gadā? Jūs gribat sama-
zināt to termiņu, kas noteikts juridiskās kommisijās
tekstā — ka īres valde nosaka termiņu, ne īsāku par
3 mēnešiem, tā vietā liekot šādu termiņu: „ne garāku
par 3 mēnešiem". Cienījamie deputātu kungi! Ko
tas nozīmē? Tas nozīmē to: ja kāds strādnieks ir
bez darba ilgāk par šiem 3 mēnešiem, tad viņš atkal

? ir padots pilnīgi īres valdes priekšsēdētāja labieska-
tam. Kaut arī piesēdētāji ir gan īrnieki, gan arī nam-
saimnieki, tomēr izšķīrējs ir priekšsēdētājs. Bez-
darbnieks ir reģistrēts darba biržā un Tautas labklā-
jības ministrijā, viņš var uzrādīt apliecību, var ar lie-
ciniekiem pierādīt,, ka nav spējīgs īres maksu šī ie-
mesla dēļ samaksāt, un nu grib šo bezdarbnieku no-
stādīt tādā stāvoklī, lai viņš lūdzas žēlastību īres
valdes priekšsēdētājam — neizlikt viņu uz vienu
nedēļu vai 2 dienām no dzīvokļa. Tas nenozīmē, kā
Zaķa kungs teica, ka tas būs atkal uz mūžīgiem lai-
kiem, jo termiņu taču piešķir tik ilgi, kamēr kāds re-
ģistrētspar bezdarbnieku. Tāpēc Zaķa kunga priekš-
likums likt te „ne vairāk par 3 mēnešiem" nekādā
ziņā nav pieņemams, jo līdz ar to likums liela mērā
zaudētu savu nozīmi.

Vēl Z.aķa 'kungam ir divi grozījumi' šī likuma
piezīmē. Viens grozījums piezīmē ir tāds: 4 istabu
vietā likt 2 istabas. Jau. savā referātā es īsuma pa-
kavējos pie līdzīga priekšlikuma, bet vēl pāris, vār-
dos gribu griezties šeit pie centra grupām um se-
višķi pie vācu frakcijas.. Jau juridiskā (kommisijā
debatēs, es aizrādīju Pusiuila kungam, ka vai gadī-
ties tomēr it kā šķietami turīgi cilvēki, 'kuriem ir
4 istabu dzīvoklīši. Var būt kantoru kalpotāji, ie-
rēdņi, kuri palikuši par bezdarbniekiem, un de facto
viņi! nemaz nav 4 istabu apdzīvotāji. Varbūt viņi
pusi no sava dzīvokļa iznomā uin de facto ir tikai
dzīvokļa apdzīvotāji 2 istabās, kauit airī juridiski no-
mā no namsaimnieka dzīvokli: ar 4 istabām. Lie-
kot 2 istabas, kā to Zaķa kungs liek priekšā, kur mēs
nonāksim'? Tagadējā īres likumā teikts, ka pusi,
dzīvokļa var iznomāt. Vai mēs tepat centrā un
priekšpilsētās, Pīpiņa kundze, 'neatradīsim strādnie-
kus um darba intelli'gencii, Ikas dzīvo 2 istabiņas un
vienu no tām iznomā? Tā tad šādos gadījumos šis
likums, attiektos art auz viņiem'-. Bet ja vienam bus
dzīvoklis ar 3 istabām', u:n ja viņš pusii dzīvokļa būs
iznomājis, t. i. vienu istabu iznomājis un otrā, var-
būt, ierSkojiisi 2 guļas vietas, kur dzvo kāds radi-
nieks, vaii kāds no ielas ienācis cilvēks, tad uz šādu
cilvēku, kas apdzīvo pusotras istabas, mēs šo liku-
mu neattiecināsim', jo juridiski skaitās, it kā viņam
būtu dzīvoklis ar 3 istabām., un de facto viiņš dzīvo

pusotrā istabās. Tāpēc šis Zaķa kunga priekšli-
kums noraidāms.

Otrs Zaķa kunga,priekšlikums — šinī pantā mi-
nētos gadījumos īres parādu samaksāt no. bezdarb-
nieku parādiem atvēlētiem! līdzekļiem. — .arī nav
realizējams. Jāt, Zaķa kungs, ja Jūsiu priekšgājēji
šai Augstajā namā un viņu kollēgas būtu savā laikā
pabalstījuši sociāldemokrātu iesniegto priekšlikumu,
ka bezdarbnieki atbalstāmi arī no valsts, puses, tad
purns jagad šādi papildinājumi!: nebūtu vajadzīgi!.
Tad būtu ievesta bezdarbnieku: apdrošināšana, un
īres parādus viņiem samaksātu 1no bezdarbnieku ap-
drošināšanas, fonda. Tagad tas nav iespējams, tā-
pēc, ka nav tādu fondu, kas sastādītos' no strādnie-
ku., darba devēja um valsts iemaksām. Tāpēc šinī
laikmetā, kad valstij jāsabalansē budžets ar
40.000.000 lata deficītu, tādu. līdzekļu: nebūs. Ja
Zemgaļa kungs piekristu, ja tasbūtu iespējams, man
nebūtu nekas pretim. īrnieki nevarētu protestēt,
ja to pieņemtai; jo labāk, ka samaksā valsts — tad
viņiem drošāk, ka ārā. meliks. Citādi namsaimnieki
.mēģinās pieķerties citiem' īres likuma pantiem-,um
mēģinās sviest bezdarbniekus- ārā. Tāpēc juridiskā
kommisjja ar pārejas formulu, uzdod valdībai nokār-
tot šo jautājumu pēc apstākļiem un iespējas, kādas
bus valsts papildu budžetā, tādā veidā um apmēros,
ka tiem mazajiem namsaimniekiem! um dzīvokļu iz-
īrētājiem, kam šīs likuma nastas būtu pārāk sma-
gas, vajadzētu dot atlīdzību, ko ņemtu no ienāku-
miem-, kas ienākta ar krizes nodokļiem..

Priekšsēdētājabiedrs K. Pauluks: Balsošanas
kārtība būs. šāda. Vispirms nāks. nobalsošanā depu.-
tāta Sudmaļa priekšlikums. — 34. panta papildinā-
jumam)pieņemt jaunu tekstu, kuru jau nolasīja-. Ja
to pieņems, atkritīs kom.misijas teksts: ar visiem pār-
labojuirniiern; ja to noraidīs, nāks- nobalsošanā pār-
labojumi min beidzot — pants vai nu pārlabotā vei-
dā, vaikommisijās redakcijā. — Liekui uz balsošanu
deputāta Sudmaļa - priekšlikumu —

34. panta papildinājumam pieņemt jaunu tekstu.
Referents izteicās pret to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Sudmaļa priekšlikumiui. Tagad
lūdzu pacelties tos-, ikas ir pret to.. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Pair šo priekšlikumu, no-
dotas 26 balsis, pret — 55 balsis, atturējies viens.
Deputāta Sudmaļa priekšlikums -noraidīts. — No-
balsošanā nāk deputāta Zeibolta priekšlikums —

„34. pantā strīpot vārdus „ne īsāku par 3 mēnešiem" un
to vietā likt vārdus „pa visu bezdarba laiku".

Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties '
tos. kas- ir par deputāta Zeibolta priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties- tos, kas ir pret šo priekšlikuinmu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Par šo priekšlikumu , nodota 31 balss, pret to
nodotas 46 balsis, atturējušies 5. Deputāta Zeibol-
ta priekšlikums noraidīts.,— Nobalsošanā nāk depu-
tāta Zaķa pirmais priekšlikums —

34. panta trešās daļas sākumā pēc vārda „Ja" iespraust
vārdus „laikā no šī likuma papildinājuma spēkā stāšanās die-
nas līdz I. aprīlim 1932. g."

Referents izsacījās pret šo priekšliitkumu. Lū-
dzu pacelties! tos, kas. ir par deputāta Zaķa pirmo
priekšlikumu.. Tagad lūdzu pacelties tos., kas ir
pret to. Beidzot iūdziui pacelties- tos, kas- atturas.
Balsošanas iznākums: pair deputāta Zaķa pirmo
priekšlikumu nodotas 43 balsis., pret — 39 balsis,
atturējušos -nav. Š\isi priekšlikums pieņemts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Zaķa otrais priekš-
likums —

vārdu „Ires valde nosaka" vietā likt „īres valde var
noteikt".

Referents izsacījās pret to. Lūdzu, pacelties tos,
kas ir par deputāta Zaķa otro priekšlikumu. Tagad
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lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Zaķa otro priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret
— 37 balsis. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk de-.
Ptttāta Zaķa trešais priekšlikums —

vārdu „ne īsāku" vietā likt „ne garāku".
Referents izsacījās pret to. Lūdzu, pacelties

tos, Ikas ir par deputāta Zaķa trešo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas i:r pret to. Beidzot
lūdzu: pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tā-
du nav. Par deputāta Zaķa trešo priekšlikumu no-
dotas 44 balsis, pret — 34 balsis. Tas pieņemts. —
Nobalsošanā nāk 34. pants pārlabotā veidā bez pie-
zīmes. Lūdzu pacelties, tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu. nav. Kas atturas? Arī nav. 34. pants
pārlabotā veidā bez piezīmes vienbalsīgi pieņemts.
— Deputāts A. Zaķis liek priekšā

34. panta piezīmē skaitļa „4" vietā likt „2".
Referents, izsacījās pret to. Lūdzu pacelties

tos, kas ir par deputāta Zaķa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Zaķa priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodotas
47 balsis. Tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk 34. pan-
ta piezīme kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Kas atturas? Vie-
nam balsojot pret, piezīme pieņemta. — Deputāts
A. Zaķis liek priekšā

34. pantu papildināt ar 2. piezīmi.
Referents izsacījās- pret to. Lūdzu pacelties

tos, kas ir par 2. piezīmes pieņemšanu. Tikai vie-
na balss. Nepietiekošs skaits. Deputāta Zaķa
priekšā liktā 2. piezīme atkrīt. — Nobalsošanā nāk
34. pants ar pieņemto piezīmi. Lūdzu: pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Kas -atturas? 1 balso-
jot pret, 34. pants- air piezīmi pieņemts'. — Nobalso-
šana nāk likuma ievada teksts.

(Likuma par telpu īri (lik. kr. 1924, g. 91) 34. pantu papil-
dināt ar trešo daļu un piezīmi:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Ievada teksts
vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likuma
noslēguma teksts: —

„Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma tek-

sta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
irpret likuma pieņemšanu visumā,. Kas atturas?
Tādu nav. 1 balsojot pret, likums visumā pie-
ņemts. —

Deputāts F. Menderis iesniedzis paziņojumu
par balsošanas motīviem:

„Balsoju par likumu, lai kaut cik atvieglotu bezdarbnieku
stāvokli."

Vārds, deputātam, Menderim paskaidrojumam
par šo paziņojumu.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Likumprojekts, ko izstrādāja juridiskā kommi-
sijā, un.kas tiešām varēja dot minimālo aizsardzību
mūsu bezdarbniekiem, viņu neapskaužamā stāvoklī,
kas viņus gribēja pasargāt no izmešanas uz ielas,
tagad, ir_zināmā mērā noraidīts. Mūsu tā sauktā
nacionālas atmodas valdība ir panākusi to, ka no
likumā palikuša,š!pāri tikai drusciņas. Jūs esat sa-
īsinājuši arī likuma pastāvēšanas laiku, attiecinot to
vienīgi uiz

^
ziemas mēnešiem, bet, kungi, tagadējā

krizes laika bezdarbs būs droši vien arī vasaras mē-
nešos, un tāpēc palīdzība būs vajadzīga arī vasarā.
Jūsu skaistie vārdi, ka jūs gribot palīdzēt latvju,
tautai, ir tikai, tukši vārdi. Kad bija jāaizsargā man-
tīgas_ šķiras, tad jūs_bijāt klāt, bet tagad, kad jāaiz-
sarga darba tauta, jūs izvairāties un balsojat pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iesniedzis rak-
stītu paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts
S. Vitenbergs:

„Balsoju par referenta priekšlikumiem pie papildināju-
miem likumā par telpu īri, jo bezdarbnieki-īrnieki pašlaik ir
vājākā sociālā grupa."

Vārds deputātam Vitenbergam.
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augsti godā-

tie deputātu kungi! Ja Augstais nams nostājas uz
tā viedokļa, ka maksājumu, .atvieglojumi jādod mū-
su lauksaimniekiem, tad, man šķiet, šai" ziņā tādi
paši atvieglojumi jādod ari mūsu sociāli vājākai ie-
dzīvotāju, daļai, bet to Augstais nams neatbalstīja
pilnos apmēros. Viņus neaizsargā no sociālā posta.
Mēs saprotam, ka krize ir skārusi arī namsaimnie-
kus,, bet ja prasām, kurus krize ir skārusi sāpīgāk,
tad gan, bez šaubām, tos, kam nekas vairs nav at-
licis, kam nav nekādu īpašumu un kas ne ar ko nav
aizsargāti. Ja mēs tam cilvēkam,, kurš ir noslīdē-
jis uz sociālo trepju, tā sakot, pēdējās pakāpes, kas
agrāk ir bijis patstāvīgs un tagad ir kļuvis par so-
ciāli apgādājamu, nedodam vismazāko aizsardzību!,
dodot viņam moratoriju īres nomaksāšanai, tad tas
nozīmē izsviest viņu uz ielas. Tas būtu netaisni,
ja mēs tūkstošiem cilvēku izsviestu uz ielās; tāpēc
mēs balsosim pret visiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu, sekretāru
nolasīt pārejas- formulu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj uzdot valdībai sakarā ar papildinājumu

likumā par telpu īri (lik. par telpu īri 34. p. 3. d. un piez.)
nokārtot īres samaksas jautājumu, zīmējoties uz izīrētājiem,
kas nespēj nest īres maksas iztrūkumu, kāds viņiem cēlies
sakarā ar minēto papildinājumu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Godātie deputātu kungi! Es jau aizrādīju,
ka, pēc maina ieskata, pārejas formulas saturs būtu
ietverams 34. panta 2. piezīmē, bet Augstais nams
to neatrada par iespējamu. Tomēr pārejas formula
tagadējā veidā mūs nespēj apmierināt, jo ir pārāk
miglaina um nenoteikta. Es. gribētu likt priekšā to
drusku grozīt, proti — beigas izteikt tā: «izīrētāju
zaudējumiem,, kuri viņiem 1cēlušies sakarā ar minēto
papildinājumu". — Tad būtu. skaidrāks tas miglai-
nais jēdziens, kas figurē pārejas formulā, proti —
„k,as spēj vai nespēj nest īres maksas iztrūkumu!".
Es jau aizrādīju, ka nebūs tādas instances-, kas spēs
konstatēt, kurš spēj nest īres maksas iztrūkumu un
kurš nē. No tīra lietderības viedokļa es lūdzu pie-
ņemt šo pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 'Vārds referentam
Referents F. Cielēns: Augsti godātais Zaķa

kungs liek priekšā -atvietot — man jāatzīst — vie-
nu drusku miglainu izteicienu ar vienu ļoti skaidru
teikumu.: uzdot valdībai visiem namsaimniekiem no
valsts- kases dzēst izdevumus, kas, varētu, rasties.
Zaķa kungs ir aizmirsis vienu lietu, proti — ka diez-
gan miglains, pašreiz ir arī valsts kases stāvoklis,
un tāpēc diezgan miglains būs arī rezultāts. Es

.skatos pašreiz uz finanču ministra kungu, ko viņš
teiks. Zaķa kungs, miglains, bez šaubāmi, ir arī vēl
tas, cik ienāks nodokļu, un, ja Jūs, kā koalīcijas
līdzdalībnieks,, būtu. pateikuši., ka finanču ministris
Jums ir_ teicis, ka nodokļu ienāks tik un tik daudz,
un ja Jūsu koalīcijas ko-Uēga Rubulis būtu pateicis,
ka tas izmaksās tik um tik daudz, un pārējām valsts
vajadzībām paliks tik um tik daudz, tad .arī man ne-
būtu nekādu iebildumu pret Jūsu pārejas fo.rmiu.las
pieņemšanu. Bet tā kā valsts stāvoklis pašreiz. ir
miglains, es domāju,, ka būs labāk, ja arī pārejas for-
mulā atstāsim to miglaino tekstu. Kāpēc radīt stā-
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vokli, kas ir pilnīgi neiespējams taisni tagadējās
krizes deļ? Es_uzturu juridiskās kommisijās tekstu
un Heku. priekšā Zaķa (kunga ? priekšlikumu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Zaķis
iesniedzis priekšlikumu:

_ „Pārejas formulas beigu teikumu, sākot ar vārdu „iz-
Iretajiem", strīpot un ta vietā likt: „īrētāju zaudējumiem,kuri
viiiiem cēlušies sakara ar minēto papildinājumu."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Zaķa priekšlikumu. Tagad lūdzu, pacel-
ties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Zaķa priekšlikumu no-
dotas 25 balsis, pret — 43 balsis,, atturējušies 3.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk pārejas
formula kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Pārejas formula koimmisiijas redakcijā
vienbalsīgi, pieņemta. — Vārds redakcijas kommisi-

. jas referentam Ozoliņam.
Referents L. Ozoliņš: Man jāziņo Augstajam

namam, ka papildinājumā likumā par telpu īri izda-
rīts viens pārlabojums: ,,1.Idz 1. aprīlim 1932. ga-
dam" vietā likts ,,1.īdz 1932. gada 1. aprīlim".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret .redakcijas, ko.mmisijas priekšā likto pārla-
bojumu apstiprināšanu!? Iebildumu nav. Pārlabo-
jumi apstiprināti. —

3. dienas kārtības punkts- — pārgrozījumi
likumā par a k c ī z es nodokli no taba-
kas un tabakas izstrādājumiem, čau-
lītēm un sērkociņiem. Referents V. San-
ders. Vārds referentam.

Referents V. Sanders: Augstais nams! Liku-
mā par akcīzes nodokli no tabakas- un tabakas iz-
strādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem priekšā lik-
tie papildinājumi un pārgrozījumi paredz paaugstināt
akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem. Šo pār-
grozījumu nozīme ir pavairot valsts ieņēmumus.
Likmju paaugstinājums, ir šāds: I šķiras- tabakai pa-
augstinājums ir 3 lati, otrās šķiras — 3 lati, III šķi-
ras — 1 lats. Otrkārt, papirosiem — augstākai šķi-
rai 1000 gabaliem paaugstinājums ir 2 lati, I šķirai
— 2 lati, II šķirai — 2_ lati, III šķirai — 1 lats 80
santimu. Treškārt, cigāriem paaugstinājums I šķi-

.rai-1000 gabaliem — 5 lati, II šķirai 1000 gabaliem
— 5 lati. Caurmērā paaugstinājums ir 25% pastā-
vošā aplikuma.

Ja apskatām līdzšinējos datus par tabakas .iz-
strādājumiem.u:n ņemam 1930. gadu, tad dabūjam,
šādu ainu: uzņēmumu skaits bijis 15, tabakas izga-
tavots 605,9 tonnas, papirosu — 1.215.000.000 ga-
balu, cigarešu un cigarill-u — 600.000 gabalu; cigā-
ru — 3300 gabalu. Pavisam bandroles izlietotas
par 12,6 miljoniem latu. Izejot no projektējamām
tabakas un tabakas izstrādājumu likmēm,, vajadzē-
tu ienākt gadā 3,1 miljonam latu vairāk. Ja patē-
riņš paliktu apmēram tas pats, varētu cerēt, ka ga-
dā ienāks par tabaku un tabakas izstrādājumiem,
līdz 15.000.000 latu. Ar tagadējām likmēm, valsts
paņem, akcīzes, veidā 54% pārdošanas cenas.

Salīdzinot šīs likmes ar likmēm citās valstīs,
varētu minēt vēl sekojošus datus. Piemēram, Igau-
nijā tās ir 35% no brutto pārdošanas cenas, Lietu-
vā — 40%, Zviedrijā., kur ir valsts monopols —
40%, Polijā,, kur arī ir valsts, m.onopbls_ — 55%.
Jāsaka, ka pie mums tagad akcīze ir saskrūvēta vis-
augstākā mērā. Atkārtoju: ja patēriņš paliek tas
pats, tad, paaugstinot akcīzi tabakas izstrādāju-
miem, valsts ienākumi pavairotos par 3 miljoniem
latu.

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā
uzskatīja šos pārgrozījumus un papildinājumus liku-

mā par akcīzes nodokli no tabakas un tabakas iz-
strādājumiem un pēc debatēm, nobalsojot, ? tos? pje-
ņēma. Kommisijās uzdevumā lieku_priekšā šos pār-
grozījumus pieņemt Augstajā namā un lūdzu stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents , liek
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret .steidzamību. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. . Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas- debates.
Vārds deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Nodokļu birums pēdējā laikā ir tik liels, ka iedzīvo-
tājs nemaz lāgā nevar atjēgties, kāpēc viņam dāvā
tik lielu uzmanību. Diemžēl, jāsaka, ka sekas katram
šādam likumam paredzētas pārāk rožainas. Katram
likumam ir klāt sava kalkulācija. Ar viena likuma
grozīšanu paredzēts ieņemt 3 miljonus, ar otra *- 4
miljonus un trešā — 5 miljonus latu u. t. t. Bet tur-
pat no paskaidrojuma likuma otrā pusē mēs jau ta-
gad redzam, ka vēl nav sasniegtas pat tās ienākuma
summas, kādām šinī gadā vajadzēja būt. Tāpēc arī
veltas cerības, ka šie paaugstinājumi attaisnosies, un
noteikti jāsaka, ka ienākumi būs daudz mazāki neka
līdzšinējie. Sevišķi, runājot par šo pārgrozījumu li-
kumā, par akcīzes paaugstināšanu tabakai un taba-
kas izstrādājumiem arī jāsaka, ka tas ir atkal,viens
slikts mēģinājums pildīt valsts kasi. Tas ir ne tikai
slikts vien, bet arī netaisns, jo sevišķi smagi apliktas
jau tagad zemās šķiras, tās šķiras, kuras patērē tau-
tas vairākums. Mēs, zināms, neuzskatām tabaku
un tabakas izstrādājumus par pirmās nepiecieša-
mības priekšmetiem, bet tomēr redzam to pašreiz
par plašu masu patēriņa priekšmetu un, laikam, redzē-
sim to tādu vēl labi ilgi. Tādā veidā šī nodokļu na-
sta gulsies ievērojami uz strādniekiem un visu darba
tautu.

Likuma paskaidrojumos redzam, ka trešās šķi-
ras tabakai un trešās šķiras papirosiem paaugstinā-
juma procents ir visaugstākais. Pirmai šķirai pa-
augstinājums ir 24%. bet treša! šķirai — jau 40%.
Lai šo netaisnību izlabotu, frakcijas uzdevumā ie-
sniedzu priekšlikumu trešās šķiras tabakas aplikša-
nu atstāt līdzšinējās robežās, t. i. trešās šķiras taba-
kai un tabakas izstrādājumiem akcīzi nepaaugstināt.

Otrkārt, es domāju, ka koalīcijas partiju platfor-
mās ir prasīts tabakas monopols. Ja var strīdēties
nar monopolu citu ražojumu tad par tabakas ražo-
jumu monopola vajadzību strīdēties nevar. Tabakas
monopols oastāv patlaban veselā virknē valstu un
dod lielus ienākumus. Tāpēc lieku priekšā uzdot val-
dībai izstrādāt un iesniegt Saeimai līdz janvāra sesi-
jai likumu par tabakas un tabakas izstrādājumu mo-
nonolu. Domāju, ka Saeimas vairākums man šoreiz
piekritīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents V. Sanders: Apskatot Lejiņa kunga
priekšlikumus, man tomēr jāaizstāv kommisijās vie-
doklis, kas izpaudās . tanī ziņā, ka paaugstinājums
jāattiecina uz visām tabakas šķirnēm, kā arī visām
papirosu un cigāru šķirnēm. Tāpēc uzturu kommi-
jas priekšlikumu.

Par monopolu jāsaka, ka kommisijā šis jautā-
jums nav pārrunāts, tāpēc kommisijās vārdā nevaru
nekādu atsauksmi dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbal-
sīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
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(Saucieni no vietām: „Nav vajadzīgs!" — «Negribam
dzirdēt!")

Sekretārs A. Blodnieks:
„Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no tabakas un

tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret virsrakstu ie-

bildumu nav? Tas pieņemts. — Augstais nams ne-
veļas,^ lai likumu nolasa. — Ievada tekstu nobalso-
sim velak. — 10. pants.

(Tabaka apliekama ar sekojošu nodokli:
Tabakas nosaukums. Tabakas Šķīra. Nodoklis no klgr.
Smēķējamā I 15 lat. 50 sant.

II 11 „ 50 „
III 3 „ 50 „

Šņaucama un sukājama — 9 „ — „ )
Vārduneviens nevēlas? — Deputāts P. Lejiņš

liek priekšā
10. pantā izlabot nodokli par kilogramu: ..Smēķējamā III

2 lati 50 santimu".
Referents izsacījās pret to. Lieku deputāta Le-

jiņa priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Lejiņa priekšli-
kumu nodots 30 balsu, pret to nodota 41 balss. De-
putāta Lejiņa priekšlikums noraidīts. — 10. pants
nak nobalsošanā kommisijās redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 10. panta pieņemšanu kommi-
sijās redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par 10. panta pieņemšanu
kommisijās redakcijā. Balsošanas rezultāts: par 10.
panta pieņemšanu kommisijās redakcijā nodotas 47
balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena
balss, atturējušies 17. 10. pants kommisijās redakci-
jā pieņemts. — 13. pants.

(Papirosi un cigaretes apliekami ar sekojošu nodokli:
x. , Tabakas svars Nodoklis nobĶIra

_ 1000 gabalos irOO gabaliem
Augstāka līdz 650 gr. 15 lati

I „ 650 „ 13 „
II „ 600 „ 11 .,

IH „ 550 „ 9 „
Cigarilles pielīdzināmas augstākas šķiras papirosiem pēc

nodokļa, svara un pārdošanas cenas.
Ja tabakas svars augstākās šķiras papirosos un cigare-

tēs, kā arī cigarilles 1000 gabalos pārsniedz 650 gramus, tad
par katriem turpmākiem pilniem, kā arī nepilniem 650 gramiem
no _doklis jnaksājams šīs šķiras apmērā. Tabakas svars pir-
mās, otrās un trešās šķiras papirosos un cigaretēs nedrīkst
būt vairāk, nekā šīm pēdējām šķirām šinī pantā paredzēts.)

Deputāts P. Lejiņš iesniedzis priekšlikumu —
13. pantā izlabot nodokli: ..Papirosi III šķira 1000 gab.

līdz 550 gr. 7 lati 20 sant.
Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.

(Referents V. Sanders no vietas: „Pret!") Refe-
rents izsakās pret deputāta Lejiņa priekšlikumu. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Lejiņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par
deputāta Lejiņa priekšlikumu nodotas 23 balsis, pret
— 46 balsis. Priekšlikums noraidīts. — 13. pants,
nāk nobalsošanā kommisijās redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 13. panta pieņemšanu kommi-
sijās redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par 13. panta pieņemšanu

kommisijās redakcijā. Balsošanas rezultāts: par 13.
panta pieņemšanu kommisijās redakcijā nodota 51
balss, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss,
atturējušies 19. 13. pants kommisijās redakcijā pie-
ņemts. — 16. pants.

(Cigāri apliekami ar sekojošo nodokli:
-. '_ , Tabnkas svars Nodoklis noCigāru š*1000 gabalos 1000 gabaliem

I līdz 6 kilogramiem 45 lati
II „ 6 „ 35 „
Ja I šķiras cigāri smagāki par 6 kilogramiem 1000 gaba-

los, tad par katriem turpmākiem pilniem vai nepilniem 6 kilo-
gramiem 1000 gabalos maksājami 50 latu; II šķiras cigāru
svars nedrīkst pārsniegt 6 kilogramus 1000 gabalos.)

Vārdu neviens nevēlas? 16. pants nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 16. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 16. pants
vienbalsīgi pieņemts. ?— Nobalsošanā nāk ievada
teksts.

^Likuma par akcīzes nodokli no tabakas un tabakas iz-
strādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem (lik. kr. 1'926. g. 185
un 1928. g. 67) 10., 13. un 16. pantu izteikt šādi:)

Iebildumu nav? Ievada teksts pieņemts. — No-
balsošanā nāk noslēguma teksts.

(Likums stājas spēkā 1932. g. 1. janvārī.)
Iebildumu nav? Noslēguma teksts pieņemts. —

Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu
visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par likuma pieņemšanu vi-
sumā nodots 54 balsis, pret — 5 balsis, atturējušies
17. Likums visumā pieņemts. —

Deputāts P. Lejiņš iesniedzis pārejas formulu:
„Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-

eimai līdz janvāra sesijas sākumam likumprojektu par taba-
kas un tabakas izstrādājumu monopola ievešanu."

Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlas
vārdu? (Referents V. Sanders no vietas: „Izsakos
pret šo pārejas formulu!") Referents izsakās pret
deputāta Lejiņa iesniegto pārejas formulu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Lejiņa iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Lejiņa iesniegtās pārejas formu-
las pieņemšanu nodotas 23 balsis, pret — 42 balsis,
atturējušies 6. Pārējas formula noraidīta. — Redak-
cijas kommisijās ziņojums. Vārds redakcijas kom-
misijās referentam Ozoliņam.

Referents_ L. Ozoliņš: Man jāziņo Augstajam
namam, ka pārgrozījumos likumā par akcīzes nodo-
kli no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm
un sērkociņiem, redakcijas kommisijā ir izdarījusi
sekojošos labojumus._ Likuma ievada tekstā vārda
„šad_vietā likts „tā". 10. pantā vārda „seko.šu"
vieta likts „sekojošu". Tāds pats pārlabojums 13.
panta un 16. panta.

Priekšēdetājs P. Kalniņš: Vaiir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās priekšā likto pārlaboju-
mu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Pārlabojumi
apstiprināti.

Prezidijs liek priekšā šo sēdi un I. sesiju slēgt.
Iebildumu rtav? Sēde un līdz ar to I sesija slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.30.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas ārkārtējās
sesijas 1. plenārsēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
cukura monopolu; likums par krizes apkarošanas
nodokli; likums par apgrozījuma nodokli; pārgro-
zījumi muitas tarifos; pārgrozījumi un papildināju-
mi rīkojumā par zīmognodevu un vekseļu likumos;
pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga;
likums par akcīzes nodokli no minerālūdeņiem, limo-
nādēm un augļūdeņiem; likums par bezdarba ap-
karošanu; pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32.
saimniecības gadam; valsts papildu budžets 1931./32.
saimniecības gadam; pārgrozījumi un papildināju-
mi likumā par sliežu un to piederumu pasūtīšanu
dzelzceļiem ārpus tekošā budžeta; pārgrozījumi un
papildinājumi karaklausības likumā. — Iebildumu
pret dienas kārtību nevienam nav? Dienas kārtī-
ba pieņemta. —.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Saeimas I un ārkārtējās sesijas starplaikā prezi-
dijs piešķīris atvaļinājumus ārzemju ceļojumam se-
kojošiem Saeimas deputātiem: Bruno Kalniņam no
š. g. 26. decembra līdz 1932. gada 6. janvārim; de-
putātam J. Višņam no Š. g. 27. decembra līdz 1932.
gada 1. janvārim. Deputāts J. Sarkanbārds lūdz pa-
garināt viņam atvaļinājumu slimības dēt vēl par vie-
nu mēnesi; lūgumam pievienots arī profesora Dr.
Kalniņa izdota slimības apliecība. Prezidijs atbal-
sta šo lūgumu. Vai Augstajam namam ir iebildumi
pret atvaļinājuma pagarināšanu? Iebildumu nav.
Atvaļinājums pagarināts. —

Deputāts K. Beldavs liek priekšā finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijā deputāta V. San-
dera vietā ievēlēt deputātu E. Rimbenieku. Iebildu-
mu nav? Deputāts Rimbenieks ievēlēts minētā kom-
misijā. — 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

2. dienas kārtības punkts — likums par cu-
kura monopolu. Referents G. Zemgals. Vārds
referentam.

Referents G. Zemgals: Augsti godātie deputātu
kungi! Valdība, iesniegdama likumprojektu par cu-
kura monopolu, ir gribējusi nākt pretim mūsu zemes

cukurbiešu ražotājiem, lai attīstītu mušu zeme cukur-
biešu ražošanu, un, otrām kārtām, ir_gribējusi ņemt
savās rokās cukura pārdošanu, ta regulējot cukura
cenas. Šis likumprojekts paredz cukura ievešanai
un cukura ražošanai valsts monopolu, atstājot cuku-
ra pārdošanu brīvai tirdzniecība^ pie kam cukura
cenas nosacīs valdība. No ārzemēm ievedamo cuku-
ru Finanču ministrija iepirks likumā par valsts dar-
biem un piegādēm paredzētā kārtībā, t. i. izsoles.
No vietējām cukurbietēm ražoto cukuru Finanču mi-
nistrija iepirks par Ministru kabineta noteiktam ce-
nām. Atlīdzību par ievestā jēlcukura pārstrādāšanu
kristallcukurā vietējām cukurfabrikām nosaka finan-
ču ministris. Cukurs, kas jau tagad atrodas apgro-
zībā, ievedot cukura monopolu, tiks aplikts ar 20 san-
timu lielu akcīzi par kilogramu. Šīs akcīzes aplikša-
na neattiecas uz cukuru, kas krājumiem atrodas kar-
tējam patēriņam pašvaldību, slimo kasu un labdarī-
bas organizāciju uzturamās slimnīcas vai patvers-
mēs, kā arī uz Jelgavas cukura fabriku. 7. panta ir
runa par valdības instrukciju, kas būtu vajadzīga šī
likuma realizēšanai. Pēc cukura monopola ieveša-
nas cukura cena paaugstinātos par 20_ santīmu kilo-
gramā, un tas dotu valdībai gadā apmēram 1.000.000
latu ienākumu vairāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz liku-
mam steidzamību? Steidzamība nak nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Parsteidzmību no-
dotas 47 balsis, pret — 5 balsis, atturējušies 20. Stei-
dzamība pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Sociāldemo-
krātu frakcija balsos par pāreju uz likuma lasīšanu
pa oantiem; tomēr tagadēja_veida likums tai ir ab-
solūti nepieņemams. Tagadēja veida šis likums ir
pierādījums tam, kā vienu nepieciešamu^un labu lie-
tu pilsonība var sabojāt. Valdības rokas_ ir vienīgā
cukura fabrika. Turpmākās var uzbūvēt tikai ar
valsts līdzekļiem, jo privātie uzņēmēji nevar maksāt
tās augstās piemaksas cukurbiešu audzētājiem, kādas
Latvijā tagad pastāv. Tādēļ varēja sagaidīt, ka ie-
vedot cukura importa monopolu, valdība izmantos to,
lai segtu deficitu, kas rodas Jelgavas cukura fabri-
kai, un nemēģinās likt to uz patērētāju rēķina. Val-
dība turpretim liek priekšā paaugstināt cukura cenas
par vienu trešdaļu. Tagad cukurs ir pārdoša.nā vai-
rumā par 40 santīmiem kilograms — valdība liek
nriekšā pielikt 20 santimu, t. i. pacelt cukura cenu
līdz 60 santīmiem kilogramu. Tādā kārtā patērētā-
ju izdevumi par cukuru pacelsies par 8 — 9 miljo-
niem latu gadā. Cukurs nav tāds priekšmets, ko var
pieskaitīt greznumvielām. Pilsētu mazturīgie iedzī-
votāji nevar atļauties to, ko cukurbiešu ražotāji —
dzert rītos un vakaros pienu; viņiem jādzer tēja vai
kafija ar cukuru. Tāpēc pilsētu iedzīvotājiem šāds
likums nav pieņemams. Tas ir viens motīvs. Otrs
motīvs — ka valdība atsakās regulēt tālākpārdoša-
nas cenas, kas dod iespēju atkalpārdevējiem rīkoties
tāpat kā nodokļu departamentam — noapaļot cenas
uz augšu. Arī tas mums nav pieņemams, un tāpēc mū-
su frakcija, apspriežot likumprojektu pa pantiem, liks
priekšā savus pārlabojumus. Ja mūsu priekšlikumus
nepieņems, mūsu frakcija balsos pret šo likum-
projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija balsos pret šī li-
kumprojekta nodošanu kommisijām, tā tad par tā no-
raidīšanu. (Sauciens no vietas: „Tas jau bija zi-
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nams bez teikšanas!") Ja tas bija zināms bez teik-
šanas, tad bez teikšanas nebija zināma tā monopola
aizstāvēšanas motivācija, kādu šodien cēla priekšā
sociāldemokrātu frakcijas ārstēšanai Saeimā ieve-
stais Buševica kungs. Sociāldemokrāti nepārtraukti
liek priekšā vienu vai otru monopola projektu. Šinī
gadījumā viņi liek priekšā cukura monopola projektu.
Tāpat dažus gadus atpakaļ Lorenča kungs uzstājās
par labības monopolu.

Zīmīga ir sociāldemokrātu frakcijas divkosība,
kādu sociāldemokrāti spēlē monopolu ievešanā. Šo-
dien Buševica kungs pateica, ka viņa frakcija balsos
par cukura monopolu, bet mēģinās grozīt to strādnie-
cībai par labu tai ziņā, lai nesadārdzinātu dzīvi. «So-
ciāldemokrātā" bija rakstīts, ka cukura monopols kā
tautsaimniecisks ierocis esot apsveicams, jo tas esot
organizētas saimniecības instruments. Redziet, cik
tālu ir nonākuši sociāldemokrāti! Viņi ne tikai ne-
kauņās pateikt, ka monopolus ieved strādniecības la-
bā, bet viņi vēl saka, ka cukura monopols ir organi-
zētas saimniecības instruments!

Te man gribētos brīdināt monopolu jautājumā
strādniecību, kas dažkārt vienā otrā gadījumā, paļau-
damās uz sociāldemokrātiem, ir iestigusi illuzijas, ka
monopoli varētu kaut ko dot. Es gribu brīdināt, ka
tā nav politika no gadījuma uz gadījumu, bet ka šī
balsošana par monopoliem, vai tas ir cukura vai ben-
zīna monopols, ir vesela sistēma — tāda sistēma, ku-
ras pamatos ir kapitālistiskās iekārtas apmaiņa ar
sociālistisko. Jau 1927. gadā — un tas atkārtojas ik
gadus Vācijas sociāldemokrātu kongresos un II inter-
nacionāles rezolūcijās — Hilferdings Vācijas sociāl-
demokrātu kongresā izteicies burtiski tā: «Organi-
zētais kapitālisms patiesībā nozīmē kapitālisma brī-
vās konkurrences principa aizvietošanu ar plānvei-
dīgas sociālistiskas ražošanas principu." Te vairs
nav atsevišķa gadījuma par cukura, benzīna un labī-
bas monopoliem, te ir vesela sistēma — mēģinājums
kapitālisma ekspluatācijas iekārtu samainīt ar soci-
ālistisko, m.ēģinājums piekārt kapitālisma iekārtai so-
ciālistiskās plānveidīgās ražošanas etiķeti. Te ir mē-
ģinājums parādīt, ka par tik, par cik nodibinās valsts
monopoli, kapitālistiskā sistēma sāk pārvērsties par
sociālistisku, par plānveidīgu saimniecību. Ar to
sociāldemokrāti sēj strādniecībā nodevīgas illuzijas,
ka bez revolūcijas, bez strādnieku šķiras atklātas cī-
ņas par strādnieku diktatūru būs iespējams ieaugt so-
ciālismā.

Negribu te plaši runāt par jautājuma teorētiski-
principiālo pusi, par to, vai kapitālistiskā iekārta ar
monopolu palīdzību sasniedz plānveidīgu saimnieko-
šanu, vai ar to ir izdevies novērst krizi; šinī gadī-
jumā mani interesē, vai monopoli nes strādniekiem
labumu un kā labā tie tiek ievesti, un gala rezultātā:
vai ir jel viens monopols, ko ieveduši kapitālistiskās
iekārtas izpildu un likumdošanas orgāni, kas būtu
nācis par labu strādniecībai. Te es prasu Buševica
kungam, vai viņam ir zināms kaut jel viens mono-
pols, kas ir nācis strādniecībai par labu. Es jautāju:
sakait, Buševica kungs, vai Jūs ticat,ka tad, kad Jūs
pieņemsit kommisijās izlaboto likumprojektu, tas
nāks par labu strādniecībai! Nāciet un pasakait, ka
Jūs tam ticat, tad arī mēs Jums ticēsim, bet tagad
mēs esam pārliecināti, ka Jūs paši tam neticat.

Jautājums ir loti vienkāršs. Sakait, kā rokās at-
rodas valsts aparāts, kura rīcībā jūs gribat nodot šo
monopolu. Sakait, kā rokās nonāks paredzētie ienā-
kumi! Jūs sakāt — valsts. Nu labi, bet Mendera
kungs taču savās brošūrās aizrāda, ka mūsu valsts ir
šķiru valsts. Tā tad savās frāzēs jūs apgalvojiet, ka
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mums ir šķiruvalsts, bet paši rīkojaties citādi. Ja
reiz valsts ir šķiru valsts, ko tad nozīmē, ka jūs šā-
das valsts vadībai dodat rokā tik lielu saimniecisku

ieroci. Tās pašas valsts varas nesējiem, par ko Men-
deris saka, ka tā ir šķiru valsts, Buševics, Bastjānis
un pārējie nodod tik milzīgu saimniecisku ieroci kā
monopolu!

Tā tad redziet, šis jautājums ir pārāk vienkāršs;
jūs tikai viņu sāpināt ar strādniecībai nesaprotamiem
argumentiem. Mūsu valsts ir šķiru valsts, tā ir
strādniecībai naidīga valsts. Tā ir strādniecību iz-
sūcoša valsts, kas stāda par savu uzdevumuavairot
turīgo šķiru labumu un strādnieku ekspluatēšanu un
apspiešanu. Ja tā ir šķiru valsts un ja viņas galve-
nais un vienīgais uzdevums ir strādniecības apspie-
šana un izsūkšana par labu bagātiem, par labu pilsētu
un lauku buržuāzijai, tad šāda saimnieciska monopo-
la nodošana valsts rokās ir pilnīgi nepielaižama, jo
līdz ar to mēs strādniecību un darba zemniecību no-
dodam buržuāzijas apēšanai. Ja jūs te mēģināsit
balsot par šo likumprojektu aiz tā iemesla, ka kom-
misijā to izlabos, tad tas ir loti rupjš acu apmānī-
šanas mēģinājums.

Šinī jautājumā par cukura monopolu sevišķi
spilgti parādās sociāldemokrātu divkosība — es ne-
gribētu teikt asāku vārdu, lai tos kungus nesakaitinā-
tu. — Te ir 2 politikas — viena seko zināmam mēr-
ķim, un otra — to slēpj. No vienas puses sociālde-
mokrāti saka, ka monopoli vajadzīgi, un sagatavo
tiem zemi. Viņi aģitē starp strādniekiem un zemnie-
kiem un sagatavo strādnieku un zemnieku domu tik
tālu, ka viņi tiešām domā tāpat, kā dažas nedēļas at-
pakaļ domāja šoferi par benzīna monopolu; tāpat
arī strādnieki un zemnieki domā par cukura monopo-
lu: ja sociāldemokrāti to propagandē kā saimnie-
ciskas glābšanas līdzekli, tad. laikam, šis cukura mo-
nopols kaut ko tiešām dos. Un kad šī strādnieku un
zemnieku doma ir sagatavota vajadzīgā virzienā,
sociāldemokrāti ierosina šos likumprojektus. Kad vi-
ņi šos likumprojektus ir ierosinājuši, tad neviļus iz-
virzās tas, ka šie monopoli vēršas pret strādniekiem.
Tāpēc sociāldemokrāti taisa veiklu manevru un ne-
balso par šo likumprojektu. Tomēr iznāk ta, ka viņi
sabiedrisko domu ir sagatavojuši un ir palīdzējuši bur-

.žuazijai ieteikt strādniekiem un zemniekiem mono-
polu; sociāldemokrāti ir palīdzējuši buržuāzijai iz-
cept un legalizēt šo monopolu strādnieku un zemnie-
ku acīs. Kad šis monopols ir atnācis un ar savu at-
nākšanu parādījis, ka viņš vēršas pret strādniecību
un zemniecību, tad — moris savu ir izpildījis un viņš
var aiziet; viņš ir veicis savu sagatavošanas darbu,
tagad viņš atturas no balsošanas un mēģina parādīt:
par ideālu monopolu mēs balsosim, bet konkrētais
monopols mums nav pieņemams, mēs balsošanā par
to atturēsimies. Esiet konsekventi, sociāldemokrāti!
Visu laiku jūs esat šo monopolu propagandējuši, labi
zinādami, ka tagadējā buržujiskā iekārtā _citāds mo-
nopols nav iespējams. To jūs ļoti labi zināt. Jūs ļoti
labi zināt, ka kreisais spārns tagadējos politiskos
apstākļos, tagadējā situācijā nevar nekādā ziņā iz-
vest tādu monopolu, kas tiešām nāktu strādniekiem
par labu. To jūs zinājāt un tomēr veseliem gadiem
propogandējāt labības, cukura u. c. monopolus. Tas
nozīmē, ka jūs tos propogandējāt tikai tādēļ, lai at-
vieglotu buržujiem monopolu ievešanas iespēju. Un
kad nu buržuāzija sāk to ievest un paredzama cuku-
ra sadārdzināšanās, tad jūs par to vairs nebalsojat,
lai ar to slēntu savu nodevību. Bet tam ir tikai nomi-
nāla, formāla nozīme. Jūs nebalsojat par monopolu
tad, kad esat jau to sagatavojuši, vārdu sakot — ne-
gribat to bērnu nomazgāt, kad viņš caur jums ir pie-
dzimis. Tomēr jums piekrīt šī bērna radītāju loma.
Jūs gadiem ilgi esat potējuši buržuju galvās mono-
pola lietu, bet kad sākas tās realizēšana, tad par to
vairs nebalsojat. Ja jūs tagad nebalsojat oar šo mo-
nopolu, tad tas nozīmē, ka jūs ar to gribat no sevis
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noņemt formālo atbildību. Bet, kā jau teicu, jūs to
bērnu radījāt, ielīkāt to buržuju klēpī, un kad nu viņi
sak to bērnu izmantot, tad jūs atsakāties no viņa.
Atbildība par šī bērna rašanos tomēr krīt uz jums.
Tāds, luk, ir monopola jautājums.

Arī sīkumos izpaužas sociāldemokrātu divkosī-
bai Kommisijā, kad šis monopola jautājums bija jā-
nobalso, sociāldemokrāti balsošanā atturējās. Man
jāsaka, ka ir pārak nerespektabla, pārāk nesolīda iz-
turēšanas pret šādu lietu, kas sadārdzinās cukuru.
Sociāldemokrātu žurnālists, pareizāki sakot, sociāl-
demokrātu prese, kas stāv tuvāk tautas masām, lai
kaut cik rehabiletusavu frakciju, paskaidro, ka so-
ciāldemokrāti atturējušies jautājumā par cukura sa-
dārdzināšanu, un ka atturēšanās nozīmē to pašu, ko
balsot pretim. Cienījamie_ kungi, ja jūs ar tādiem lī-
dzekļiem un «knifiem" mēģināsit noslēpt savus dar-
bus kommisiļās.un šeit, pie kā tad tas ved! Tas ved
pie ta, ka jus ar mazo «knifi", raksturojot atturē-
šanos par balsošanu pretim, gribat pateikt, ka jūs ari
šinī monopola jautājumā ejat līdzi kreisajiem. Tāds
ir stāvoklis!

Esdomāju, visos jautājumos par labības, benzīna
un pārējiem monopoliem jums, sociāldemokrātiem, ir
tāds pats stāvoklis,.kā šinī cukura monopola jautāju-
ma. Sociāldemokrāti par katru cenu grib palīdzēt
buržuāzijai šinī buržujiskā saimniecības grūtajā kri-
zes laikmetā, lai šo saimniecību izvestu, kā Buševics
mēdz teikt, uz zaļa zara. Buševica kungs, tā ir bur-
žuāzijas saimniecība, ko jūs vedat uz zaļa zara! Tā
ir Breikša, Eglīša un visu šo kungu saimniecība! Tā
nav tā strādnieku saimniecība, ko Jūs solāties aiz-
stāvēt. Bet ja šī ir buržujiskā saimniecība, uz ko lū-
kojas Jūsu acis, kā tad Jūs varat teikt strādniekiem,
ka Jūs aizstāvat strādnieku intereses?

Ja pieiet šim jautājumamtuvāk, tad katram strād-
niekam ir redzams, ka te nav strādniecības, bet gan
kapitālisma, buržuāzijas lielkapitālistiskās valsts aiz-
stāvēšana. Nesmaidait nemaz tik sarkastiski, Men-
dera kungs! Jūs mēģināsit šeit nākt ar gudrām frā-
zēm, ar Vakareiropas augstskolās salasītām scholas-
tiskām frāzēm, ar visu savu buržujiskās zinātnēs ie-
mācīto un iedresēto frazeoloģiju. Mēs nākam šeit un
runājam vienkāršā valodā. Mēs nespējam, varbūt te-
orētiski vienu otru frāzi tik labi nogludināt, bet tas
vēl neatceļ jautājuma būtību. Ar to vēl nav sacīts, ka
jums ir taisnība. Tas vēl nesaka, ka, sadārdzinot
cukuru par 20 santīmiem kilogramu, jūs nesat strād-
niekiem labumu. Nāciet un pierādait, ka, sadārdzi-
not par 10 vai 20 santīmiem cukura kilogramu, jūs
atnesīsit strādniekiem labumu! Ja jūs to pierādīsit,
tad mēs pateiksim, ka jūs esat šķiru cīņas izvedēji,
un mēs aiziesim šodien pat mājās. Bet iekams jūs
nepierādīsit, ka cukura sadārdzināšana nāks strād-
niekiem par labu — jomonopols taču sadārdzinās cu-
kuru, — jūs esat un paliekat arī šai jautājumā strād-
nieku interešu nodevēji, vienreiz maskoti, otreiz at-
klāti. Tāds ir stāvoklis!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vestermanim.

V. Vestermanis (vācu baltiešu partija; runā
vāciski)*): Vācu frakcija vispār vienmēr ir bi-
jusi pret monopoliem un principā arī šodien ir
pret tiem. Ja viņa tomēr ir izšķīrusies balsot
par šo monopolu, tad tam ir sevišķs pamats.
Monopolus var ievest fiskālu iemeslu dēļ, vai arī, lai
aizsargātu kādu noteiktu iekšzemes rūpniecības no-
zari. Šoreiz.mūsu priekšā ir pēdējais gadījums. Mo-
nopols var dot jaunu impulsu mūsu apdraudētai un
nospiestai lauksaimniecībai, ievedot plašos ap-

*)' Runātāja atreferējums,-

mēros cukura biešu audzēšanu kā ienesīgu ražošanas
nozari.

Ja monopolu gribētu ievest aiz fiskāliem ie-
mesliem, tad vēlamos rezultātus daudz labāk varētu
sasniegt, paaugstinot muitu un akcīzi. To varēja da-
rīt jau jūnijā. Bet toreiz tam stingri bija pretim da-
žas partijas, kas tagad gatavas izlietot monopolu
fiskālos nolūkos. — Izlietojot jaunu cukura biešu žā-
vēšanas paņēmienu, liekas, jau tagad būtu iespējams
ražot mūsu zemei vajadzīgo cukura daudzumu vienā
pašā cukura fabrikā, tā ka cukura pašapgāde vairs
neizklausās tik daudz pēc nākotnes mūzikas, kā tas
likās līdz šim. Bez tam arī finanču ministris paskaid-
roja, ka ar sīktirdzniecību valsts nenodarbošoties,
bet to pilnīgi atstāšot privāto tirgotāju rokās. Pie
šādiem noteikumiem arī vācu frakcija varēs balsot
par šo projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie kungi!
Jūs jau zināt manu viedokli monopolu jautājumā. Jūs
zināt, ka esmu dedzīgs monopolu piekritējs. , Pēc
maniem ieskatiem un pārliecības monopolu ceļš ir tas
pareizākais, kā mēs varētu iziet no krizes. Bet mo-
nopolus nedrīkst pārvērst par neīstiem — pseudo
monopoliem, monopolu ievedot nedrīkst sadārdzināt
cukura cenu, to paaugstināt. To mēs nedrīkstam
darīt. Šinī ziņā man ir vienalga, vai tie ir sociālde-
mokrāti, kas runā par cenas nepaaugstināšanu, vai
kommūnisti. Cukuru nedrīkst sadārdzināt. Ja mēs
ievedām tādus monopolus, kas nav monopoli, bet
pseudo monopoli, šķietami monopoli, tad mēs visu
monopolu lietu ievedām ūdenī. Un to vien tikai gai-
da mūsu minoritātes. Viņas ir monopolu pretinieces.
Viņas sadodas rokas, lai monopolu lietu apkarotu, un,
diemžēl, arī mūsu latviešu prese, taisni labā spārna
orgāni, piemēram «Latvijas Sargs", iet to ceļu, it kā
atrod, ka monopola ievešana ir Latvijas bojā eja.
Viņi ir vainīgi pie krizes, to viņi panākuši ar savu
līdzšinējo politiku. Ar muitas paaugstināšanu Ulma-
nis pagājušā vasarā vēl solīja zelta kalnus. ' Ar mui-
tas jauno likmju ievešanu viņš gribēja Latviju izvest
no krizes. 'Viņš sadārdzināja pat dzelzi un citas
lauksaimniekiem nepieciešamas lietas. Tagad re-
dzam, ka ar to viņš jau uzlicis punktu uz i, t. i. viņš
ir pievedis Latviju pie bezdibeņa vai, pareizāk, jau
ir ievedis pašā bezdibeņa, un nu pats vairs neatrod
izejas.

Mūsu tagadējā valdība grib ievest monopolus.
Viņa tos ir atzinusi par nepieciešamiem. Tas ir pa-
reizi. Bet neaizmirstiet, kungi, ka monopoli, ja tie ir
īsti, ir derīgi, var pildīt valsts kases, var arī pacelt
vienu otru ražošanas nozari-; bet var būt arī nedē-;
rīgi monopoli, kas var sabojāt visu monopolu lietu, ''
ja tos nepareizi ieved. Paskataities vēsturē! 'Vē-'"
stūre mums rāda, ka monopolu ceļš ir tas pareizā-:
kais, ja valsts nonākusi bezizejas stāvoklī. Paši
apstākli tad spiež ievest monopolus, bet tāds bur-:
vīgs spēks, kas *var glābt valsti, ir tikai tīriem mo-
nopoliem, ne pseudo monopoliem. Mūsu cukura.mo-?;-.
nopols ir pseudo monopols, ne īsts monopols. Mū-
su monopolu tēvs profesors: Balodis būtu pret tādu
cukura monopolu, kas cukuru sadārdzina. Cukurs-
ir pārtikas viela, kas loti veselīga: un nepieciešama
visiem: īpaši mepieciešama strādniekiem un darba
tautai, bērniem. Es esmuipar cukura monopolu, bet^a
to ievedot, cukuru nedrīkst sadārdzināt. Tamr.es:
vienmēr būšu pretim. Darba tautai, bērniem vaja-j:
ga lētu cukuru. Ja tagad grib iestāstīt, ka ar tādiem.:

, pseudo monopoliem Latviju izvedīs no. krīzēs,; tad
jūs mūs maldināt, tāpat kā. labā spārna valdība. Zem-
nieku savienības valdība visus pagājušos gadus mal-.-;
dinājusi Augsto namu un visu latviešu tautu,.ka vi-
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ņa vedīs Latviju pretim ziedošai nākotnei. Ja gani
Viņa veda Latviju pretim purvam un bezdibenami
Sākumā man šķita, ka tagadējā valdība ies pareizo
ceļu, bet tagad redzu, ka viņa to neiet. Ja tagadējā
valdība sāk iet maldu ceļu, tad es viņu nevarēšu at-
balstīt. Es esmu prettādu cukura monopolu, kas
grib cukuru sadārdzināt, darba tautai un bērniem
vērtīgu pārtikas vielu sadārdzināt. Tapec es ņēmu
vārdu un saku: tas nav nekāds īsts monopols, ko
mūsu tagadējais finanču ministris grib ievest, bet
tas ir pseudo monopols, un pret tādu monopolu būtu
šeit pretim arī profesors Balodis. Tāda monopola
ievešanai arī es esmu pretim.

(A. Eglītis no vietas: «Bet ko teiks Baumanis
ar Ozolu?")_

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Strādnieku un zemnieku frakcija visās savās
runās par saimnieciskiem jautājumiem nostājas pret
katru monopolu aiz tā iemesla, ka katrs monopols
kapitālistiskā iekārtā izvēršoties (L. Laicens no vie-
tas: «Par strādnieku izsūkšanu!") par strādnieku
izsūkšanu, Laicena kungs.

Man Jums, Laicena kungs, jāstāda pretim cits
jautājums: pasakait, vai kapitālistiskā valstī katrs
algots darbs neizvēršas par strādnieku izsūkšanu!
Kāpēc tad nu jūsu frakcija nedeklārē, ka jūs esa.t
pret katru algotu darbu? Jūs neesat teikuši, ka ne-
strādāsit tikmēr, kamēr nebūs sociālisma. (L. Lai-
cena starpsauciens.)

Tālāk jautājums pavisam nav tāds, kā jūs to no-,
stādāt. Mums ir gan monopoli, pret kuriem arī jūs
neesat uzstājušies. Gribu dzirdēt vai jūs šodien uz-
stāsities pret tiem. Vai jūs esat par to, lai dzelz-
ceļus, kas ir valsts monopols, atdotu privātiem uz-
ņēmējiem? Vai jūs esat par to, lai telefonu, tele-
grāfu un radio atdotu privātai izmantošanai? Vai
jūs esat par to, lai valsts mežus, kas arī ir valsts mo-
nopols, atdotu privātiem? Lūdzu, nāciet un skaidri
un gaiši pasakait, ka jūs esat par to; pēc tam jūs va-
rēsit deklarēt, ka monopoli ir strādnieku izsūkšanas
objekts un jūs esat pret visiem tiem.

Starp monopolu un monopolu ir liela starpība.
Tāpēc jūsu uzstāšanās ir pilnīgi veltīga, bet arī sa-
protama, jo jūsu taktika aizvien ir bijusi: jo sliktāk,
jo labāk. Visu tikai dzīt uz elli! Visu noslaucīt, lai
pēc tam vieglāk varētu ievest padomju iekārtu. Ta-
gadējos apstākļos jūs tomēr savus principus neva-
rat realizēt. Mēs šo ceļu neesam gājuši aiz daudz un
dažādiem motīviem. Mēs domājam, ja reiz ir ka-
pitālistiska valsts iekārta, tad jārūpējas par strād-
nieku stāvokļa atvieglošanu, un to mēs arī darīsim.
Mēs nākam ar veselu virkni priekšlikumu, kas nāk
strādniecībai par labu, bet jakapitālisti tos sakropļo,
tad nevainojiet mūs, bet vainojiet tos, kas sakropļo-
jumus izdara.

Arī pie likuma par cukura monopolu mēs nā-
cām ar veselu virkni priekšlikumu, kas strādnieku
šķirai var nest tikai labumu. Tāpēc mēs arī esam
par cukura monopolu kā plānveidīgu saimniecības
veidu. Bet mēs esam pret to likuma daļu, kur pare-
dzēta cukura sadārdzināšana, kas pašreizējos ap-
stākļos nav pielaižams; mēs esam pret likuma 6.
pantu, kur ir runa par to, ka cukurs apliekams ar
akcīzi 20 santimu apmērā par 1 kilogramu. Mēs
liksim priekšā 6. pantu strīpot, jo tā sekas var būt
tikai cukura sadārdzināšana. Tā kā cukura mono-
pols dod valdībai tiesības pacelt cukura cenas pāri
par ražošanas pašizmaksu un tādā kārtā dod fiskālu
pelņu, kas ienāks valsts kasē un ko, varbūt, varētu
izlietot daudz lietderīgiem nolūkiem, mēs tomēr bū-

sim pret to, tāpēc ka tas sadārdzina plaša patēriņa
priekšmeta cenu.

3. pantu, kur teikts, ka tirdzniecība ar cukuru,
ko ieguvusi valsts, ir brīva, mēs liksim priekša iz-
teikt citādi. Tādā gadījumā, ja akcīzes nebūs, bet
monopols būs, mēs būsim par to, ka cukura cena
nevar būt augstāka par pasaules tirgus cenu, sa-
protama lieta, ieskaitot normālo peļņas_ procentu,
kādu visur ieskaita Protams, ja vairākums šo
priekšlikumu noraidīs, tāpat kā daudz stradniekuun
zemnieku frakcijas priekšlikumu, tad jūs nevarēsit
mūs vainot, tāpat kā jūs nevainojat sevi, ja jūsu
priekšlikumus noraida. Tad vainojiet arī sevi par
visiem priekšlikumiem, ko vairākums noraida. Tā-
dā veidā, kā mēs liekam priekšā, šis cukura mono-
pols būs tāds monopols, kas nāks par labu arī strād-
nieku šķirai. Tas, ko jūs diktējat, strādnieku šķirai
nav pieņemams. Mēs zinām, ka tādos periodos, kad
kapitālistiskai iekārtai vēl jādarbojas, jāgādā, nevis
lai visus apstākļus pasliktinātu, bet lai tos uzlabotu.
Šinī gadījumā mēs aizstāvam tādu monopolu, kas ir
pieņemams arī strādnieku šķirai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams;
Šis likumprojekts par cukura monopola ievešanu ir
ļoti svarīgs. Valdībai tas ir svarīgs tāpēc, ka dos
tai 2.500.000 latu budžeta sabalansēšanai; tautai tas
ir svarīgs tāpēc, ka pacels katra cukura kilograma
cenu par 10 rubļu; bet vēl svarīgāks tas, varbūt, ir
vispārējās valsts saimniecības politikas izveidoša-
nai. Taisni pie šīs lietas puses es vēlētos apstāties
un apskatīt, kādas sekas savā tālākā izveidojumā
šis monopols var atnest mūsu valstij.

Runāsim par faktiem. — Koalīcija šo jautājumu
ir izlēmusi, tā tad faktiski jautājums tagad ir izlemts.
Labi! Bet katram ir pienākums paredzēt šī lēmuma
sekas, lai neviens vēlāk nevarētu aizbildināties, ka
šī lietas puse nemaz nav tikusi apgaismota. Atļau-
jiet man aizrādīt, ka šodien, 29. decembrī — teiksim
?— pēc pusdienas, kad beigsies priekšpusdienas sēde,
Eiropā būs 2 valstis, kas ir nostājušās uz savādiem,
savdabīgiem valsts saimniecības pamatiem. Viena
ir Padomju Krievija, kas ir nostājusies uz tā vie-
dokļa, ka visa valsts saimniecība pārņemama vienī-
gi valsts rokās, ka visi valsts iedzīvotāji pārvēršami
par ierēdņiem un otra — mūsu valsts. Nedomājiet,
ka ir tikai viens priekšlikums par cukura monopolu
— valdības portfelī ir dažādu monopolu priekšliku-
mu krājumi. Atsevišķām polītiskām partijām krā-
jumā ir dažādi valdības oficiozi un pusoficiozi; viens
ar otru sacenšas jaunu, smuku projektu izstrādāša-
nā. Ja gribētu aizsargāt valsti, tad nevajadzētu ie-
vest cukura monopolu, bet būtu jāmonopolizē valsts
monopolu projektu ražošanā. Ar monopolu projektu
ražošanu tagad nodarbojas kurš katrs, kas tik var
noturēt spalvu rokās, kas spēj uzrakstīt ievada vai
izvadrakstus avīzītēm. Šādus projektus ražo dar-

ba savienība, šādus projektus ražo progresīvā ap-
vienība, šādus projektus ražo arī demokrātiskais
centrs, un pārējie balso viņiem līdz.

Ko galu galā nozīmē šis cukura monopols? Šis
cukura monopols kā monopols valsts fiskam, valsts
kasei, valdībai nekādus ienākumus nedos. Lai uz-
nāk šodien uz šīs katedras koalīcijas partijas pār-
stāvis vai arī finanču ministra kungs un pasaka, vai
šis monopols dos ienākumus. Es jums pateikšu, ka
bez akcīzes jūs nevarat iztikt. Šeit akcīze ir tikai
mākslīga, pilnīgi mākslīga. Aiz šīs akcīzes plīvura
grib ievest monopolu, jeb arī aiz monopola plīvura
ievest akcīzi. Es nezinu, ko jūs īsti domājat, kas
jums tuvāk sirdij, vai akcīze, vai monopols. Bet
vienu gan es zinu: ka šāda mākslīga savienošana,
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divu pilnīgi atsevišķu likumu savienošana vienā li-
kumprojekta ir dzija politiskas dēmagoģijas gudrī-
ba, un tomēr ar šo gudrību jūs monopola un akcīzes
ideju novadīsit tikai kapā. Ja šai katedrā uzkāptu
finanču ministra kungs vai arī kāds valdības un koa-
licijas pārstāvis un_ pateiktu, ka neatkarīgi no akcī-
zes monopolakā tāda un bez mākslīgas, cukura ce-
nas paaugstināšanas šis projekts dos valstij ienāku-
mus, tad ari mesbalsotu par to. Bet mēs esam pār-
liecināti, ka to jus nekad nevarat pateikt. Mono-
pols bez akcīzes nedos ne santīma;
drīzāk gan tas dos v a 1s t i j zaudējumus.

Kas dos šos 2.500.000 latu ienākumu? Tos dos
akcīze. Bet to jums vajaga skaidri un atklāti pateikt
tautai, jums jaruna ar tautu skaidrā valodā. Jūs do-
mājat to galu gala_tautai apslēpt? Tas neizdosies!
Tauta sapratīs] Jus esat ieaģitējuši tautai tādu do-
mu, ka monopols bus glābiņš.. Loti labi! Bet tagad
jus redzat, ka monopols kā tāds naudu dot nevar.

Visi cukura importieri ir ruinēti. Cukura im-
ports pats par sevi ir visbīstamākā lieta, jo pasau-
les tirgu notiek sīvas cīņas ap cukura cenām. Cu-
kura cenām vispār nav nekādas noteiktības. Ja li-
nu cenas ir noslīdējušas, tad tās tomēr ir apstājušās
pie ta līmeņa, kāds tām bija priekš kara; citādi tas ir
ar cukura cenām. Acīmredzot, te cenu slīdēšanai
uz leju pagaidām nav nekādu robežu. Tā tad, ja
valdiba_ cukura importu pārņems savās rokās, viņai
vajadzēs ciest vienu mēnesi zaudējumus, otru mē-
nesi peļņu, bet galu galā tas ir visbīstamākais un
visneizdevīgākais veikals, ko valdība var uzsākt.
Bet to taču nedrīkst pateikt tautai! Valdība pati par
seviir jau tā ievilināta un koalīcijas prese, kas šeit
spēlē galveno lomu, ir novedusi to lietu tik tālu, ka
kaut kādu monopolu ievest vajaga. Par to ir tik
daudz runāts vēlēšanu laikā, ka galu galā kaut kas
ir jādod. Bet tas nenesīs naudu. Tas dod zināmus
demagoģiskus sasniegumus, bet valsts kasei nedos
nekā. Valsts kasi no grūtā stāvokļa tas nevar iz-
vest. Ko lai dara? Tad izdara kaut ko citu: savie-
no divas operācijas, uzliek akcīzi un vēlāk pasaka
tautai: mīļie ļautiņi — ko jūs gribat; jūs gribat mo-
nopolu — te ir monopols. Bet kad tauta sāks kliegt,
ka cukurs kļuvis dārgs, tad pateiks: nu ja — mo-
nopolam klāt bija jāieved akcīze. Ja sāk ievest tā-
dus monopolus, kas ienākumu nedod, tad tos var
ievest simtiem. Redziet, nelaiķa profesora Baloža
pēcnācēji — es nezinu, vai tie īstie, kas patentēti,
vai tie nepatentētie, jo izrādās, ka starp Baloža pēc-
nācējiem ir strīdus — liek priekšā ievest mojtopo-
lus tabakai, cukuram, kafijai, alum u. t. t., vel ve-
selai rindai priekšmetu, kas ir darba savienības kon-
gresa lēmums. Visi šie monopoli ienākumu nedos,
bet preces sadārdzinās, Labi, kāpēc valdība lai ie-
ved šo monopolu? Vai tur ir kāds rezons, vai ne?
Ja ar to nav jāvairo ienākumi, tad var ievest kuru
katru monopolu. Bet tad mēs nostāsimies uz tā vie-
dokļa, par ko es jau runāju: Eiropā ir tikai 2 valstis,
kas nostājas savrup no visas pasaules saimnieci-
skiem pasākumiem., kas nostājas uz valsts saimnie-
cības monopolizācijas pamatiem, kas katru brīvucil-
vēku pārvērš par ierēdni, atvelkot to no privātas
patstāvīgas saimniekošanas un padarot to par ie-
rēdni, par valsts kalpu, kas saņem zināmu noteiktu
algu. Pie kāda gala rezultāta tāda iekārta mūs no-
vedis, to mēs redzēsim. Paies pusgads, un tie paši
karstie monopola aizstāvji būs spiesti pateikt: ne,_ ta
mēs nebijām to domājuši, tādas sekas mes nebijām
paredzējuši, tas jāpārgroza, jāpārtaisa. Es nezinu,
kā galu galā skatīsies visas citas zemes uz to sa-
vādo veidojumu, ko tagadējie valsts stūres vadītā-
ji grib dot Latvijas saimnieciskai politikai. Es ne-
domāju, ka tas nāks mums par labu.

Iedomājieties, tik pat gudri oikonomiskā politika
kā mēs tomēr ir ari ārzemju valsts saimniecību va-
dītāji; arī viņi saprot valsts saimniecisko stāvokli,
bet nekur neķeras pie jaunu monopolu ievešanas.
Gan ir redzama valsts iejaukšanās citā nozīmē —
lielākā kontrolē par privāto saimniecību, stingrākos
plānveidīgos ierosinājumos par privāto un valsts
saimniecību, bet nekur nav redzama privātās saim-
niecības iznīcināšana un valsts saimniecības ieve-
šana tās vietā. Šodien mēs aizejam nost no Eiropas.
Šodien mēs gribam iet uz Āziju. (Smiekli.) Nesme-
jieties, Radziņa kungs! Skujenieka kunga valdība,
kur pats Skujenieka kungs tā protestē pret rusifi-
kāciju, šodien sāk taisni mūsu valsts sovetizāciju.
Nemaz nedomājiet- ka tas sākums nav tik bīstams.
Vēlāk jūs paši redzēsit iznākumu, un tas jums ne-
patiks. Kodols tomēr ir tas, ko es teicu.

Bet te ir nākusi klāt vēl otra parādība. Tā ir loģi-
ska un pilnīgi saprotama. Monopoli nekā laba nevar
dot, tomēr valsts saimniecība jāaizplīvuro ar to ieve-
šanu. (Starpsaucieni.) Pēc tam paliek otrs ceļš, un
tas ir ļoti vienkāršs. Un atkal taisni pretim citu
zemju parašām, taisni otrādi, nekā visa Eiropa dara!
Visur strādā par dzīves palētinašana — pie mums
viss darbs dzīves sadārdzināšanai. Šodien mums ir
1931. gada 29. decembris. 1932. gadu arvaldības
gādību, ar valdības žēlastību padara par tādu dār-
dzības gadu, kādu mums nav bijis vairāk gadu no
vietas. 1932. gads būs tas gads, kad katrs maizes
kumoss, katrs maizes gabaliņš, ko mēs mutē liksim,
katrs mazākais saimniecības darbības un kustības
posms tiks aplikts ar sevišķu nodevu. Tam virsū
būs uzlikts viss tas, kas sadārdzinās dzīvi. Par
visu to būs jāmaksā tautai tanī laikā, kad visa Eiro-
pas sabiedrība grib glābties ar palētināšanos. Tas
ir tāpēc, ka mums ir vienkārša, tīri ierēdnieciska
ideja, kam nav pamatā ne mazākās saimnieciskās
izpratnes, ne mazākās vēlēšanās ievest saimniecību
pareizās sliedēs. Vienkārši uzkrauj iedzīvotājiem:
liek maksāt par visu divreiz dārgāk. Pēc divām vai
vairāk dienām, kad šī dienas kārtība būs izbeigta,
katrs pants smagi gulsies uz iedzīvotājiem, par katru
preci būs jāmaksā divreiz dārgāk.

Valdība domā ar tādu projektu sabalansēt valsts
finances. Es jau teicu, ka privātās finances tas rui-
nēs. Privātai kasei tas sitis smagu robu. Vai jūs
domājat, ka valsts kasi ar to izdosies glābt? Nē,
tik vienkārša tā operācija nav, ka var depretet dār-
dzību uz visas līnijas! Šodien atklājam dārdzības
uguni uz katru privātu saimniecību. Ja jūs domā-
jat, ka ar to var izdarīt pakalpojumu valsts saimnie-
cībai, tad tā ir kļūda. 1931. gadā privātai saimnie-
cībai atņemtas visas rezerves. Finanču kapitāls no-
bēdzināts ārzemēs. (Sauciens no vietas: «Kas tie
bēdzinātāji?") Mīļais draugs, Jums tuvos solos ari
sēd tādi! Prasait saviem draugiem koalīcijā — par
to jau visi zvirbuli čivina. Valsts banka arī to ir
darījusi. Visi mūsu brīvie finanču kapitāli izbēdzi-
nāti ārzemēs. Tagad, kad valsts saimnieciskā orga-
nismā nav asiņu, turpina to izsūkšanu. Vai jūs do-
mājat, ka tādu operāciju var vilkt bezgalībā? Katram
organismam, arī valsts saimnieciskam organismam
šīs spējas ir ierobežotas. Viss samazināsies, sašau-
rināsies, ja uzliks zīmognodokli, jā ievedīs cukura
monopolu u. t. t. Y'ierēdņiem tinte maksā maz,
viegli ierakstīt ienākumos 2.500.000 latu no cukura
monopola. Pat gudrais profesors Zālīte raksta, ka
cukura monopols došot 4.000.000 latu; valdības ap-
lēse ir 10.000.000 latu, bet tas ir no nepareiza skaitļa
— no 50.000 tonnu patēriņa. Tāda nav! Patēriņš
diendienā samazinās, un nākošos trijos mēnešos cu-
kura patēriņš samazināsies vēl vairāk sakarā ar vis-
pārējo dārdzību un speciāli ar cukura cenu pacelša-
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nu. Es gribētu redzēt, un jāsaka, es no visas sirds
apsveiktu finanču ministri, ja viņš pēc 3 mēnešiem,
1. aprīlī nāktu un šeit no katedras paziņotu, ka viņš
tomēr tos 2.500.000 latu no mūsu tautas dabūjis, un'
ka šī operācija tautas organismam nav bijusi kaitī-
ga. Bet es jums varu galvot, ka 1. aprīlī mūsu val-
dības pārstāvim, finanču ministrim būs jānāk un no
šīs katedras jāpasaka, ka paredzētā summa nav ie-
nākusi, viņam būs jāatzīstas un jāpasaka: «Mēs
esam pavirši aprēķinājuši!" — Labākā gadījumā no
cukura monopola, varbūt, ienāks 1.200.000 latu, bet
nekādā ziņā ne 2.500.000 latu, jo cukura patēriņš
katrā ziņā samazināsies.

Augstais nams! Visbrīnišķīgākais, ko šodien
piedzīvoju, tomēr bija tas, ka šeit katedrā kāpa kar-
stākie monopola aizstāvētāji un paziņoja, ka viņi ne-
balsos par cukura monopolu. Es tiešām brīnējos,
dzirdot profesora Zālītes vārdus, ka viņš balsos pret
cukura monopolu. Tāpat man bija jābrīnās, ka arī
citi monopolu aizstāvji pacēla savas balsis pret šo
monopolu. To, ko- es biju gaidījis, ka mēs piedzī-
vosim pēc 3 mēnešiem vai pēc 1Igada, ka valsts
pārstāvji nāks un pateiks, ka cukura monopols ne-
kur neder, to mēs piedzīvojām jau šodien. Cilvēki,
kas vēlēšanu laikā visos ielas stūros, lauku tirgos un
visos laukumos pacēla savas balsis par cukura mo-
nopolu, tagad, redzēdami reālos apstākļus, redzēda-
mi, kāds cukura monopola likums izveidots, paši ir
nobijušies. Viņi ir nobijušies no velna, ko paši.iz-
saukuši; bet kas jau paspējis ieiet baznīcā.un kāpj
tik tālāk kancelē. Taisni cukura monopola aizstāvji
tagad kratās nost no šī- monopola, sacīdami: «Tas
nav mūsu bērns, tas ir kāds ārlaulības bērns; mēs
nezinām, no kurienes viņš nācis." Nē, kungi, tas Ir
jūsu bērns. Jūsu politikas sekas ir novedušas pie
tā, ka mēs šodien esam dēmagčģijas suģestēti; vie-
nīgi dēmagoģijas_ hipnoze liek jums likt priekšā šo
monopolu. Varbūt, pēc 3 mēnešiem — es-nezinu —
šī pati dēmagoģija jums neļaus atzīt šo monopolu,
bet ir zīmīgi, ka jau šodien monopola aizstāvji paceļ
savas balsis- pret to. Es piedzīvoju arī pretējo, ka
aiz politiskiem iemesliem daži, kuri uzskata sevi par
monopolu pretiniekiem, teica: ir bailīgi balsot par
monopolu un bailīgi balsot arī:pret to; lai ieved mo-
nopolu, tad redzēsim kādas, tās briesmas ir. —
Kungi, jūs maldāties,: ja domājat,, ka šodien notiek
valsts saimniecības laulāšana tikai ar cukura mono-
polu. Jūs domājat, ka pārvedāt mājā tikai šo jauno
sievu vien. bet tas tā nav —? tai līdzi nāk vesela ģi-
mene. Tur ir: sievas brālis un sievas brālēns; tam
monopolam ir klāt dažādi projekti un projektiņi, ku-
rus ražo vai nu ierēdņi, vai avīžu rakstītāji., Kad
visi. tie sanāks mājā, tad pašiem būs jābēg prom no
mājas. Es domāju, tad jūs visi redzēsit, ka šis pro-
jekts nekur neder. - -

. Ja arī šo monopolu, pieņems, mums cukurs būs
jāimportē, jo,jaunas cukura fabrikas mēs tik ātri uz-
būvēt nevarēsim. Mums šogad pastāvīgi būs jā-
ieved jēlcukurs, kas tā kā tā zemniekiem nekā ne-,
dos-un ko ievedot mēs maksāsim to pašu valūtu,
kas aizies uz ārzemēm. Viss būs tāpat, kā bijis, ti-
kai nāks klāt dzīves sadārdzināšana; starpība tikai
tā, .ka. līdzšinējā gatavā un lētā cukura vietā mēs
iepirksim ārzemju* jēlcukuru, dārgi to pārstrādāsim
un tad laidīsim pārdošanā tirgū.

Vēl ir viena maza lieta. Blakus cukura fabri-
kas pārstāvībai Rīgā dibinās jaunus ierēdņu stātus,
maksās jaunas algas. To valdība savos izdevumos
nemaz nav- paredzējusi. Kur ņems operatīvos kapi-
tālus, kas būs jāiegulda šinīs' operācijās? Uz to mēs
arī atbildi neesam saņēmuši. Valsts saimniecības
departamenta direktors uz šādiem jautājumiem pa-
rasti atbild: gan jau kaut kā iztiksim — iztiksim ar
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to naudiņu, kas vēl tanī fabrikā ir iekšā. Mēs skaidri'
zinām, ka ar šo naudiņu mēs nekādā ziņā neiztiksim.
Bet visām šīm operācijām nauda tomēr būs vajadzī-
ga, ' tikai, kur to ņemt, tas nav paredzēts. Un :re--
dziet, uz visu to tad nu arī tiek pamatots šis cukura :
monopols. Es gribētu dzirdēt skaidru atbildi uz da-
žiem jautājumiem, es gribētu, lai finanču ministra
kungs vai arī; referenta kungs nāktu un pasacītu, vai
būs nauda visām tām operācijām, kas rāsies saka-
rā ar cukura monopola realizēšanu.. Vai būs nauda
jaunu ierēdņu stātu algošanai? Mēszinām, ka ār-
pus akcīzes ienākumiem mums naudas nav. Visi šī:
likumprojekta ienākumi paredzēti deficīta segšanai.
Bet ja nu kāds miljons no -.šiem 2.500.000 latu iz-
trūks, ko tad darīsim? Vai šogad mēs varēsim uz-
būvēt nepieciešamās cukura fabrikās? Vai un cik
lielos apmēros būs iespējams- apmierināt iedzīvotāju
prasības ar vietējo cukuru? Cik cukura būs vēl jā-
ieved no ārzemēm? Cik valūtas sakarā ar to aiz-
plūdīs uz ārzemēm? Lūk, uz visiem šiem jautāju-
miem es gribētu dzirdēt skaidru un gaišu atbildi; es
gribētu, lai referenta kungs, vai arī valdības pārstā-
vis nāktu un skaidri pasacītu, kādu pelņu valstij vai
valsts saimniecībai dos šis monopols ārpus akcīzes.
Akcīzes jautājums mums ir pilnīgi skaidrs,,par to nav
ko runāt, bet jārunā ir par monopolu. Šīs divas, lie-
tas ir jāņem atsevišķi, tās nevar savienot; mums
jāizrēķina, kādus ienākumus dos valsts monopols
ārpus akcīzes. Es vispār nesaprotu, kā pie visiem
šiem apstākļiem var runāt par valsts ienākumu pa-
vairošanu uz monopola rēķina. Es domāju, ka uz
visiem šiem jautājumiem ir jādabū skaidra , .atbilde, [
kaut gan parasti pēdējā laikā augstākie valdības pār-
stāvji un augstākie valsts ierēdņi uz visiem šādiem
jautājumiem parasti mēdz atbildēt: gan jau iztiksim.
Šī iztikšana tagadējā krizes laikā gan ir stipri apšau-
bāma. Tāpēc būtu vēlams dzirdēt reiz skaidru va-
lodu un skaidru atbildi uz šiem jautājumiem.

No referenta un arī no monopola aizstāvjiem
dzirdējām maz pozitīva par pašu monopolu. Par
akcīzi līdz šim arī neviens nav pilnu krūti iestājies.
Neviens nav par to ko labu teicis, un neviens nav
apgalvojis, ka minētā summa ienāks. Tāpēc mēs
balsosim pret šo monopolu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Cu-
kura monopols, bez šaubām, ir apsveicama lieta, un
veltīgi te Vitenberga kungs cīnījās pret to. Viņš jau-
tāja, cik cukura monopols došot valsts kasei. To
neviens neesot pateicis. Bet, Vitenberga kungs, vai
cukura importieri saņem līdz šim kādu peļņu, vai nē.
(S. Vitenbergs no vietas: «Viņitagadbankrotē.Vai viņi cukuru importē aiz filantropijas, vai patrio-
tisma? Taču kādu pelņu importieri saņem! Bet
ja importieri saņem kādu peļņu, un ja tagad impor-',
tēs valsts, tad ir skaidrs, ka importieru peļņa paliks
valstij. (S. Vitenbergs no vietas: «Tas nemaz tik'
skaidrs nav.")

Tālāk cukura monopols vajadzīgs arī aiz tā ie-
mesla, lai reiz par visām reizēm darītu galu impor-
tieru spekulācijai. Jūs zināt, ka tiklīdz valdība grib
paaugstināt, vai pazemināt muitu — kas tomēr ne-
var notikt tik ātri, jo iepriekš sākas liela, gara izru-
nāšanās un liela izplēšanās, — importieri jau ie-
priekš zina, kāds būs rezultāts, vai cukura muitu pie-
ņems, vai nepieņems. Un ja viņi ir pārliecināti, ka
cukura muitu pieņems, tad importē cukuru par lētām
cenām un iedzīvojas miljonos uz patērētāju rēķina-.
Turpretim, ja būs valsts cukura monopols, tāda spe-
kulācija būs izbeigta.

Treškārt cukura monopols mums vajadzīgs vis-
pār šinī visjiasaules krizes laikmetā. Kad visas'
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valstis norobežojas no citu valstu ievedumiem,
mums vajadzīgs cukura monopols, lai mēs varētu
preces apmainīt, vispār mums vajadzīgs valsts mo-
nopols visām galvenam importa precēm. Tādā ga-
dījumā varēs importēt tikai no tām valstīm, kuras
arī no mums kautko pirks; citiem vārdiem sakot
— monopols vajadzīgs, lai varētu notikt preču ap-
maiņa. Turpretim pie līdzšinējās kārtības, kur visu
iepirkšanu izdara privātie, viņus jau nevar koman-
dēt — pērciet, piemēram mākslīgos mēslus Francijā,
vai arī pērciet cukuru Vācijā, jo viņi pērk pie mums
sviestu, vai kokus. Var, varbūt, to panākt kaut kā
aplinkus, bet tas tomēr panākams ar lielākām grū-
tībām. — Tik daudz par cukura monopolu.

Kas attiecas uz akcīzi, tad patiešām tā lieta šeit
nav pareiza. _ Šinī lielo grūtību laikā, kad mazināju-
šās visu iedzīvotāju pirkšanas spējas, kad lauksaim-
nieki nezina, kur santimu ņemt, un strādnieki paliek
bez darba, šinī laikā paaugstināt pirmās nepiecieša-
mības patēriņa priekšmeta cenu ir vairāk kā neprā-
tīgi. Tas būtu pieļaujams vienīgi tad, ja mūsu vals-
tī būtu izsmeltas visas iespējamības taupīt. Bet, kā
mēs zinām, taupības ziņā nav darīts gandrīz vēl
nekas. Valdība ir atradusi par iespējamu ietaupīt
valsts budžetā uz algu rēķina tikai ap 3 miljoni latu.
(Starpsauciens: «Tas jau ir par 3 mēnešiem!")
Lai arī par 3 mēnešiem — tas ir daudz par maz!
(Starpsauciens: „lr jaunsaimnieki, kuri nemaz ne-
maksā saviem kalpotājiem!") Varbūt, Breikšs tāds
ir. Šie kalpi jau nu ir vairāk kā labi atalgoti. Pie
labā atalgojuma tomēr viņu darba ražība ir gaužām
vāja. Tas bija pašā pirmajā sēdē, kad es liku priek-
šā nemaksāt deputātiem atlīdzību par kommisiju sē-
dēm. Tad Breikša kungs mani tēvišķi pamācīja:
Leikarts vēl ir jauns deputāts, viņš vēl nezina, kā
tās lietas ir. Par kommisiju sēdēm jāmaksājot 4 la-
ti, jocitādi nenākot uz. sēdēm. Augstais nams Breik-
ša kunga priekšlikumu pieņēma un manu noraidīja.
Labs ir, tagad maksā 4 latus. Es arī cerēju, ka nu
reiz nāks uz tām kommisiju sēdēm. Bet izrādās, ka
nenāk vis. Tie 4 lati esot vēl par maz, jo blakus
«šeftu" deputātiem esot diezgan, un tur varot iesist
vairāk. Lauksaimniecības kommisijā, kur ir 16 lo-
cekļu un kur arī es esmu, nekad vēl nav sanākuši
visi 16 deputātu. Kādas divas sēdes nenotika vien-
kārši tāpēc, ka nebija kvoruma, nebija sanākuši pat
8. Tāpat vairāk reižu nevarēja notikt balsošana,
jo sēdes vidū atkal pietrūka kvoruma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, tam nav nekāda sakara ar cukura mono-
polu!

P. Leikarts (turpina): Es runāju, vai ir parei-
zi darīts, ja uzliek akcīzi cukuram. (Smiekli.) Ja
taupība būtu ievērota tur, kur taupība ir iespējama,
tad man par to nebūtu jārunā.

Ja tagad tikai paskatāmies, par cik samazinātas
ierēdņu algas, tad redzam mazas summas. Saeimas
deputātiem samazinājums paredzēts tikai par 13%.
Turpretim mans priekšlikums bija samazināt aug-
stākiem ierēdņiem un to skaitā arī Saeimas deputā-
tiem algas par apmēram 50%. (A. Eglītis no vie-
tas: «Atteicies labprātīgi no 50%!") Te nav jārāda
filantropija. Te jādara likumdošanas darbs. (Starp-
saucieni.) Jūs domājat rādīt priekšzīmi, atsakoties
no 20%, bet tanī pat laikā prasāt, lai es at-
sakos jau no 50%. (Starpsaucieni: «Rādait
priekšzīmi, atsakaities arī Jūs no daļas!") Tas
tikai jums būtu vajadzīgs! Jums izmaksās pil-
nu algu, bet man par 50% mazāk! (Starp-
saucieni.) Ak, jūs gribat, lai es atteicos, bet paši ta-
nī laikā ņemsit valsts naudu! Es maksāšu nodok-
ļus, bet jūs saņemsit viņus un aģitēsiet pret mani.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Ne, kad jau apbruņosimies, tad atbruņosimies visi
reize!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Atgriezīsi-
mies pie cukura monopola!

P. Leikarts (turpina): Ja pieņemtu manu priekš-
likumu samazināt algas augstākiem valsts ierēd-
ņiem par 40% — 50%, vidējiem par 20% -- 30%,
zemākos neaizskarot, tad ietaupījums gadā būtu
5.000.000 latu. Ja strīpotu piemaksas ierēdņu sie-
vām, tas dotu 3
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500.000 latu. Atceliet vairākkārtī-

gas algas, kas vel vienmēr pastāv — tas arī dos ie-
vērojamu summu. Atceliet valsts kontroles ierēd-
ņiem 15% piemaksas, jo viņiem algas ir par 15%
augstākas neka pārējiem ierēdņiem. Kāpēc tas va-
jadzīgs? Vai Valsts kontrole ir atklājusi kādu pa-
namu?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart,
priekšlikumus Jus varēsit iesniegt, kad apspriedī-
sim budžeta pārkārtojumu; acumirklī, es domāju,
bus pareizāk, ja atgriezīsimies pie cukura mono-
pola!

P. Leikarts (turpina)
^

Nu, labs ir! (Jautrība.)
Tā tad runāsim par to nākamībā! — Pašlaik stā-
voklis ir tāds, ka mēs nevaram atzīt nodokļu uzlik-
šanu patērētajiem tanī_ laika, kad nav izdarīti ietau-
pījumitur, kur tos varēja izdarīt. Tāpēc mēs liekam
priekša uzlikt kilogramam cukura tikai 5 santīmus
lielu akcīzi, nevis 20 santimu, kā tas_ paredzēts pro-
jekta. Kamdēļ?_ Tamdēļ, ka apmēram 5 santimi
tagad jāpiemaksā par katru Latvijā ražotu cukura
kilogramu. (A. Eglītis no vietas: «3,5 santīmi.")
Es saku — apmēram. Ja paši gribam ražot cukuru
un paturēt līdzšinējas maksas cukurbiešu ražotājiem
— lauksaimniekiem, tad patiešām cukura cena jāpa-
augstina, proti — par 5 santīmiem kilogramā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tikai dažos vārdos gribu atbildēt Bastjānim sakarā
ar monopolu jautājumu, konkrēti — cukura mono-
polu.

Te Bastjānis aizrādīja: ja mēs reiz uzstājoties
pret monopoliem ka kapitālistiskās iekārtas iestādī-
jumiem, kapec tad mēs neuzstājoties pret kapitāli-
stiskas valsts kardinālāko iestādījumu — pret algoto
darbu. Te vajadzēja būt klāt strādniekiem un no-
klausīties šo argumentāciju, ar kādu šeit Bastjānis
iesāka savu runu, lai saprastu, kādos nodevības mā-
koņos mīt Bastjānis, kas ar šādiem scholastiskiem
paņēmieniem mēģina attaisnot savu rīcību.

Apgriežoties pie monopolu būtības un atbildot uz
Bastjāņa jautājumu, ko mēs darītu ar dzelzceļiem,
valsts mežiem, telegrāfu un telefonu,kā mēs te iztu-
rētos, man jāsaka tā: «Bastjāņa un Buševica kun-
gi, nemeģinait mūs nostādīt divdomīgā stāvoklī, mēs
noteikti un atklāti pasakām, ka visi monopoli bez iz-
ņēmuma kapitālistiskā iekārtā strādniekiem nekāda
labuma nenes!" — Ja runā par dzelzceļu, telegrā-
fu, telefonu un pārējiem valsts monopoliem, tad mēs
varam pateikt, ka strādniekus šie monopoli neinte-
resē; viņus interesē dzelzceļu, telegrāfa, u. t. t. ta-
rifi. Ja jums patīk aizstāvēt monopolus un uzdzīt
tarifus uz augšu, tad darait to, — mēs neaizstāvam
monopolus, bet gan zemus tarifus. (V. Bastjāņa
starpsauciens.) — Jūs ar monopoliem sienat strād-
niekus pie kapitālistiskās iekārtas, bet mēs ar savu
rīcību —? cīņu pret monopoliem raisām tos vaļā.
Šai gadījumā, cīnoties par cukura monopolu pašrei-
zējā krizes laikmetā, jūs ne tikai radāt strādniekos
illuzijas par monopoliem, bet jūs ari palīdzat ārstēt
kapitālismu uz strādnieku rēķina. Monopols pacels
cukura cenas par 20 santīmiem kilogramā, bet jūs
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potējat strādniekos illuzijas, ka cukura monopols ne-
sīs strādniekiem labumu.

Tālāk Bastjānis mēģināja tīri teorētiski nostā-
dīt jautājumu par šķiru cīņas taktiku. Viņš jautajā,
kas darāms periodā, kad kapitālisms vel pastāv un
sociālisma vēl nav, un sakarā ar to mēģināja pama-
tot monopolu vajadzību. Mēs te varētu pateikt se-
kojošo: periodā, kad sociālisma vēl nav, bet kad
kapitālismu jau ir pārņēmusi krize, sociāldemokrāti
ar monopoliem, muitām un kontigentiem lāpa krizes
pārņemto un irstošo kapitālismu. Tas no vienas pu-
ses. No otras puses sociāldemokrāti izdara lāpīša-
nu tādā kārtā, ka, pirmkārt, mēģina uzdot to par tā-
du, kas nāk strādniekiem par labu un, otrkārt, par
tādu, kas ievada sociālismu. Tā tad, no vienas pu-
ses, sociāldemokrāti sien strādniekus pie kapitāli-
sma ar visu likumdošanas butaforiju un, no otras pu-
ses, atrauj strādniekus no šķiru cīņas. Tāds tas jau-
tājums. Šai taktikai pretim mēs nostādām savu tak-
tiku — noteiktus šķiru cīņas principus, t. i. masu
mobilizēšanu cīņai pret kapitālismu.

Ja jūs jautājat, vai ir jācīnās par reālām prasī-
bām, tad es varu jums atbildēt: jā, Bastjāņa kungs,
ir jāmobilizē un jāorganizē strādniecība cīņai par
daļējām prasībām, ir jācīnās arī par reālām šīs die-
nas prasībām. Mēs esam par reālām prasībām, bet
par tādām, kas, no vienas puses, nerada strādniekos
illuzijas par kapitālisma derīgumu un, no otras pu-
ses, neatrauj strādniekus no šķiru cīņas. Vajaga cī-
nīties par daļējām prasībām, bet par tādām, kādas
mēs uzstādām. Jūs uzstādāt tādas prasības, kas nes
strādniekiem ļaunu, aplaupa tos, kas lāpa kapitāli-
smu, kas šinī krizes laikmetā rada kontrrevolūcio-
nāru izeju no krizes, izeju fašismā un nevis proleta-
riāta uzvarā un proletariāta diktatūrā. Mēs uzstā-
dām daļējas prasības, bet tādas, kas negrauj strād-
nieku šķiru cīņu. Mēs nepotējam strādniekos illūzi-
ju, ka kapitālisms ir derīgs. Mēs uzstādām tādas
prasības, par kurām cīnoties, strādnieki līdz ar to
cīnās par savu gala mērķi, par proletariāta diktatū-
ru un revolucionāru izeju no krizes. Tādas ir mūsu
prasības. (Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Jūsu
uzdevums ir lāpīt kapitālismu, mūsu uzdevums ir cī-
nīties pret to.

Priekšsēdētājs P. Kautiņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Runājot par cukura monopo-
la likumu, vispirms jāuzsver tas, ka šī likuma mēr-
ķis ir — stabilizēt tagadējo, tik lielās grūtībās nonā-
kušo valsts saimniecību. Tas ir viens. Otrām kār-
tām šī likuma mērķis ir — atbalstīt mūsu lauksaim-
niecību, lai ar jauniem ražošanas veidiem stiprinātu
mūsu zemes labklājību, radītu darbu tiem, kuriem
darbs ir nepieciešams, vai nu tas būtu laukos, vai
pilsētās.

Kritizējot šo monopola likumu, sevišķi svarīga
ir tā divkosība, kādu šeit parādīja vispirms deputāts
Mežula kungs. Viņa divkosība ir tāda, ka viņš šeit
uzstājās paradīzes apustuļa lomā un runāja eņģeļu
mēlēs par tiem, kas nedabū cukura ne paostīt; viņš
grib šādus pat apstākļus radīt arī šeit, un mēs skaid-
ri zinām, ka tā ir tikai maldu balss un vairāk itin
nekas. Tā ir noteikti maldu balss, kurai ticēt nevar
un nedrīkst. Tā vēsta asiņainu terroru šauras kom-
mūnistiskas kliķes vārdā. Tādēļ nopiens klausītājs,
nopiens pilsonis šādus uzskatus un šādus aicināju-
mus nopietni neņems, bet gan nogriezīsies no tiem
nost ar vislielāko riebjumu. Tas mūsu republikas
saimnieciskās dzīves labklājībai ir dzīvības jautā-
jums. Bet jūs esat šai saimnieciskai dzīvei nāves ne-
sēji. Tāpēc jūsu uzskati mums nekad nebūs pieņe-
mami, un tos nedrīkst pieņemt.

Tāpat man jāapstājas pie tās sevišķās divkosī-

bas, ko šeit parādīja deputāts Vitenberga kungs.
Vitenberga kunga aizrādījums, man šķiet, taisni ra-
da to, ka mēs ejam vienu pareizu ceļu, jo ir skaidrs,
kas ir tie vislielākie patērētāji, dīrātāji šinī lietā.
To interesēs šeit runāja deputāts Vitenberga kungs.
Jo kas tad ir, ja Vitenberga kungs pasaka: uzlieciet
akcīzi, lai tikai mums, importieriem, paliek tā lielā
diference, tā peļņa. Tādā gadījumā tā irjaba lieta.
Vai atkal: uzlieciet muitu, atstājiet, lai mēs būtu tie
rīkotāji — tad atkal tā lieta būs laba.

Bet kāpēc tad Vitenberga kungs šeit nāk un
brēc? Un kā vārdā? Vitenberga kungs runā cu-
kura karaļu vārdā, visu bijušo Margolisu un citu
vārdā — vairāk nekā. Tie tagad ir_ieguvuši vēstu-
risku slavenību, kā jau teicu, ar patērētāju dīrāšanu.
Un šo importieru vārdā te nāk un griežas vēl pie
patērētājiem un saka: redziet, kādu dārdzību jums
uzliek! Ja uzliek muitu, tad dārdzība_ nav nekas.
Ja uzliek akcīzi, tad atkal nekas par dārdzību, jo ta
nekritīs uz jūsu vēlētājiem. Bet ja ieved cukura
monopolu — tad mēs ģībstam! Un kadel ģībstam?
Tādēļ, ka no jūsu kabatām tā starpība — pelņa, kas
līdz šim ieplūda jūsu aprindu laužu kabatas, tagad
ieplūdīs valsts kabatā — valsts kasē, valsts tukšajā
kasē. Un tas ir viens liels un svarīgs ieguvums.

Bastjāņa kungs un Buševica kungs apstājās ari
pie cukura cenas. Tas atkarājas no valdības politi-
kas, jo 1. pantā ir skaidri teikts, ka cukura cenu no-
saka Ministru kabinets. Šoreiz tā var būt tāda, bet
ja valsts saimnieciskais stāvoklis uzlabosies, tad ta
var būt arī pasaules tirgus cena. Tas nav izslēgts,
tas ar šo likumu nav liegts. Kritizēt šo likumu tikai
no acumirklīga viedokļa nav pareizi. Šī likuma
mērķis ir, pirmkārt — balstīt mūsu tagadējo valsts
budžetu, otrkārt — veicināt mūsu lauksaimniecisko
ražošanu un, treškārt — izraut pelņu no starpnieku
kabatām, kas visu laiku ir apstrādājuši mūsu patē-
rētājus, vai tie bagāti, vai nabagi, vai uz laukiem,
vai pilsētās. Šie trīs mērķi ir mūsu likuma pamats.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Cenu var noteikt! Tas
atkarājas no valdības politikas. Šī cena ir tikai pār-
ejoša laikmeta parādība.

Tālāk te deputāts profesors Zālīte teica, ka šis
monopols esot pseudo monopols. Kas ir īsts mono-
pols, to viņš no šīs katedras nepateica. Privātā sa-
runā viņš pateica, ka profesors Balodis domājis tā:
ja cukuru iepērk valsts, tad katra mārciņa, katrs ki-
lograms, kas aiziet patērētājam, jāizsverot valstij un
jāizdalot ierēdņiem. Es domāju, ja to realizētu,
tad tas nozīmētu radīt vienu aparātu, kas visiem
sīktirgotājiem, kādi mums tagad ir, atņemtu pelņu
un maizi, un līdz ar to tas ruinētu mūsu saimniecisko
dzīvi vēl vairāk. Šai laikā izdarīt tādu eksperimen-
tu nav vajadzīgs, un šo ceļu mēs nevaram iet. Ari
starpniecības peļņu Ministru kabinets var noteikt,
cik šie sīkie tirgotāji var ņemt. Tāpēc šis nav ne-
kāds pseudo monopols, bet cukura importa mono-
pols, kur tiesības pārdot cukuru vairumā pieder vie-
nīgi valstij.

Mēs redzam, ka šeit mūsu saimnieciskā dzīve
tiek ievadīta tādās sliedēs, ka to apetīts, kas pelnī-
ja uz plašu masu patēriņa priekšmetu rēķina, ar šo
likumu tiek ierobežots, un saimnieciskā dzīve tiek
ievadīta pareizās sliedēs. Likuma izveidošana, sa-
protams, atkarāsies no valdības, kādā veidā viņa
šogad un nākošo gadu cukura monopolu realizēs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Neapšaubāmi priekšā
liktais likums par cukura monopolu cukuru arī sa-
dārdzinās. Garās teorētiskās runas starp kommū-
nistu :un sociāldemokrātu frakciju un tāpat žīdu
frakciju, it kā šeit būtu domas par tīra monopola
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vai par tāda monopola ievešanu, kam arī ir zināmas
fiska_ intereses, ir pārak skaidras. Te ir galvenā
kārta fiska intereses — radīt valsts kasei ienāku-
mus. Var arī runāt par to, vai tas ir pašreiz nepie-
ciešams, un vai nevar ienākumus radīt ar muitām,
vai citāda veida. Visi mes zinām, ka valsts budže-
ta ir liels robs, apmēram par kādiem 30 miljoniem
latu, un tas radies galvenā kārtā tāpēc, ka muitas ie-
nākumi kritusies uz pusi: paredzēto 54 miljonu latu
vieta šogad ienāks apmēram tikai 26 miljoni. Mui-
ta arī uzlikta galvenā kārtā patēriņa precēm. Ta-
gad ar jaunievesto_ kārtību, ar kontingentu sistēmas
ievešanu Latvija ārzemju preces ieved mazāk, bet
iztrūkumu atvieto ar vietējiem ražojumiem. Muitas
nodoklis uz iekšzemes ražojumiem no iedzīvotāju
pleciem ir nokritis. Pretim tam jārada iespējamība
valstij pievilkt ienākumus savam budžetam.

Mes arī atzīstam, ka šis likums par cukura mono-
polu tiklab šogad, kā nākošos gados vajadzīgos ienā-
kumus dos. Mēs atzīstam, ka ienākumi no cukura
visvieglāk rodami, jo cukurs mūsu valstī ir gandrīz
visietākais pasaulē. Tanīs valstīs, no kurienes mēs
to ievedām, proti Polijā, Čechoslovāķijā, Padomju
Krievija un citur, tasir pat dārgāks, pat par 100%.,
Izvedot cukuru uz ārzemēm, valsts piemaksā cu-
kura izvedējiem. Tādā veidā Latvijā un pārējās val-
stis, kas cukuru pērk, tas ir stipri lētāks. Mēs arī
redzam, ka, attīstoties cukura ražošanai, mūsu pašu
zemē, tas ir dārgāks nekā no ārzemēm ievestais cu-
kurs, jo valstij jāpiemaksā Latvijas cukurbiešu ra-
žotājiem. Ja ir viena manta, kas dažādu tirgus vai
valsts saimniecisko apstākļu dēļ nāk tirgū pārdoša-
nā par stipri pazeminātu cenu, tad valstij viegli radīt
ienākumus no šiem monopoliem. Tas ir arī pareizi.

Ja salīdzinām cukura tagadējo cenu ar priekš-
kara cenu, tad redzam, ka tagad cukurs ir ļoti lēts.
Salīdzinot cukura cenu ar baltmaizes un gaļas ce-
nām, izrādās, ka cukurs ir lētāks par šiem produk-
tiem. Tā tad skaidrs, ka šeit ienākumus varam ra-
dīt. Rodas jautājums: kādā veidā — vai monopola,
vai akcīzes veidā, jo muita nelīdz tāpēc, ka mums
ir pašu ražots cukurs. Visvieglākais un vispiemē-
rotākais veids būtu akcīze, kas neprasītu no valsts
speciālus izdevumus. To varētu izdarīt viens vai
divi ierēdņi. Turpretim monopols prasīs speciālu
pārvaldes aparātu u. t. t.

Varētu arī teikt, ko izteica daži runātāji, ka
cukura importieri gūstjielu pelņu. Vai tas tā ir, par
to pašlaik grūti runāt, bet vērojumi saimnieciskā
dzīvē rāda, ka daudz cukura importieru bankrotē —-
bankrotē galvenā kārtā tāpēc, ka cukura tirgus, ka
zināms, ir stipri nenoteikts: vienā diena cenas ce-
ļas, otrā — krītas. Mums arīpašlaik rodas šaubas,
vai valsts kā iepircējs būs labākais_ iepircējs, vai ie-
rēdnis, kas sēdēs Finanču ministrijā, varēs paredzēt
cukura konjunktūras cenas, iepērkot tieši tad, kad
tās zemākas, vai bieži vien viņam nenāksies iepirkt
tad, kad cukura cenas pasaules tirgū bus augstas.
Šinī ziņā mums vēl piedzīvojumu nav. Mūsu uz-
skats tāds: ja Saeimā ir radies vairākums cukura
monopola likumam, kas dotu no vienas _puses_ valstij
ienākumus, bet no. otras puses nodrošinātu musuze-
mē cukurbiešu audzēšanu,_ kas notiek galvena kārta
sīkās saimniecībās, tad mes arī piekrītam un balso-
sim par šāda monopola ievešanu. Es_ uzsveru, ka
mums, varbūt, drīz pie šī _ jautājuma bus jāatgriežas
un par to jārunā. Tas bus tad, kad mums bus pie-
dzīvojumi, kad mēs redzēsim, ka cukura monopols
ir strādājis mūsu zemē. Tagad mums nav piedzīvo-
jumu, tāpēc mēs arī nezinām un nevaram paredzēt,
kā cukura monopols izveidosies, kā šis darbs norisi-
nāsies. Var būt arī tā, ka cukura monopola pār-

valde izvēršas par iestādi ar plašiem ierēdņu stā-
tiem, kas valstij paredzamo peļņu apēd pati.

Galvenais, kāpēc mēs devām cukura monopo-
lam savu piekrišanu, kāpēc mēs balsojām par cuku-
ra monopolu un kāpēc piekritām cukura cenu pa-
augstināšanai par 20 santīmiem kilogramā, ir tas,
ka valsts saimniecībā ir sācies jauns posms. Mums
tagad jāpāriet uz savu ražojumu patērēšanu. Vienas
dalās ārzemju ražojumu ievešana jau ir noliegta, un
labi būtu, ja vispār noliegtu ārzemju ražojumu ie-
vešanu, ja mēs varētu iztikt paši ar saviem ražoju-
miem, jo citādi valsts ienākumi katastrofāli sama-
zinās. Bieži gadās, ka ārzemju preces ir pārdošanā
par stipri lētākām cenām nekā vietējās preces, kas,
saprotama lieta, mums nevar nākt par labu. Nav
jāaizmirst, ka tad, ja mēs patērēsim ārzemju man-
tas, drīz vien mēs nonāksim tādā stāvoklī, ka būs
daudz dažādu ražojumu, bet naudas to pirkšanai ne-
būs. Ja nepatērēsim vietējos ražojumus, ja nedosim
darba vietējiem strādniekiem u. t. t., tad, saprotama
lieta, drīz vien nebūs naudas, ar ko pirkt ārzemju
ražojumus. Tā rīkojoties, mēs tikai sevi izģērbjam.
Tāpēc es vēlreiz uzsveru: mums jāpāriet uz vietējo

, ražojumu patērēšanu.
Liels postenis ievedamo preču sarakstā ir cu-

kurs. Cukuru mēs gadā ievedām par apmēram
16.000.000 latu, ap 40.000 tonnu. Pašreiz Jelgavas
cukura fabrika gada var ražot apmēram 11.000 ton-
nu cukura, tā tad apmēram 1ji patēriņa. Cukurbiešu
ražošanā galvenā kārtā nodarbināta vesela virkne
mūsu slksaimniecību. Ja mēs šo nozari paplašina- '
sim —? un mēs to varam darīt, jo mēģinājumi ir bi-
juši labvēlīgi, cukurbiešu ražošana iespējama visās
valsts daļās —, tad varēsim atvērt jaunas cukur-
fabrikas un tā saražot visu mums vajadzīgo cukuru.
Tad tie 16.000.000 latu, kas visu laiku ir aizplūduši
uz ārzemēm, paliks iekšzemē. Tas ir galvenais mo-
tīvs, kāpēc mēs izšķīrāmies par šo likumprojektu,
tāpat arī par to, ka reizē ar to cukurs tiek sadārdzi-
nāts. Mēs esam par to, ka jādod darbs iekšzemes
strādniekiem, jo reizē ar to, ka strādniekiem būs
darbs, pacelsies vispārēja valsts labklājība; neska-
toties uz to, ka par cukuru drusku būs jāpārmaksā,
strādnieku labklājība tomēr pieaugs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Augstais nams! Runājot par šo likumprojektu, jā-
saka, ka mūsu frakcijas vēlēšanās un prasība ir, lai,
šo likumu realizējot, aparāts un ierēdņu kadrs, kāds
vajadzīgs tā realizēšanai, nebūtu liels, lai tas nepār-
vērstos par lielu un plašu aparātu, kas prasītu lielus
izdevumus. Tā būtu viena no mūsu partijas galve-
nam prasībām. Mūsu frakcija balsos par šo likum-
projektu, balsos aiz tā iemesla, ka mēs domājam, ka,
ievedot cukura monopolu, zināmi ienākumi tiks atli-
cināti un doti arī cukura rūpniecības veicināšanai:
jaunu cukura fabriku būvēšanai, cukura biešu kulti-
vēšanai u. t. t. Tas ir viensmo galveniem motīviem,
kāpēc mūsu frakcija balsos par šo likumprojektu.
Mēs paliekam tanī pārliecībā un cerībā, ka valdība
patiešām šo mūsu lūgumu ievēros un dalu pelņas,
kas rāsies no cukura monopola, izlietos cukura rūp-
niecības veicināšanai. Tāpēc mēs iesniedzam šādu
pārejas formulu: «Uzdot valdībai steidzoši izstrādāt
un iesniegt Saeimai likumprojektu par sevišķa cu-
kura rūpniecības veicināšanas fonda dibināšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Ar vislielāko
uzmanību es sekoju deputāta Breikša kunga runai.
Es gaidīju taisni no deputāta Breikša kunga, pret
kuru es sajūtu lielu cieņu kā pret tagadējas valdības

18*
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politisko vadītāju... (K- Mežulis no vietas: «Ben-
jamiņa pārstāvis valdībā!") — kas par Benjamiņu?
(Smiekli; priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī. K- Me-
žulisno vietas: «Tas ir viens no Jēkaba dēliem!")
Es nepazīstu! — Es klausījos un gaidīju skaidru at-
bildi uz šo jautājumu, kādu pelņu valsts kasei dos
monopols. Breikša kungs atkārtoja tās «dziļās saim-
nieciskās domas", kādas šeit izteica Leikarta kungs.
Tā pamattēze, kas skan cauri visiem projektiem, ku-
ros ir runa par saimniecību — «gan jau", «kaut kā"
kāda peļņa būs — tā skanēja cauri arī Breikša kun-
ga runai. Leikarta kungs šeit «skaidri un gaiši"
argumentēja un atzina par labu pierādījumu seko-
jošo: «Ir cilvēki, kas importē cukuru? — Jā, ir! —
Vai viņi to dara aiz filantropijas? — Protams, nē!
Taču kāda pelņa ir!" — Un, lūk, šo pelņu tagad pa-
ņemšot valsts

^
Tā argumentēja Leikarta kungs, un

uz šādas argumentācijas, diemžēl, balstījās arī ta-
gadējās koalīcijas un valdības politiskais vadītājs —
Breikša kungs. Koalīcijas gudrākais prātiņš atkārto
to pašu, ko saka mūsu koalīcijas acīm redzami at-
zītais padomu devējs un speciālists saimnieciskos
jautājumos — Leikarta kungs. Bet kurš katrs var
šos pierādījumus apgāzt. Es izkalkulēšu un runāšu
pretim Breikša kungam. Lai viņš parunā ar finanču
ministra kungu, ari tas apgāzīs visus šos viņa pie-
rādījumus.

Ko saka finanču ministra kungs un ko saka
Breikša kungs? Breikša kungs saka, ka cukura im-
porta starpniecības procents ārpus akcīzes ienāks
valsts kasē. Bet ko saka finanču ministra kungs?
Ko saka viņš, kas šeit nozīmēts par.referentu cuku-
ra monopola likumam? Kāda ir viņa kalkulācija?
Loti vienkārša! Lai katrs paņem zīmuli un pārkon-
trolē. Gadā ir 12 mēnešu? Ir! Sadalīsim uz 4.
Iznāk 3 mēneši. Janvāris, februāris, marts — 3 mē-
neši rokā. 3 mēnešos patērē lk cukura patēri-
ņa? Patērē! Gadā ir noteikts patēriņš — 50.000
tonnu. (Kaut kur grāmatās tā ir rakstīts.) (A. Eglīša
starpsauciens: «40.000 tonnu!") Pagaidait; jārēķina
50.000 tonnu, jo citādi tas rēķins nemaz neiznāk.
(Jautrība.) Eglīša kungs, jārēķina 50.000 tonnu, un
tās tagad jādala uz 4 dalām. Sadalīts! Iznāk
12.500 tonnu. Tad ar šo skaitli jāreizina 20 santimu
akcīzes. Pavairots! Iznāk 2,5 miljoni latu. Apaļš,
skaists un patīkams skaitlis! To ieraksta budžetā
— un viss gatavs! Ienākumi rokā! Bet kas ir šinī
skaitlī — 2,5 miljonos latu? Akcīze! Kas tur vēl

C

ir? Nekas! Kas to saka? Finanču ministris, refe-
rentakungs. Kas to apstrīd? Valdības politiskais
vadītājs! Kas vēl to apstrīd? Leikarta kungs! Nu
mēs tiekam pie skaidrības! Laikam tagad mēs sa-
pratīsim, kā kalkulē valdība, un kā kalkulē valdības
politiskais vadītājs.

Tie cukura karaļi, mīļais kungs, jau sen ir iz-
miruši. Arī citu karaļu vairs nav palicis pāri. Viens
karalis Latvijā mums vēl ir, un šis vienīgais kara-
lis stāv uz drošām kājām. Jūs jau zināt, par kādu
karali šeit runāju. Viņš.jau ir šeit minēts. Jūs mī-
nējat gan Jēkaba dēlu, bet Jēkaba dēls viņš nekad
nav bijis. Šis vienīgais karalis Latvijā ir drošs (sau-
cieni no vietām: «Sauciet viņu vārdā!"), bet tie cu-
kura karali ir jau vairāk gadu izmiruši, un no viņu
karaļu valstības ir palikuši pāri tikai bankroti, pro-
testēti vekseli, zaudējumi, slikta slava un vairāk ne-
kas. Ja tagad šo izputējušo karaļvalsti grib mantot
vajdība un grib nosēsties tās sadrupušajā tronī, do-
mādama, ka nošīs karaļvalsts var gūt ienākumus,
tad par tojoti jāšaubās. Man liekas, ka arī koalīci-
jas iekšiene_tas ir zināms, skaidrs un pierādīts, un to
var apstrīdēt tikai «šā tā", «varbūt kaut kā" u. t. t.
Šī saimniecība ir tāda, ko var salīdzināt ar krievu
parunu «KpenoK na tpex CBaax - asoct, nečocb, Ha

KaK HHSvjj.b". Svarīgus jautājumus izšķirt ta uz
„aBocb" nšā tā" — tiešām jābrīnās kā to var darīt.

Es nevēlētos iet tālāk, bet izteikšu par to jau-
tājumu, kam ir sakars ar monopolu, tikai šaubas. Es
nevaru vēl to_apstrīdēt, jo tas ir jautājums, kas prasa
dziļāku iepazīšanos un dziļākus pētījumus — vai tas,
ka mes pārējam uz citu lauksaimniecības kultūru, uz
cukurbiešu kultūru, kas izvirzījās, apspriežot jautā-
jumu

^
par_ jaunas cukura fabrikas būvi, tuvākā nā-

kotnē izrādīsies par pareizu un attaisnojamu, ka mēs
audzējam tādu vielu, ko varam patērēt vienīgi iekš-
zemē, pie tam aizsargājot to pastāvīgi un nepār-
traukti ar loti augstu akcīzi un muitas mūri. Vai
valstij būs iespējams līdz galam izturēt šo saimnie-
cisko līmeni, tas vēl nekur nav pierādīts, un es brī-
nos, kāpēc neviens nav parūpējies to pierādīt. (Starp-
sauciens: «Tā ir aksioma!") Daži saka, ka tā esot
aksioma. Es domāju, ka taisni tie, kas tā saka, tā
nedomā, bet to runā, lai atsvabinātos no pienākuma
pierādīt. Es domāju, ka saimnieciskā dzīvē vispār
aksiomu nav. Jādomā arī par to, ka var nākt citi
laiki, kur katra valsts nevarēs tā aizsargāties ar lie-
liem muitas mūriem kā tagad. Mēs vienā gadā vēl

^
nepaspēsim šo saimniecību tā izveidot. Tā tad šis
plāns — pāreja uz mūsu pašu ražoto cukuru — ir
plāns vairāk gadiem. Par šiem gadiem konjunktūra
atkal pārgrozīsies, un mēs ar savu cukuru paliksim
pie brīvām robežām, kur, varbūt, ārējā tirdzniecība,
starptautiskais stāvoklis mūs piespiedis domāt par
konkurrenci. Varbūt pat mēs būsim spiesti atvērt
durvis ārzemju cukuram, bet kas tad iznāks, ja mēs
sāksim brīvā tirgū sacensties ar citu zemju cukuru.
Es šaubos, vai šī sacensība attaisnosies. Bet šo jau-
tājumu es izsaku tikai kā pārdomas un lūdzu skaidru
atbildi uz šo jautājumu.

Man pašreiz ir skaidrs, ka starpniecības peļņa
no_ cukura kā pirmā patēriņa priekšmeta ir visze-
mākā. Tā viszemākā starpniecības peļņa par cuku-
ru (starpsaucieni: „Kā nu kuru reizi!") pie mums
pastāv jau gadus 4—5 no vietas, no tā laika, kad tie
cukura karali aizgāja mūžībā un atstāja aiz sevis
tikai bankrotus. No tā laika ar cukuru pelnīt privā-
tam tirgotājam nav iespējams. Ja ap cukura impor-
tu vēl grozās divi trīs importieri, tad tam nav par
iemeslu karaliskā peļņa, par ko domā Breikša kungs.

Šinī likumprojektā mums jārēķinās ar trīs kom-
pleksiem. Viena Jieta ir cukurbiešu ražotāju aizsar-
dzība, un es domāju, ka par to jāšaubās. Otrkārt ir
akcīzes jautājums, kas visiem ir skaidrs, un treškārt
— tā mistiskā peļņa, kas bez šaubām, man jāuzskata
par neesošu. Eglīša kungs to tāpat apstiprināja pus-
balsī, un man ir palicis tāds iespaids, ka Finanču mi-
nistrija arī pārzina šo jautājumu. Tāpēc atliek tikai
akcīze, un tas, ko jūs gribat pierādīt, ka šeit mono-
pols sevī slēpj akcīzi, vai akcīzei jāvelk monopols.
No valdības, vai no koalīcijas jāgaida skaidra atbil-
de. Vai viņa tiešām domā, ka 1932. gadā — esmu
spiests šo jautājumu atkārtot, lai tomēr dabūtu at-
bildi — cukura patēriņš tiešām sasniegs 50.000 ton-
nu? Vai viņa tiešām domā, ka pirmajos 3 mēnešos
patērēs 12.500 tonnu? Vai viņa tiešām domā bez
akcīzes ienākumiem gūt pelņu arī par starpniecību?
Kur domā ņemt līdzekļus cukura iepirkšanai? Vai,
iepērkot preci uz krēdita, tāpat nepārmaksās kā pri-
vātie importieri? yai valdībai nebūs jāizveido iz-
dalīšanas aparāts, jāpaplašina ierēdņu stāti? Būtu
labi, ja uz šiem jautājumiem dabūtu skaidru, ar
skaitļiem un datiem motivētu atbildi, kas neskanētu
tā: «šā tā", «gan jau būs labi" — kāda ir tagadējās
valdības pamatdoma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.
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K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Kristīgais darba bloks balsos par cukura mo-nopolu, būdams pārliecināts, ka tomēr starpniecības
pelņu gus valsts. Loti grūtos saimnieciskos apstā-
kļos tas_ ir veids, ka uzlabot mūsu valsts saimnie-
cisko stāvokli. Tas ir viens iemesls, kāpēc mēs bū-
sim par šo likumu. Mes būsim par to vēl aiz viena
iemesla, proti aiz ta, ka cukura monopols veicinās
cukurbiešu ražošanu mušu zemē. Arī Vācijā kād-
feiz cīnījās cukurbiešu audzēšana ar niedru cukuru,
tomēr uzvarēja cukurbiešu audzēšana.

Zināms, aizstāvēdami cukura monopolu, loti vē-
rosim, lai šim monopolam vajadzīgais aparāts ne-
izaug par lielu, atņemdams to pelņu, ko valsts cere
gut. Kristīgais darba bloks šim aparātam piegriezīs
lielu_ vērību, bet šimbrīžam balsos par cukura mo-
nopolu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vārds referentam.

Referents G. Zemgals: Augsti godātie kungi!
Arī _finanču,_ tirdzniecības un rūpniecības kommisijā
paceļas jautājums, vaitikai ar cukura monopola ie-
vešanu cukurs nesadardzinašoties. Man te jāpa-
skaidro, ka cukura monopola ievešanas nolūks ir,
pirmkārt, mušu cukurbiešu ražošanas veicināšana
un, otrkārt, gut ienākumus valstij, uzliekot jau tagad
apgrozība esošam cukuram 20 santimu akcīzi par
kilo. Domājams, šī cena paliks arī vēlāk, pēc cuku-
ra monopola ievešanas.

Visvairāk par cukura monopola ievešanu uz-
traucas deputāts Vitenberga kungs, aizrādot, ka ne-
būšot nekādas starpības: ja valdība gribot apmieri-
nāties ar zināmu pelņu, nesagaidot nekādu starpnie-
cības peļņu, tad jau daudz vienkāršāk esot neievest
monopolu, bet uzlikt tik akcīzi, Ja lieta tik vien-
kārša, kapec tad Vitenberga kungs uztraucas par cu-
kura monopola ievešanu! Pēc viņa domām te nav
starpības, valsts tik un tā dabūtu paredzētos ienā-
kumus. Ja tas tā, tad lieki Vitenberga kungam uz-
traukties par cukura monopola ievešanu. Monopo-
la ievešana arī nekā vairāk neprasīs un arī vairāk
nekā nedos. Valdība nedomā ņemt starpniecības
pelņu, bet paredz, ka starpniecības pelņa zināmos
gadījumos atkritīs, proti tad, kad cukuru iepirks par
Ietāku cenu un ja cena pasaules tirgū mazliet pacel-
sies; tad zināmu laiku šo starpību paņems valsts,
proti — līdz tam laikam, kamēr valdība cenu paze-
minās. Tādi gadījumi tomēr būs reti, kur valdība
saņems to pelņu, ko tagad saņem starpnieki.

Tālāk Vitenberga kungs šaubījās, vai mums iz-
došoties attīstīt cukurbiešu ražošanu ar cukura mo-
nopola ievešanu. Mums tāda cerība ir, jo ja tagadē-
jos grūtos laikos, kad valsts nāca mūsu zemturiem
palīgā, maksājot par cukurbietēm augstākas cenas,
nekā tiem pienāktos saņemt, tad, man šķiet, tās pa-
šas cenas varēsim maksāt arī uz priekšu, pie kam
cukura cena nebūs augstāka. Līdz šim mēs esam
piemaksājuši Jelgavas cukura fabrikai ap 400.000
latu gadā. Cik ilgi tā varēs iet, ja neatradīsim avo-
tus, no kurienes Šīs piemaksas katru gadu smelt?

Pats cukura monopola ievešanas aparāts būs
loti lēts; pēc lietpratēju atreferējuma tas prasīs ap
20 cilvēku, un monopola aparāts izmaksās 0,105 san-
tīma par kilogramu. Ja šis aparāts valdībai iznāks
tik lēts, tad nav nekādu bažu, ka būs atkal jāpavairo
valsts ierēdņu stāti, kas gulsies kā smaga nasta uz
valsts ienākumiem. Vitenberga kungs, pateicoties
tam, ka mums būs cukura monopols, mums nebūs
jābūvē augstie muitas mūri cukura dēļ, mums būs

brīva tirdzniecība, un neviens nevarēs mums uz-
spiest būvēt šādus muitas mūrus šī patēriņa priekš-
meta del.

Par cik samazināsies patēriņš, vai tas būs ma-
zāks par 50.000 tonnu, vai pat mazāks par 45.000
tonnu, tas, Vitenberga kungs, nemaz nav svarīgi.
Varbūt valdības aprēķini būs nepareizi, bet mūsu
pārliecība ir tā, ka, uzlabojoties saimnieciskai dzīvei,
cukura patēriņš nebūs mazāks, tas varēs tikai vai-
roties.

Attiecībā uz jautājumu, kur ņemsim naudu šī
monopola realizēšanai, man jāsaka, ka naudas šī mo-
nopola realizēšanai būs vajadzīgs loti maz. Ja ne-
pirksim lielus daudzumus vairāk gadiem uz priekšu,
tad īsam laikam dabūsim uz loti izdevīgiem noteiku-
miem cukuru uz krēdita. Mēs negribēsim iet tos pa-
šus ceļus, ko ir gājuši cukura karāji, kurus Viten-
berga kungs tik ļoti silti aizstāv. Šiecukura karali,
diemžēl, nodevās spekulācijai, un man ir noteikti zi-
nāms, ka tagad jau trešā ģenerācija cukura karālu
tiek juineta vai, pareizaksakot, tā ruinē pati sevi un
ruinē tika[ tāpēc, kajr gājusi spekulācijas ceļu. Viņi
ir pazaudējuši, varbūt, savu mantu, bet ir pazaudē-
juši arī to mantu, ko viņiem uzticējušas mūsu privā-
tas bankas un arī Latvijas banka. Pēc cukura mo-
nopola ievešanas šie karali varēs mierīgi dzīvot, ne-
viens privāts uzņēmējs netiks ruinēts.

Kommisijā aizskāra vēl vienu jautājumu, proti
— kādā daudzumā cukurs būtu pārdodams. Vieni
izteica vēlēšanos ierobežot pārdošanas daudzumu,
proti, ka cukuru nevarētu pārdot mazāk par tonnām;
bet otra puse izteicās, ka cukurs būtu jāpārdod ari
mazāka daudzumā, arī maisiem. Šis jautājums, bez
šaubānv jāapsver, un to valdība ietvers izdotā in-
strukcijā. Lai novērstu spekulāciju, lai tiem tirgotā- .
jiem,_kam nav tik daudz naudas, ko samaksāt skaidrā
nauda par 10 tonnām cukura — jo cukuru pārdos
tikai pret skaidru samaksu —, nebūtu jāietpie privā-
tiem tirgotājiem, pie lieltirgotājiem un jāpērk cukurs
uz krēdita, tad es domāju, izdodamā instrukcijā būs
jāparedz, ka cukura monopols pārdos cukuru arī ma-
zākos kvantumos, sākot ar vienu maisu.

Es lūdzu Augsto namu balsot par cukura mono-
pola likumu. Nav jāuztraucas par to, ka 15 lieltir-
gotāju, kā šeit izteicās Vitenberga kungs, zaudēs
darbu. Tas vien, ka 15 lieltirgotāju var uzturēt 15
kantorus, kur katrā, varbūt, strādā pa 4—5 cilvē-
kiem, jau liecina, ka šis cukura monopols būs liet-
derīgs monopols, jo viss darbs tiks apvienots vienā
kantorī, kas strādās vairāk vietās — cukura mono-
pola pārdošanas vietas paredzētas Daugavpilī, Rīgā,
Liepāja un citos lielākos punktos —, un pie šī darba
būs nodarbināti ne vairāk par 20 cilvēku. Izejot no
šī viedokļa, jādomā, ka valdībai būs mazāk operā-
cijas izdevumu nekā agrākajiem lieltirgotājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu (K.
Mežulis no vietas: «Lielā koalīcija!") Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par pāreju uz pantu
lasīšanu nodotas 68 balsis, pret — 8 balsis, atturē-
jušies5. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. —

Iesniegts priekšlikums —
liekam priekšā šo sēdi slēgt.
Vai ir iebildumi pret sēdes slēgšanu? Iebildumu

nav.
Nākošā sēde — šodien, pīkst. 17.
Sēde slēgta. ;

(Slēgta pīkst, 13.20.)
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A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) 561, 571
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 567
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . . 568, 581
M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski) ..... 569
A. Buševics (sociāldemokrāts) . . 570, 577, 585
J. Kauliņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 571
J. Birznieks (zemnieku savienība) . . . 572, 587
P. Ulpe (sociāldemokrāts) , . . . 573, 586, 589
V. Sanders (kristīgais darba bloks) .574
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) . 574
V. Vestermanis (vācu baltiešu partija) ... 580
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 580
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu

frakcija) 586
V. Firkss (vācu baltiešu partija) 586
J. Celms (sociāldemokrāts) 587
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 588

3. Likums par apgrozījuma nodokli (nodod atpakaļ
kommisijai):

J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 590
A. Buševics (sociāldemokrāts) 590

4. Pārgrozījumi muitas tarifos (pieņem steidzamības
kārtībā):

K. Ulmanis, referents 591, 595, 596
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku savienība) . 591
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 592
M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks) 593
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 593
J. Leja-Lejiņš (zemnieku savienība) 593
P. Zālīte (darba savienība) 594
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 594

5. Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojumā par zīmog-
nodevu un vekseļu likumos (pieņem steidzamības
kārtībā):

P. Juraševskis, referents 596, 600
V. Vestermanis, referents 598, 600
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 598
V. Vestermanis (vācu baltiešu partija) .... 600

6. Pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga
(pieņem steidzamības kārtībā):

V. .Sanders, referents 602
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 602

7. Likums par akcīzes nodokli no minerālūdeņiem, li-
monādēm un augļu ūdeņiem (noņem no dienas kār-
tības) . . . ' 604

8. Nākošā sēde 604

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.—

Apspriešanā ir likums par cukura monopolu.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt
likuma virsraksttt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Likums par cukura monopolu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens_ ne-
veļas? Likuma virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vien-
balsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Cukuru un cukura ražošanas blakus produktus no ārze-

mēm ievest, no vietējām cukurbietēm ražoto cukuru uzpirkt,
kā arī ievesto un uzpirkto cukuru pārdot var vienīgi valsts,
Finanču ministrijas personā. Cukuru pārdod par cenu, kuru
nosaka Ministru kabinets uz finanču ministra priekšlikumu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Kas atturas?
Tādu nav. 2 pretim balsojot, 1. pants pieņemts. —
Ludzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Cukuru ražot no vietējām vai ievestām izejvielām pri-

vātpersonas vai iestādes var vienīgi ar finanču ministra at-
ļauju uz sevišķu Ministru kabineta izdodamu noteikumu pa-
mata. "

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? 3 atturoties, 2. pants pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Tirdzniecība ar cukuru, kas iegūts no valsts, ir brīva."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Deputāts Bastjānis iesniedzis šādu priekš-
likumu:

„Likuma 3. pantam strīpot līdzšinējo tekstu un izteikt
sekojoši:

«Tirdzniecība ar cukuru, kas-iegūts no valsts, par Mi-
nistru kabineta _ tālāk pārdošanai noteiktām cenām ir brīva.
Cukura tālāk pārdošanas cenas nosakāmas saskaņā ar cuku-
ra pasaules tirgus cenām, pieskaitot normālo pelņas procentu.""

Vai referents vēlas vārdu? Vārds referentam.
Referents G. Zemgals: Kommisijā šo priekšli-

kumu noraidīja.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nobalso-

šana nak deputāta Bastjāņa iesniegtais 3. panta jau-
nais teksts. Ja to pieņems, atkritīs 3. pants kommisi-
jās redakcijā; ja deputāta Bastjāņa iesniegto jauno 3.
panta tekstu noraidīs, nobalsošanā nāks 3. pants kom-
misijas redakcijā. * Referents izsacījās pret deputāta
Bastjāņa priekšlikumu.Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjāņa iesniegto
jauno 3. panta tekstu.Par 3.panta jauno tekstu nodots
tikai 17 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta
Bastjāņa iesniegtais jaunais 3. panta teksts noraidīts.
—- Nobalsošanā nāk 3. pants kommisijās redakcijā.
Ludzu pacelties tos,_kas ir pret 3. panta pieņemšanu
kommisijās redakcija. Tādu nav. Kas atturas? 18
atturoties, 3. pants pieņemts kommisijās redakcijā.
—? Ludzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„No ārzemēm ievedamo cukuru Finanču ministrija ie-

pērk Jikuma par valsts darbiem un piegādēm paredzētā
kartība."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 4. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts.
— Ludzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„No vietējām cukurbietēm ražoto cukuru Finanču mini-

strija iepērk par_ Mjnistru kabineta noteiktām cenām. Atlī-
dzību par, ievesta_ jēlcukura pārstrādāšanu kristallcukurā vie-
tējam cukurfabrikām nosaka finanču ministris,"
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Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 5. pants nāk,nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts.
— Ludzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Cukurs, kas iegūts tālāk pārdošanai, patēriņam vai pār-

strādāšanai, pirms šī likuma spēkā nākšanas, ja tā daudzums
vienas saimniecības, vai tirdzniecības, vai rūpniecības uzņē-
muma īpašumā pārsniedz 300 kg, apliekams ar vienreizēju
akcīzi Ls 0^0 apmēra par _ l_kg. Pēc akcīzes samaksas to var
pārdot, patērēt vai pārstrādāt.

Piezīme. Šī panta noteikums neattiecas uz cukura krā-
jumiem kārtējam patēriņam pašvaldību, slimo kasu
vai labdarības organizāciju uzturamās slimnīcās
vai patversmēs, kā arī uz Jelgavas cukurfabriku."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Pēc tam, kad
Saeima ir noraidījusi mūsu frakcijas priekšlikumu
par cukura cenu regulēšanu iekšējā tirgū, ir skaidrs,
ka monopolu izmantos fiskāliem nolūkiem. Tāpēc
mēs liekam priekšā strīpot 6. pantu. Tas nozīmē, ka
cenu paaugstināšana jāatliek uz nezināmu laiku.
Cukura cenas paaugstināšanu Finanču ministrija mo-
tivēja ar atsaukšanos uz ārzemēm: tur esot augs-
tāka cukura cena nekā Latvijā, bet tas neiztur nekā-
das kritikas. Vajaga salīdzināt strādnieku izpeļņu
ārzemēs un Latvijā. Finanču ministrija, piemēram,
atsaucās uz Dāniju, kur cukura cena daudz augstāka
nekā pie mums; bet samērā ar strādnieku izpeļņu,
lai Latvijas strādnieks cukuru iepērkot, būtu tādā
pat stāvoklī, kā Dānijas strādnieks, cukuram Latvi-
jā vajadzētu maksāt nevis 40 santimu, bet 14 santi-
mu kilogramam. Salīdzinot ar Amerikas strādnieku
izpeļņu, cukuram Latvijā vajadzētu maksāt 6 santi-
mi kilogramam. Tāpēc Finanču ministrijas atsauk-
šanās uz ārzemēm ir pilnīgi nevietā. Ir skaidrs, ka,
tiklīdz pieņems šo likumu, cukura cena jau rīt cel-
sies, kāpēc mēs liekam priekšā pieņemt mūsu pār-
labojumu un pantu strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Pie 6. panta
iesniegts pārlabojums, kas tā sakot, izņem šo liku-
mu no apgrozības. Ievērojot, ka valdība izstrādāju-
si šo likumu, lai pavairotu valsts līdzekļus, paredzē-
dama 20 santimu akcīzi, deputāts Buševics iesniedz
priekšlikumu šo jautājumu atlikt.

Rīta sēdē dzirdējām no vairāk pusēm pārmetu-
mus augstajai akcīzei. Augstā akcīze, pret ko uz-
stājas ari sociāldemokrāti, acīmredzot, pēc vairāk
frakciju atzinuma ir netaisna. Bet es nevaru sap-
rast, ko nozīmē atlikt šokomplicēto jautājumu. Kā-
da nozīme ir šādai atlikšanai? No vienas puses val-
dība, kura, varbūt, jau šovakar, varbūt, arī rītu —
to es skaidri nezinu — liks mums priekšā pārgrozī-
jumus valsts budžetā, šos2.500.000 latu tur jau ir pa-
redzējusi. Ko nozīmē šis priekšlikums? Kā to formu-
lēt? Buševica kungs liek priekšā cukura aplikšanu
ar akcīzi pagaidām atlikt, bet mēs taču zinām, ka,
varbūt, jau pēc dažām stundām šo pašu akcīzi pie-
ņems, jo attiecīgā summa, kā jau teicu, paredzēta
budžeta grozījumos. Tā tad Buševica kunga priekš-
likums grib panākt, lai balsošana par cukura akcīzi
nenotiktu tagad, bet gan, budžetu sabalansējot. Ne-
zinu, kāpēc tas vajadzīgs. Ja jautājums izlemjams
pozitīvi, tad par to var balsot; ja jautājuma izlem-
šana būtībā tagad nav vēlama, ja tas ir dziļi princi-
piāls jautājums, tad to var atlikt uz 2 — 3 mēnešiem,
pēc kam to varētu, varbūt, apspriest Saeimas kārtē-
jā sesijā. Ja tas tā būtu, tad mēs šo priekšlikumu
saprastu. Būtu vēlams, lai priekšlikuma iesniedzē-
ji paskaidrotu, ko viņi saprot ar šo priekšlikumu un

kā saprotama akcīzes ievešanas atlikšana; mes to
nesaprotam.

Es vēlreiz gribu pārbaudīt skaitļus, ko dod 20
santimu lielā akcīze pa 1 kg cukuraun apskatīt arī
fiskālos rezultātus. Referents aizrādīja, ka mono-
"pols noderēšot fiskāliem nolūkiem; tas došot 2. _500.000
latu ienākumu. Mēs zinām, ka Latvija ir zināmi cu-
kura krājumi. Tagad katrai saimniecībai atļauts tu-
rēt mājā līdz 300 kg cukura. Saprotama lieta, ne
jau nu katra saimniecība to varēs sev atļauties, bet
tās saimniecības, kurām būs lieki savi 40 vai 60 latu,
arī iepirks 200 kg vai 300 kg cukura. Tāpēc mes
nebūt nevaram pateikt, cik lieli cukura krājumi _bus
no akcīzes brīvi. Mēs nezinām, cik lielos apmēros
šo likumu izmantos pašvaldību, slimo kasu vai lab-
darības organizāciju uzturamās, slimnīcas vai pat-
versmes, kā arī Jelgavas cukura fabrika, kuram cu-
kurs ar akcīzi nav apliekams. Kā jauteicu, mēs visi
zinām, ka Latvijā ir zināmi cukura krājumi, un šīs
rezerves, bez šaubām, samazinās paredzētos ienā-
kumus. (/. Šterna starpsauciens.) —Šterna kungs,
es nedzirdu, ko Jūs runājat. — Viss tas tikai piera-
da, ka tie fiskālie ienākumi, aprēķini, kas ir šī pro-
jekta vienīgais attaisnojums finanču ministra pa-
skaidrojumos, nebūt neattaisnojas.

Pārbaudīsim vēl citus skaitļus un paskatīsimies,
kāds ir bijis imports. 1928. gadā ievests 42.000 ton-
nu, 1929./30. gadā — 31.000 tonnu; 1931. gadā šis
skaitlis ir stipri samazinājies, un liekas, ka 1931. ga-
dā būs ievests apmēram 32.000 tonnu. Sakot ar
1927. gadu, cukura ir bijis 3,4%' un vēlāk 3%\ no visa
importa; bet tanī pašā laikā cukurs, kas ievests no
ārzemēm un plaši patērēts, ir devis loti lielu skaitli
un loti lielu ieņēmumu posteni mūsu budžeta ienāku-
mos. 1930. gadā tas ir devis 9.500.000 latu, kas ir
16% no visiem muitas ienākumiem. Tagad jāaizrā-

da, ja pamatojas uz to, ka akcīze pieaugs, patē-
riņš taču samazināsies. To apliecināja rīta sēdē arī
finanču ministra kungs. Tā tad ir skaidrs, ka mēs
ne tikai nepelnīsim visu to summu, kas paredzēta,
bet dalu zaudēsim muitas ienākumu samazināšanās
dēļ. Ja pieņemsim, ka cukura patēriņš samazinā-
sies par 25%, tad samazināsies cukura muitas ieņē-
mumi. Mēs taču gribam gūt ienākumus ar virsakcī-
zi. īsā laikā mēs zaudēsim 2.500.000 latu muitas Ie-
nākumu. Kā skatās Finanču ministrija, kā skatās
valdība uz šo jautājumu, par to es nekādus paskaid-
rojumus ne referenta aizrādījumos, ne debatēs ne-
dzirdēju. Tā kā mēs tagad noteicam 20 santimu fis-
kāla ieņēmuma, tad būtu vēlams dzirdēt atbildi uz
jautājumu, vai mūsu ienākumi attiecīgi nesamazinā-
sies, kas pēc mūsu pārliecības notiks. Acīmredzot,
to atzīst arī finanču ministris, kurš ir atzinis, ka pa-
tēriņš samazināsies. Tanī virzienā runāja arī Buše-
vica kungs un Mendera kungs; un arī pārējie ir at-
zinuši, ka patēriņš samazināsies. Ja tas tā, japatē-
riņš samazināsies, tad samazināsies arī muitas ienā-
kumi, bet šis zaudējums nekur nav kalkulēts. Būtu
interesanti dzirdēt, ko domā par to valdība.

Tāpat būtu interesenti dzirdēt par Jelgavas cu-
kura fabriku, vai akcīze tiks attiecināta arī uz to.
Te tas nav pietiekoši skaidri pateikts, jo ir sacīts:
„Neattiecas uz cukura krājumiem un Jelgavas cuku-
ra fabriku". Valodas ziņā šeit kaut kas nav kārtībā.
Tas, bez šaubām, kaitē piezīmes izpratnei. Tāpēc
jālūdz referenta kungam vai arī kommisijās sekre-
tāra kungam paskaidrojumi par to. 6. panta piezī-
mē teikts, ka šī panta noteikums neattiecas uz cu-
kura krājumiem kārtējam patēriņam pašvaldību,
slimo kasu vai labdarības organizāciju uzturamās
slimnīcās vai patversmēs. Tā tad cukura krājumi
slimnīcām un patversmēm, kas domāti kārtējam pa-
tēriņam, nav apliekami. Bet ko nozīmē šīs piezīmes
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attiecināšana uz Jelgavas cukura fabriku? Vai tas
nozīme, ka Jelgavas cukura fabrikas cukurs nav ap-
liekams ar akcīzi, vai arī tas nozīmē ko citu? Šeit
tas akuzatīvs man ir pilnīgi nesaprotams,* un es do-
māju, ka tas nav saprotams nevienam. Vai to do-
māts attiecināt uz Jelgavas cukura fabrikas produk-
tiem, vai arī uz to, kas atrodas Jelgavas cukura fab-
rikas noliktavas? (J. Šterna starpsauciens.) — Es
nezinu, kas tas ir, ka es Jūs, Šterna kungs, nevaru
sadzirdēt! Parasti Jums ļr loti skala balss, bet šo-
dien nemaz nevar sadzirdēt. — Par šo pēdējo punk-
tu, proti — ko nozīmē šīs pļezīmes attiecināšana uz
Jelgavas cukura fabrikas krājumiem, būtu interesanr
ti dzirdēt paskaidrojumus. Tāpat arī- būtu vēlams
dzirdēt paskaidrojumus par muitas ienākumu sama-
zināšanos sakara ar patēriņa samazināšanos.

Beidzot man jāaizrāda, ka varētu balsot pret
akcīzi un varētu balsot arī par to, bet man nav sa-
protams Buševica kunga priekšlikums, ko tas īsti
grib sasniegt. _ Tapec būtu veļams dzirdēt kā refe-
renta kunga, ta arī priekšlikuma iesniedzēja paskaid-
rojumus par_ visiem šiem trim punktiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārds referentam.

Referents G. Zemgals: Buševica kunga priekš-
likumu kommisijā pārrunāja, un to noraidīja.

Šai pašā gadījumā man gods paziņo,! Augsta-
jam namam, kādas mums ir bijušas cukura cenas.
1922. gada 100 kilogramu maksāja Ls 72.89, tad —
Ls 91.70, un pec tam cenas ir gājušas arvien uz leju,
kamēr šogad 1931. gada augustā bija Ls 39.60. Tās
ir lieltirdznieclbas cenas. Tanīs Ls 39.60 ir arī
muita — 20 santimu par kilogramu. Citās valstīs
cukura cenas ir šadasj Krievijā — 160 santimu ki-
lograms, Cekoslovāķijā — 95 santimi, Polijā — 95
santimi, Vācija — 74 santīmi. Es nevaru oponēt Bu-
ševica kungam, ka Dānijā nebūtu apmēram tādi pa-
ši apstākļi ka pje mums — tur esot cits dzīves stan-
darts—, un tadeļ ta cena, ko mēs pieliktu, būtu to-
mēr par daudz liela. Bet ja mēs redzam, ka citās
valstīs cenas ir nesamērīgi lielākas nekā tās varētu
but pie mums, ja mes pieliktu tiem 20 santīmiem
muitas vel 20 santimu pie cukura cenas, tad cukurs
pie mums būtu vēl lētāks nekā citur. Es neslēpju,
ka valdībai ir nolūks paaugstināt cukura cenu par
20 santīmiem, jo 20 santimu akcīze attiecas tikai uz
to cukuru, kas tagad ir apgrozībā. Pēc cukura mo-
nopola ievešanas tie 20 santimi muitas, Vitenberga
kungs.arī nekad neies zudumā, un valdība vēl pie-
liks klāt cukura cenai 20 santimu. Tā tad nav ne-
kādu bažu, ka valdība varētu pazaudēt un dabūt par
cukuru mazāk neka dabu tagad un ka tie 2.500.000
latu, kas_ tagad ievesti budžeta, varētu iet zudumā.
Tāda stāvokļa nebūs.

Tā tad es varu paziņot, ka Buševica kunga pro-
jekts tika plaši diskutēts kommisijā un noraidīts.

Kas attiecas uz otru, Leikarta un Frišmaņa kun-gu priekšlikumu — Ls_0,20 vietā likt Ls 0,05 —, tad
tas kommisijā nav pārspriests un ir pilnīgi jauns
priekšlikums.

Ievērojot valdības nolūku, pēc cukura monopola
ievešanas cukura cenu paaugstināt par 20 santī-
miem, balsoju ka pret pirmo, tā pret otro priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 6. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Deputāts A. Buševics liek
priekša:

„Lieku priekšā likuma 6. pantu ar piezīmi strīpot."
Deputāti P. Leikarts un A. Frišmanis iesnieguši

šādu priekšlikumu:
„Liekam priekšā likuma par cukura monopola 6, pantu

pārgrozīt; Ls 0,20 vietā likt Ls 0,05,"

Referents izsacījās pret deputāta Buševica
priekšlikumu; attiecībā uz deputātu Leikarta un
Frišmaņa priekšlikumu viņš ziņoja, ka tas nav kom-
misijā apspriests. — Balsošanas kārtība būs šāda.
Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Buševica
priekšlikumu — pantu strīpot. Ja pants būs strī-
pots, atkritīs deputātu Leikarta un Frišmaņa priekš-
likums pie 6. panta. Ja deputāta Buševica priekšli-
likumu noraidīs, nobalsošanā nāks vispirms deputā-
tu Leikarta un Frišmaņa priekšlikums pie 6. panta
un pēc tam 6. pants — vai nu pārlabotā veidā, vai
kommisijās redakcijā. Sākam balsot! Nobalsošanā
nāk deputāta Buševica priekšlikums —

6. pantu līdz ar piezīmi strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Buševica priekšlikumu nodotas
29 balsis, pret — 49 balsis. Tas noraidīts. — Nobal-
sošanā nāk deputātu Leikarta un Frišmaņa priekšli-
kums pie 6. panta —

Ls 0,20 vietā likt Ls 0,05.
Referents atsauksmi nevarēja dot. Lieku šo

priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputātu Leikarta un Frišmaņa priekšliku-
mu nodotas 29 balsis, pret — 53 balsis. Tas norai-
dīts. — Tagad nak nobalsošanā 6. pants kommisijās
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par 6. pantu kommisijās redakcijā nodotas 52
balsis, pret — 30 balsu. 6. pants kommisijās redak-
cijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 7. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
«Instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē izdod Ministru

kabinets. Kas pārkāpj šī likuma 1., 2. un 6. pantu, sodāms ar
naudas sodujīdz Ls 3000.—, konfiscējot aizliegtā kārtā ie-
gūto, atsavināto vai ražoto cukuru vai tā blakus produktus."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 7. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? _ Nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts.—
Likuma noslēguma teksts:

„Šis likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Pie noslēguma teksta vārdu neviens nevēlas?

Noslēguma teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts vien-
balsīgi

^ pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visumā.
Deputāti M._Nuroks, V. Lapinskis, M. Dubins u. c.
iesnieguši šādu priekšlikumu:

„Nobalsot par cukura monopola likumu visumā aizklāti."
Nobalsošana būs aizklāta. Lūdzu izdalīt zīmī-

tes! Balsošanas kartība: tie, kas balso par likumu
visuma, atstāj uz zīmītēm „par"; tie, kas balso pret
— atstāj „pret"; kas atturas, atstāj „atturas". Bal-
tas zīmītes uzskatīs par nederīgam. — Vai visi saņē-
muši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu sala-
sīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes? No jauna
zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu
saskaitīt zīmītes! — Balsošanas iznākums: pavi-
sam izdalītas 89 zīmītes, tikpat daudz saņemtas at-pakaļ; par likumu visumā nodotas 47 balsis, pret
— 38 balsis, atturējušies — 3, viena zīmīte nederīga.
Likums visuma pieņemts. — Redakcijas kom-
misijās ziņojums bus velak.

Deputāti A. Budže un St. Ivbuls iesnieguši šādu
pārejas formulu:

„Saeima nolemj: „uzdot valdībai steidzoši izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu par sevišķa cukurrūpniecības
veicināšanas fonda dibināšanu","
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Pie pārejas formulas vardu neviens nevēlas?
Iesniegta pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pārejas formulas pieņemša-
nu. Acīmredzot vairākums. Pārejas formula pie-
ņemta. —

2. dienas kārtības punkts — likums par
krizes apkarošanas nodokļi. Referents
G. Zemgals. Vārds referentam.

Referents G. Zemgals: Krizes apkarošanas no-
doklis sastāv no divām dalām: no nodokļa no ne-
kustamas mantas pilsētās un no ienākuma nodokļa.
Par pamatu ņemts pastavo_šais likums par nodokli
no nekustamas_ mantas pilsētas un arī par ienākumu
nodokli. Sakara ar to, ka nodoklis domāts kā automā-
tisks jauuzliktanekustamas mantas un ienākumu no-
dokļa papildinājums, speciālā procesuālā kārtība
šī nodokļa ievešanai atkrīt. Paredzēti tikai no-
dokļa nomaksas termiņi un soda nauda. Valsts ie-
rēdņi ar krizes nodokli nav aplikti, tāpēc ka ar atse-
višķu likumu viņiem liela mēra samazinās algas. Kā
teicu, šis nodoklis sastāv no divi dalām: no nodokļa
no nekustamas mantas pilsētās un ienākumu nodokļa.
Nodoklis no_ nekustamas mantas pilsētās paredzēts
75%' apmera_no aprēķinātās par 1931. un 1932. no-
dokļa gadu pec nodokļu nolikuma 117.panta nekusta-
mas mantas nodokļa kopsummas par katru atsevišķu
gadu. Nodokli maksā personas, kas minētas nodokļu
nolikuma 118. un 119. pantā. No krizes nodokļa at-
svabināti tikai tie namu īpašnieki, kuru mantas no-
doklis neparsniedz_ 16 latu. Šo nodokli paredzēts ie-
kasēt šāda kartība: par 1931. gadu — 12 termiņos
1932. gadā — katru mēnesi ne vēlāk par mēneša
5. datumu; par 1932._ gadu — 12 termiņos 1933. gadā
katru mēnesi

^
ne velak par mēneša 5. datumu.

Otra dala paredzēts pavairot ienākumu nodokli
par 50%! no valstij un pašvaldībāmpar 1931. un 1932.
nodokļa gadu pec nodokļu nolikuma 24. pantam pie-
vienotas tabulas un pēc nodokļu nolikuma 21. panta
vai 24. panta piezīmē aprēķinātās ienākumu nodokļa
kopsummas. Šo nodokli iekasēs šādā kārtībā: par

, 1931. gadu 12 termiņos 1932. gadā katru mēnesi ne
velak par mēneša 15. datumu; par 1932. gadu 12 ter-
miņos 1933. gadā katru mēnesi ne vēlāk par mēneša
15. datumu.

Likumprojekta_ otrā daļā ir vispārējie noteikumi,
kuros paredzēts, kā techniski šo nodokli iekasēs. Bez
tam finanču ministrim ir tiesība samazināt vai pilnī-
gi^ atlaist šo nodokli ēkām, ko sākts izmantot ne agrāk
ka 1925.gada 1. janvārī, un kuru īpašnieki nākuši
materiālas grūtības, tieši saistoties ar šo ēku hipotē-
kāriskiem parādiem ilgtermiņa krēdita iestādēs.
Lūdzu steidzamību!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz liku-
mam steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds de-
putātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība): Cienījamie deputātu kungi! Spriežot pēc li-
kuma virsraksta, varētu domāt, ka mūsu priekšā ir
kāds gluži jauns likumprojekts, kas Saeimā nāk pir-
mo reizi. Savā laikā, kad Saeima nodeva likumu
kommisijai, šī likumprojekta virsraksts skanēja tā:
„Likums par krizes nodokli". Tagad šī likumprojekta
virsraksts ir: „Likums par krizes apkarošanas no-
dokli". Kāda brīnišķīga metamorfoza tik īsā laikā!
Pirmais likums bija domāts jaunu ienākumu gūšanai
ar krizes nodokli; bet, spriežot pēc šī likumprojekta
virsraksta, varētu domāt, ka valdība liek priekšā kā-
du plānu, kā apkarot krizi, un iegūtos līdzekļus izlie-
tos kādam jaunam pasākumam, jaunām metodēm kri-
zes apkarošanai.

Ieskatoties šī likuma saturā, redzam, ka te to-
mēr ir „tie paši vēži, tikai citā kulītē", un ka likums
no kommisijās atnācis atpakaļ gandrīz negrozīts. At-
skaitot dažus sīkus grozījumus, kommisijā ir grozī-
jusi tikai likuma nosaukumu. Skaistā maskarāde, kas
kommisijā ir notikusi, kur likumam piespriests šis
jaunais virsraksts, laikam, domāta tādā nozīmē, ka
skaistajam virsrakstam būtu jāsedz likuma neskai-
stais saturs. Man liekas, ka šī mazā vīģes lapiņa
gan neapsegs šī likuma netaisnības.

Pārrunājot šo likumu kommisijā, kommisijai nā-
cās uzklausīt daudz Latvijas saimniecisko organizā-
ciju pārstāvju uzskatus — gan no Rīgas, gan provin-
ces, gan tirgotāju, gan namsaimnieku, gan amatnieku,
gan kuģinieku— ar vārdu sakot, visu to grupu pār-
stāvju domas, uz kurām nodoklis attieksies, kas ne-
sīs šī nodokļa smagumu. Bet kā redzam, ne pirmo
reizi saimniecisko laužu balss ir palikusi saucēja
balss tuksnesī, un jāliecina, ka mēs tagad gribam da-
rīt otrreiz to pašu kļūdu, kas savā laikā jau izdarīta.
Kad apmēram gadu atpakaļ uzmācās pirmie krizes
draudi, atskanēja brīdinājums valdībai un Saeimai
laikus vērst uzmanību uz šīm briesmām, laikus spert
solus to novēršanai, tas netika darīts. Arī šogad, kad
atskan brīdinājuma saucieni, mēs atrodam loti dau-
dzus, kuru ausis šinī Augstajā namā brīdinājumus
dzirdēt nevēlas. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Uztraukums un saviļņojums, ko jaunais likum-
projekts ir izsaucis visplašākās aprindās, ir gluži sa-
protams, un šis saviļņojums nepastāv tikai vadošās
Rīgas organizācijās, kā viens otrs mēģināja iegal-
vot, bet pastāv arī vistālākos provinces stūrīšos, un
no vistālākām provinces vietiņām nāk šie trauksmes
saucieni pēc palīdzības. Ir saprotams tas sarūgtinā-
jums, ko saimnieciskās aprindās izsauc krizes no-
doklis, jo, cienījamie kungi, nevar noliegt to faktu,
ka nodokļu maksātāji ir vismazāk vainojami par to
stāvokli, kādā tagad atrodas mūsu valsts kase. Cita
attaisnojuma, kā vienīgi tukšā valsts kase, krizes no-
doklim nav, un citus attaisnojumus jūs pat aiz ma-
tiem nevarat pievilkt. (Starpsauciens.) Katrā ziņā
šī pievilkšana aiz matiem iznāk loti nepārliecinoša.
Saimnieciskās aprindas apzinās, ka ari viņām jā-
sniedz sava palīdzīgā roka pastāvošās krizes novēr-
šanai; saimnieciskās aprindas apzinās, ka tagad vi-
siem jāliek sava artava tukšajā valsts kasē; bet tas
vēl nenozīmē, ka saimnieciskās aprindas var mierī-
gu prātu akceptēt, ka tiek aizbērti valsts ienākumu
avoti, ka tiek iznīcināta un apkrauta pārmērīgām na-
stām visa privātā saimniecība. Lūk, kur diference,
lūk, kur domu starpības! Gluži veltīgi pārmet, ka
mēs negribot vai nevarot saprast savu pašreizējo
pienākumu. Cienījamie kungi — aitas var cirpt, bet
ne dīrāt! Ja aitas nodīrāsim, tad nākošo un arī aiz-
nākošo gadu nebūs vairs, ko cirpt. Lūk, no šāda
viedokļa jāpieiet krizes nodoklim. Man šķiet, nevar
būt šaubu, ka visās Latvijas tirdzniecības un rūpnie-
cības nozarēs apgrozījumi, ienākumi un pelņa pēdējā
laikā ir strauji samazinājušies. To pašu varam at-
tiecināt uz namniecību, it sevišķi uz kantoru un vei-
kalu telpām.

Provinces pilsētās, kas saistītas ar vietējo rūp-
niecību, krizes dēļ ārkārtīgi smagi cieš namniecība.
Atliek tikai ieskatīties tanīs saucienos, kas nāk no
provinces. Cienījamie kungi, man nepietiktu arī di-
vu stundu, lai nolasītu visu to, kas pienāk pēdējās
dienās pa pastu, gan prīvātvēstulu veidā, gan arī tele-
grammu un organizāciju iesniegumu veidā. Es to-
mēr gribu vērst Augstā nama uzmanību uz visrak-
sturīgāko, lai jūs dzirdētu, ko tauta provincē domā
par šo lietu, lai dzirdētu, kā skatās paši apliekamie uz
jūsu jaukajiemprojektiem.
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Te ir raksts no Ventspils saimnieciskām orga-
nizācijām, ļoti garš un pamatīgs raksts, kur sīki ap-
rādīti visi vietējie apstākļi. Tur aizrādīts arī uz kok-
rūpniecības krizi, kas skar gan tirdzniecību, gan nam-
niecīhu, gan amatniecību, gan arī citus saimnieciskos
ļaudis. Viņi saka, ka šinī grūtajā brīdī arī Ventspils
pilsētai jāpaceļ sava balss un jāpiegriež vērība vietē-
jiem saimnieciskās dzīves apstākļiem. Tālāk viņi
pakavējas pie smagās saimnieciskās krizes, kas it
sevišķi iezīmējās 1930./31. saimniecības gadā. Šinī
raksta viņi izsaka savas bēdas un prasa, lai Augstais
nams un valdība saprastu viņu stāvokli, lai ievērotu
to savā likumdošanas darbā, uzliekot krizes un citus
nodokļus.

Gluži to pašu atradīsim citur. Lūk, šeit ir raksts
no Latgales, no tā apgabala, ar kuru man personīgi,
kā deputātam, nav nekādu sakaru. Bet arī no turie-
nes atskan balsis. Tā Rēzeknes tirgotāju un rūpnieku
savienība savā vispārīgā sapulcē lūdz nākt pretim
viņas vajadzībām, aprāda savu grūto stāvokli, aprā-
da, ka nav līdzekļu, aprāda, ka, tāpat kā lauksaimnie-
cība, arī pilsētu saimniecība ir nonākusi bezizejas stā-
voklī, ka viņa nevar uzņemties jaunas smagas no-
dokļu nastas.

Gluži to pašu raksta Daugavpils tirgotāju un rūp-
nieku organizācijas. Tāpat varam atrast šīs pašas
žēlabas arī Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības
sabiedrības rakstā un tā joprojām.

Tālāk no Rīgas jūrmalas raksta, ka pilsēta no-
postīta karā, visas vērtības gājušas zudumā un arī
tagad, sakarā ar vispārējo krizi, viņa atrodas bez-
izejas stāvoklī.

Tā katram ir savas bēdas un sava vaina, un tas
ir katrā pilsētā, visā valsti. Visur atradīsim īpatnējus
apstākļus, kas ir vispārēji tik tālu, ka viņi raksturo
vispārējo nabadzību, vispārējo līdzekļu trūkumu un
vispārējo saimnieciskās dzīves pagurumu visā Latvi-
jā. Pat no mazās un tālās Piltenes ir atceļojis uz
Rīgu kāds raksts, kur visai plaši apskatīts pašreizē-
jais stāvoklis uri kritizēti mūsu nodokļu likumi. Cie-
nījamie kungi! Šis raksts ir tik pilns sašutuma un
sarūgtinājuma, ka tas ir ieturēts pārāk skarbos iz-
teicienos, lai to šeit lasītu priekšā. To pašu raksta
Liepājas tirgotāji un namsaimnieki, jo sīki iztirzājot
pa punktiem visus nodokļu likumus. Tas pats atskan
no Saldus, tas pats atskan no Strenčiem, no daudz
citām Rēzeknes un Daugavpils organizācijām, kuras
pat telegrammas sūta, lai tikai nenokavētu šī likuma
pieņemšanas brīdi un lai atrastu kādu, kas provinces
bažas no šīs vietas Augstā namā darītu zināmas.
Katrā ziņā šie iesniegumu krājumi, cienījamie kungi,
ir pārāk bagātīgi, lai es varētu visā pilnībā ar tiem jūs
iepazīstināt. Viņi ir ļoti raksturīgi (A. Veckalna
starpsauciens.) Jūs šaubāties, Veckalna kungs? Ir
ar visiem parakstiem un „štempelēm", tur nav ko
šaubīties! (A. Veckalns no vietas: „Droši vien tā
lieta būs inscenēta!") Redziet, kungi, kāds stā-
voklis ir Latvijas pilsētās, it sevišķi Latvijas provin-
ces pilsētās!

Tālāk man gribētos vērst Augstā nama uzma-
nību uz dažiem skaitļiem, kas visspilgtāk pierādīs,
pret ko vēršas šis krizes nodoklis. Kad to iesniedza
pirmo reizi, atskanēja dažas balsis, ka šis nodoklis
esot versts pret bagātniekiem, kuri taču varot mak-
sāt, jo no viņiem esot, ko ņemt, un no viņiem ari va-
jagot ņemt. Cienītie kungi, diemžēl, šis vēlējums
ar krizes nodokli netiks izpildīts, šis apgalvojums ne-
var izturēt tiešamības_kritikas. Man priekšā ir no-
dokļu departamenta pēdējais sadalījums, pēdējā sta-
tistika par nekustamas mantas nodokļa maksātājiem
pēc viņu ienākumiem, pēc viņu skaita un viņu īpašu-
mu vērtības. Šinīs skaitļos redzam, ka no visiem
46.895 nekustamas mantas nodokļa maksātājiem

36.626 ir tādi, kuru brutto ienākums gadā_ nepār-
sniedz 500 latu. Vai tie ir bagātnieki? Tālākā ka-
tegorijā — tādu, kas ieņem no 500—1000 latu gadā
— ir 5995, vai, apaļos skaitļos, turpat 6000 objektu.
Tādu, kuru ienākums ir 1000—2000 latu, ir 4519;
vai, kopa saskaitot, objektu ar brutto ienākumiem
līdz Ls 2000.— ir pāri par 40.000. Tālāk ir 2000—3000
latu (brutto) gada ienākumu, un tādu ir 1742 objek-
tiem; no 3000—5000 latu gada ienākumu ir 1508 ob-
jektiem. Un cik raksturīga, cienījamie kungi, irjālā-
kā aina! Kur ienākumi pārsniedz 5000 latu gadā, tur
objektu skaits vairs neizteicas tūkstošos — tikai sim-
tos. 5000—7000 latu brutto ienākums ir vairs tikai
642 objektiem, 7000—10.000 latu — 593 objektiem,
10.000—15.000 latu — 556 objektiem, 15_.000—20.000
latu — 310 objektiem. Talak, līdz ar ienākumu palie-
lināšanos, objektu skaits pāriet desmitniekos un vie-
niniekos. Tādu, kurus mēs, varbūt, savos šauros
apstākļos varētu zināmā mērā uzskatīt par bagāt-
niekiem, t. i. tādu, kas ieņem no 50.000—60.000, vai
līdz 70.000 latu gadā un vairāk ir: četri, viens, viens,
divi — pavisam niecīgs skaits. Lūk, kungi, skaitli
par patiesiem ieņēmumiem! Apgāziet tos, tad es
jums ticēšu, ka jūs nodokli gribat uzlikt bagātnie-
kiem. Kamēr šie skaitli nav apgāzti, es apgalvoju,
ka krīzes nodoklis būs nodoklis mazturīgām un na-
badzīgām aprindām, vidusšķiru aprindām.

Gluži līdzīgi skaitļi ir par ienākuma nodokli.
Maksātāju, kas ieņem 2000—3000 latu gadā, ir
bijis 11.457. Turpmākos gados šis skaitlis nedaudz
svārstās, pamazām pieaug, un 1930. gadā sasniedz
13.164 maksātājus, vai ārkārtīgi lielu procentu, salī-
dzinot ar visu maksātāju kopskaitu. Ar ienākumiem
3000—4000 latu mēs atrodam 4422 maksātājus,
ar 4000—6000 latu — 3646 maksātājus; tālāk atkal
skaitļi strauji slīd uz leju. Tādu bagātnieku, kas ie-
ņem 100.000 latu un vairāk, ir atkal tikai 5. Lūk, cik
niecīgos skaitļos izteikts šo „lielo bagātnieku" skaits,
par kuriem te runā! Tādēļ, cienījamie kungi, esiet
atklāti un pasakait, ka krizes nodokli jūs gribat uz-
likt nabagākiem un vidēji turīgiem, lai uz viņu ple-
ciem uzveltu nodokļu galveno smagumu.

Tālāk, japievēršamies tam, kā procentuāli no ie-
nākumiem izteicas katras iedzīvotāju šķiras maksā-
jamie nodokli, tad nākam pie loti interesantiem un
pamācošiem slēdzieniem. Ņemsim kaut vai 1000 latu
tīro pelņu un paskatīsimies, kādu nodokli maksā no
šī ienākuma. Nekustamas mantas īpašnieki maksā
30%, tirdzniecība un rūpniecība — 5%, obligāciju un
vērtspapīru turētāji — arī 5%, brīvo profesiju un al-
gotie darbinieki nemaksā nekā. No 2000 latu ienā-
kuma nekustamas mantas īpašnieki maksā 30,7%, tir-
gotāji un rūpnieki .— 7,51%, obligāciju un vērtspapīru
turētāji — 7,5%, brīvo profesiju darbinieki — 2,9%,
algotie darbinieki — nekā. No 5000 latu pelņas ne-
kustamas mantas īpašnieki maksā 33,5%, tirgotāji un
rūpnieki — 12,5%, vērtspapīru un obligāciju turētāji
— 10,7%, brīvo profesiju darbinieki — 6,2%', algotie
darbinieki — 2,7%. Negribu šo progresiju turpināt,
jo skaitļu samērs ir analoģisks. Tirdzniecībai un
rūpniecībai nāk klāt vēl ienākuma nodoklis. Neku-
stamai mantai bez ienākuma nodokļa nāk klāt vel
citasjieskaitāmas nodevas un nodokli pašvaldībām,
piemēram, par kanalizāciju u. t. t, tā ķā galīgā kop-
savilkumā šis procents izrādās vēl prāvāks.

Cienītie kungi, vai no šiem skaitļiem nav pie-
tiekoši skaidrs, kas ir Latvijā lielākie nodokļu mak-
sātāji? Atkal, kamēr šie skaitļi nav apgāzti, nevarēs
apgalvot, ka nodokļus uzliek tāpēc, ka tos par maz
vēl maksā. Pēdējā laikā gan no dažiem deputātu
kungiem, gan no dažām partijām un pašā pēdējā laikā
ari no dažiem preses orgāniem ir atskanējis izmisu-
ma sauciens pēc valstiskas apziņas, it kā saimnie-
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ciskas aprindas nebūtu pietiekoši valstiskas un pie-
tiekoši apzinīgas krizes nodokļa jautājumā. Cienītie
kungi, atļaujiet jums_ jautāt: vai mūsu budžets ar-
vienu nav bijis liela mērā nodokļu budžets? Vai
visas tas milzu summas, kas valsts budžetā ir ie-
nākušas, nav ņemtas no nodokļu maksātāju kaba-
tām? Vai visi tie 113 miljoni, kam vajadzēja atra-
sties valsts rezerves fondā, ja tas nebūtu aizskarts,
kas ir pārmaksāti nodokļos šinīs īsajos gados, nav
izpumpēti no nodokļu maksātāju kabatām, un vai ir
atskanējusi līdz šim sevišķi liela kurnēšana? Man
liekas, ka tik pacietīgi nodokļu maksātāji kā Latvijā
reti kur atradīsies. Visu laiku esam pacietīgi maksā-
juši visus nodokļus, esam savu valstisko apziņu
attiecība uz nodokļiem un valsts nastām parādījuši
pilnā mērā spīdoši. Katrs pārmetums mums te jāno-
raida. Šī likuma kritizēšanā neizpaužas valstiskuma
trūkums.

Cienījamie kungi! Krizi nevaram novērst tādā
kārtā, ka aizpildām budžeta robu, tai pašā laikā no-
plicinot nodokļu maksātājus, uzveļot viņiem tādus
nodokļus, ko tie nespēj maksāt un kas valsts kasē
nekad nevar ieplūst. Lūk, pret to vēršas mūsu kriti-
ka. Saimniecisko nozaru izputināšana reizē būtu arī
Latvijas izputināšana. Sakait, kungi, vai, panākot
uzņēmumu slēgšanu, nekustamas mantas izūtrupē-
šanu, darba devēju noplicināšanu, jūs pakalposit pla-
šām tautas masām un darba ņēmējiem? Nebūs vairs
neviena, kas tiem dotu darbu. Ja saimnieciskās ap-
rindas pacēla savu balsi, javiņas skaistā „krizes ap-
karošanas" korī ienesa zināmu disonanci, tad tikai
tāpēc, ka mūsu pienākums ir neļaut aizbēgt tos
avotus, no kuriem ienākumi būs jāsmeļ ne tikai šo-
gad, bet arī vēl nākošos gados. Ja avoti būs aizbērti,
ja būs izpumpētas visas rezerves, tad turpmāk mums
nebūs, ko pumpēt. Mums nebūs vairs vajadzīgo
līdzekļu.

Pie tam paši likumprojekta autori ir jau šaubīju-
šies, vai likumprojektā paredzētā summa ienāks
valsts kasē. Viņa neienāks, jo no plika taču nav, ko
ņemt; kur nekā nav, tur nekā nevarēs izpumpēt.
Tāpēc arī saimnieciskās organizācijas, apsverot paš-
reizējo stāvokli, ir iesniegušas finanču kommisijai
savus iesniegumus, kuros izteiktas viņu domas par
krizes nodokli. Šajos iesniegumos saimnieciskās ap-
rindas saka, ka, neskatoties uz ārkārtīgām grūtībām
un klusumu saimnieciskā dzīvē un uz smagiem,zaudē-
jumiem, kas tām cēlušies, viņas grib nākt pretim
valstij šinī krizes brīdī. Viņas grib uz saviem ple-
ciem uzņemties zināmas jaunas nastas, grib palīdzēt
šo krizi pārvarēt, grib palīdzēt robu aizpildīt; un
saimnieciskās organizācijas norāda arī tos maksimā-
los upurus, kas viņām būtu pa spēkam. Bet, diemžēl,
ari šinī ziņā kommisijā neatradās dzirdīgu_ ausu; ir
palikušas augstās nodokļu likmes, visi pārlabojumi
noraidīti. Es ticu, ka plenārsēde šīs kļūdas izlabos,
un atkarībā no šo pārlabojumu pieņemšanas mēs ari
noteiksim savu izturēšanos pret tagadējo krizes liku-
mu. (Sauciens pa kreisi: „Vai tad daudzskaitlī?")
Atradīsies jau vēl kāds. —

Kā jau aizrādīju, pašā likumā galvenais trūkums
ir tas, ka 2. pantā attiecīgā likme ir 75% ; turpretim
saimnieciskās organizācijas ir aizrādījušas, ka viņas
spēj maksāt 25%. Arī šie 25%' nenāks viegli, bet tik
tālu varētu sniegties reālā iespējamība, tik daudz
jaunu nodokļu valsts kasē varētu iepludināt, un, var-
būt, ar lielām mokām attiecīgās privātās saimniecī-
bas varētu savu budžetu sabalansēt un tik daudz
valsts kasei dot.

Termiņu ziņā likumā ir panākti uzlabojumi,
kuriem var piekrist. Bet kas attiecas uz 2. panta
piezīmi, tad jāsaka, ka likme, kas te noteikta tādā no-
zīmē, ka nekustamas mantas nodokļa maksātāji, kuru

nodoklis nepārsniedz 16 latu, ir atbrīvoti no šī nodok-
ļa, mūs neapmierina. Tas ir par zemu, un šīs likmes
vietā es lieku priekšā 50 latu, sevišķi motivējot to ar
provinces mazpilsētām, kuras gandrīz nemaz nav
spējīgas jauno nodokli maksāt, tāpēc ka katrai no
viņām, kā jau aizrādīju, ir kādas grūtības: vai nu
mežu darbu apstāšanās, vai citi kādi smagi apstākli,
kas kā lietuvēns gulstas uz visu saimniecisko dzīvi.
Tāpēc atsvabināmo kontigents jāpalielina.

Par lielu defektu jāuzskata vēl sekojošais ap-
stāklis. Jaunbūves visā visumā nav atsvabinātas no
šī krizes nodokļa. Mēs daudz runājam par dzīvokļu
krizes novēršanu, par bezdarba apkarošanu; runā-
jam par būvniecības veicināšanu, par mūsu amatnie-
cības un rūpniecības atdzīvināšanu. Bet ja to dara
praksē, ja ar lieliem upuriem, ar smagiem aizņēmu-
mu noteikumiem, gandrīz līdz kaklam parādos, cel
jaunas ēkas, līdz ar to nodarbinot strādniekus, dodot
darbu amatniekiem un citām rūpniecības blakus no-
zarēm, kas ražo ķieģeļus, koka materiālus un visu
citu, kas vajadzīgs jaunbūvēm, reizē ar to novēršot
dzīvokļu krizi un dodot jaunus higiēniskus dzīvokļus,
tad šīs nozares negrib sargāt un grib krizes nodokli
attiecināt arī uz jaunbūvēm, kuras pašreizējā kon-
junktūrā nespēj pat kārtīgi nomaksāt termiņos savus
maksājumus valsts hipotēku bankai un citām kredīt-
iestādēm.

Tādi būtu īsumā šī likuma trūkumi un vajadzīgie
pārlabojumi.

Kas attiecas uz pašu likumu, tad, kā jau aizrādī-
ju, negribu uzstāties pret pāreju uz pantu lasīšanu, jo,
pieņemot attiecīgus pārlabojumus, šo likumu var pa-
darīt reālu, var padarīt tādu, lai tas nebūtu pēdējais
piliens nodokļu maksātāju biķerī. Bet ja šos pārla-
bojumus nepieņems, tad arī pats likums saimnieci-
skām aprindām klūs nepieņemams.

Cienījamie kungi, man vēlreiz jāpastrīpo labā
griba un stāvokļa izpratne, kas valda saimnieciskās
aprindās. Kategoriski jānoraida pārmetumi, it kā
katrs skatoties no sava lodziņa, it kā negribot izprast
valsts ""fūtības, it kā negribot nākt valstij palīgā.
Tā nav! Pats par sevi saprotams, ka, apspriežot tī-
ri saimniecisku likumu, jāapsver visas saimnieciskās
iespējamības un sekas, kādas šis likums izsauc. Ja
šis likums nāktu parastā, normālā laikmetā, tad to
realizēt un izpildīt būtu samērā daudz vieglāk. Bet,
cienījamie kungi, rēķinaities ar to stāvokli, kāds paš-
reiz ir! Rēķinaities ar to, ka jau paši ienākumi un
apgrozījumi, pēc kuriem aprēķinās nodokli (to aprē-
ķinās pēc pagājušā laika), neatbilst vairs šīs dienas
īstenībai. Tekošā gada apgrozījumi un ienākumi vi-
sās nozarēs ir loti strauji samazinājušies. To taču
atzīst visi. Bez tam vēl neaizmirstiet, ka saimnie-
ciskās dzīves nervi — kredītiestādes, bankas ir ga-
līgā ņamiruma stāvoklī. Arī tas ārkārtīgi smagi at-
saucas uz visu saimniecisko dzīvi. Tas atsauksies
arī uz šī nodokļa realizēšanu, jovienkārši nebūs, kur
aizņemties naudu, lai šo nodokli samaksātu.

Cienījamie kungi, nav taču valstisks darbs tikai
pateikt — mums ir budžetā robs, un nar katru cenu
šis robs jāaizpilda, neskatoties uz to. kādu robu mēs
cirtīsim citā virzienā. Es gribētu brīdināt, lai pri-
vātai saimniecībai necērt ar šo krizes likumu nāvīgu
robu, jo. izvedot to priekšā liktā redakcijā, privātā
saimniecība lielā mērā tiks iznīcināta uz ilgiem jo
ilgiem laikiem. Man gan liekas, ka valstiskāk un
saimnieciski gudrāk būtu ņemt to, ko var paņemt,
neizputinot tirdzniecību, rūpniecību, namniecību un
amatniecību, ļaujot arī viņām eksistēt, neaizžņaudzot
galīgi rīkli ciet, lai arī turpmāk varētu elpot un nest
valstij par labu tās nodokļu nastas, kas līdz šim ne-
stas. Ja pieiesim jautājumam no saimnieciskā sa-
prāta viedokļa, tad arī saimnieciskās aprindās nebūs
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ta liela sarūgtinājuma un tās krasās opozicijas, kāda
bija pie šī likuma. Turpretim, ja Augstais nams gri-
bēs nesaudzīgi prīvātsaimniecību iznīcināt, viņš iz-
nīcinās līdz ar to visas uzkrātās tautsaimnieciskās
vērtības, uz kuram balstās mūsu valsts saimniecība,
iznīcinās mūsu nacionālās bagātības, laupīs iespēju
valstij turpmāk saimnieciski pastāvēt, jomūsu valsts
nav spējīga pārņemt visas prīvātsaimnieciskās dzī-
ves funkcijas. _ Viņa tam nav sagatavota; ne tas ir
veļams, ne ari tas var pie kā pozitīva novest. Tā-
pēc, kungi, pieiesim šim jautājumam ar saudzību un
uzmanību!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

b

Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā

vāciski)*): Mani kungi!_ Dienas kārtība, ar kuru
jānodarbojasmušu ārkārtējai sēdei, ir apzīmogota ar
krizes apkarošanas zīmi. Šim uzdevumam ir tik
izcila nozīme visas mušu valsts dzīvei, ka tā atrisi-
nāšana darboties līdz aicināti ne tikai „nācionālās"
koalīcijas locekļi. Vācu frakcija tāpēc novērtē atse-
višķos jautājumus vienīgi no lietderības viedokļa un
doma, ka šinī nozīme vispārīgi nedrīkst spēlēt ne-
kādu lomu kādas frakcijas piederība pie opozicijas,
vai pozīcijas.

Ja apspriežam, kādus solus spert pret tagadē-
jo krizi, tad mums jabut skaidram, ka še ir darīšana
nevis ar ātri pārejošu parādību, bet gan ar ilgstošu
visas pasaules saimnieciskās sistēmas traucējumu,
kas vilksies ilgi un ko novērst nav pa spēkam mūsu
mazajai valstij. Ja darīšana būtu ar ātri pārejošu
parādību, kuras izbeigšanās termiņu varētu apmēram
aprēķināt, tad lieta būtu ļoti skaidra. Tāpat kā plū-
du vai citoselementaros nelaimju gadījumos, mūsu
uzdevums būtu vienkāršs: iespējami ātri, kaut vai
pat ar vēl lielākiem upuriem atlīdzināt radušos zau-
dējumus un nogaidīt krizes beigas, pēc kuras izbeig-
šanas varētu sākt domāt par to, ka ar šo upuri ra-
dušos zaudējumus, ja pat tie būtu ari dalās zaudē-
jumi, atkal varētu atgriezt atpakaļ mūsu saimniecī-
bas substance. Bet pavisam citādi ir ar tagadējo
krizi, kūjas garums nav paredzams, bet kuru katrā
gadījumā var uzskatīt par tādu, kas ievilksies ga-
ruma.

Te galveno lomu spēlē mūsu saimnieciskās sub-
stances uzturēšana; vēl vairāk — tas ir mūsu valsts
eksistences jautājums. Ja mēs jau pirms krizes iz-
beigšanas nodzīvotu mūsu saimniecisko substanci,
tad tas nozīmētu vispāri mūsu patstāvīgās valsts
saimniecības galu.

Kas tad ir mūsu saimnieciskā substance? Mums
nav lielas mantības, kam varētu būt kaut kāda lielā-
ka nozīme; mums nav lielu zemes bagātību. Mums
ir lauksaimniecības zeme, meži, pilsētu namu īpašu-
mi un saimnieciski uzņēmumi. Šīs krizes laikā mums
jādzīvo no šīs saimnieciskās substances ienākumiem
un tikai no tiem. Ja šie ienākumi atkristu, saimnie-
ciska substance pazaudētu savu vērtību, pat ja tā
būtu pārgājusi valsts īpašumā, un to nepietiek, pat
lai segtu mušu ārzemju parādus. Tad mēs neno-
vēršami nonāktu ārzemnieku rokās, un tad arī otram
saimnieciskam faktoram — mūsu tautas darba spē-
kam būtu jākalpo ārzemniekiem. No tā sevi pasar-
gāt, man liekas, ir daudz svarīgāk nekā visi pārējie

P

viedokļi krizes apkarošanā.
Es gribu būt pavisam uzmanīgs un gribu sargā-

ties no apgalvojuma, ka priekšā esošie likumi snie-
dzas jau tālu pāri ienākumiem un īsa laikā apēdīs
saimniecisko substanci. Bet ko es noteikti apgal-
voju, un koman, laikam, arī finanču ministris neva-

kres
apstrīdēt, tas ir fakts, ka priekšā esošie likumi
*) Runātāja atreferējums.

nav pietiekoši pārbaudīti šinī izšķirošā jautājumā.Ne-
viens nevar noteikti pateikt, cik tālu šinīs likumos
paredzētos ienākumus varēs segt no faktiskiem Ie-
nākumiem un cik tālu tos vajadzēs segt jau no sub-
stances. Varbūt, mes varam tā izturēt gadiem ilgi,
bet,_ varbūt, mes jau pec nedaudz mēnešiem esam
nonākuši līdz galam. Mes_ nedrīkstam tik vieglprā-
tīgi paiet garam šim jautājumam, kas vienkārši ir
mušu valsts eksistences jautājums. Vācu frakcija
nav principa ne pret nekustamas mantas un ienāku-
ma nodokļu paaugstināšanu, nedz arī pret jauna ap-
grozījuma nodokļa ievešanu; bet viņas grib skaidri
paturēt acīs šo likumīgo solu sekas. Tik svarīga jau-
tājuma priekša vispār nav nekādas nozīmes šī liku-
ma atlikšanai uz vienu mēnesi. Ne jau ar tekošā
budžeta gada pēdējo ceturksni ir darīšana, bet ar
visu mūsu saimniecisko dzīvi tuvākos gados. Ne-
var 24 stundu laikā pavirši sastādītam likumam ļaut
arī tagad izskriet nepārbaudītam caur kommisijām
un plenarosedi. Šādu atbildību nevaram uzņemties
ne tikai mēs, bet šādu atbildību nevarat panest arī
jus — vairākums. Ja jāizšķiras par to, vai pieņemt
sliktu likumu 1. janvārī, vai labu, pārdomātu likumu
1. februārī, tad paliek pāri vienīgā iespēja — ap-
spriešanu atlikt. Tāpēc vācu frakcija šodien balsos
pret visiem trim nodokļu likumiem un prasa aizstā-
vēt valsts intereses, sargājot mūsu saimniecisko sub-
stanci.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Nav, saprotams, patīkama,
nedz pateicīga loma runāt par nodokļu paaugstinā-
šanu. Bet reiz mušu valsts kuģis ir nonācis tik ban-
gojošos_ ūdeņos, tad jārod izejā no šī stāvokļa un jā-
zina arī, pa kuru ceļu iet.

Apspriežot visus šos dažādos nodokļu likumus,
tika izvirzīti trīs ceļi. Pirmais ir — ārējais aizņē-

.mums. _ Šo ceļu iepriekšējā valdība pārbaudīja, un
es domāju, sevišķi Zaķa kungam, kas te runāja, taču
nfebus noslēpums, kādas pārcilvēcīgas pūles, ja tā
var teikL Annusa kungs pielika, lai ietu šo ceļu. Un
kas no tā iznāca? Tas visiem skaidrs. Solīja: būs
ārzemju aizdevums, būs nauda aizņēmuma veidā —
to gaidīja, taisot budžetus lielu lielos — bet nekas
no visa tā neiznāca. Jūs, Zaķa kungs, varbūt, to ceļu
gribētu iet! Mums uz to nav cerību, un ja mēs ietu
šo ceļu, tadtas būtu noteikti ir saimniecisko uzņē-.
mumu, ir mūsu dzīvā spēka izpārdošana. Sākt mū-
su_ dzīvā spēka izpārdošanu, nostādīt mūsu dzīvo
speķu vārda tiešā nozīmē ārzemju kapitāla verdzībā,
ir tas visbīstamākais. To ceļu nevar iet neviens.
Mums tas nav šeit sevišķi jāuzsver, Jo katrs saprot,
ka tad mēs nonāksim daudz kļūmīgākā stāvoklī ne-
ka esam tagad. Tā tad šis ceļš atkrīt.

Otrs _celš, par ko Zaķa kunga aprindas nagus
vien berzē, — ir nosist mūsu lata kursu. Ja ietu šo
celutad visi godīgie krājēji un visa mūsu saimnie-
ciskas dzīves pamatšķira dabūtu vislielāko saimnie-
cisko triecienu. Vairotos neuzticība visam mūsu
valsts stāvoklim, un sekas būtu nepārvaramas. Tā
tad arī šis ceļš kā tāds nebūtu pieņemams kā abso-
lūti nederīgs.

Atliek trešais ceļš, un tas ir, kā itin pareizi teica
mušu finanču ministra kungs — ka atliek apellēt pie
pašiem, pie pašas tautas, lai nāk visi palīgā. Tagad
šis cejš ir iets, un vai jus zināt, kā skatās uz to vien-
kāršais darba cilvēks, strādnieku aprindas un intel-
ligento darbinieku aprindas! Jūs te no namsaim-
niekuaprindam saceļat lielu troksni, bet vai jūs esat
dzirdējuši no darba cilvēku aprindām, kādas protesta
sapulces, kādas protesta rezolūcijas? Nē, viņi atbild
gluži mierīgi: darīsim visi kopā, cik iespējams!
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Bet ko dara Zaķa kunga un Cakura kunga veida —
ne visi — namsaimnieki? Tie sākumā uzstājās pla-
šos vilcienos pret katru nodokļa paaugstināšanas
mēģinājumu, ka viņijau gluži kaili izģērbti un ka vi-
ņiem nav vairāk svārku, ko novilkt. Vēlāk nāca šo
pašu aprindu godīgākie ļaudis un jau pateica, ka
varot runāt par šīm lietam; vismaz par 25% jau
varot runāt. Arī Zaķa kungam pēc tam ir kļuvis ne-
ērts stāvoklis, bet viņš visu to neredz un par to vairs
neruna. Viņš_ vienkārši saka, ka visas tās metodes
neder. Vai ta irapdomata rīcība? Vai tā nav tā
pati slimīgas privātas iniciatīvas veicināšana, ko aiz-
stāvēja Jūsu priekšgājējs Annusa kungs? Jāsaka
atklāti —? taisni ta ir ta, kapec tagad jāuzliek tiešām
smagie nodokļi. Nāciet un apstrīdiet! Vai tas nav
fakts, ka jūsu finanču ministris atlaida koktirgotājiem
par nepildītiem līgumiem, kas noslēgti 1929. gadā —
šie nabadziņi esot jāglābj — nupat janvāri, kad
budžeta ir iztrūkums, 3.500.000 latu? Ja nu šie
3.500.000 latu tagad jāaizpilda ar mūsu vēlētāju gra-šiem, tad jus nākat un brēcat. Te piepildās bībelesvardi, ka par tēvu grēkiem piemeklē līdz trešam un
ceturtam augumam; faktiski te piemeklē jau tuvākās
dienas. Vai jus nezināt, cik Annusa kungs atlaida
linu tirgotajiem, no kuriem arī vajadzēja piedzīt?
Tagad budžets tukšs.

Kuru ceļu iesim? Jadarba tauta piekrīt, tad
nevar namsaimniekus nostādīt par tādiem nabadzi-
ņiem, kas neka nevar maksāt._ Tā nevar skatīties!
Zaķa _ kungs, liela daļa Jūsu vēlētāju nepiekrīt tam,
ko Juste sacījāt. Ja visiem jānes upuri, tad tie jā-
nes arī tai šķirai, kas tagadējos saimnieciskos ap-
stākļos Latvija dzīvo vislabāk. Ja pieņēmām citus
likumus, kas_ skar plašākas aprindas, tad jāpieņem arī
šis, vel vaļrak tāpēc, ka šis likums ir viens no taisnī-
gākiem, kādi ir bijuši.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski)*): Aug-
stais nams! Diemžēl, vairs nav jāšaubās, ka mūsu
zemes saimnieciskais stāvoklis ir vairāk kā nopietns.
Vispārējai krizei piebiedrojas vēl mūsu saimnieci-
skas politikas neaprēķināmie un taisni kaitīgie
eksperimenti. Patlaban taču visu pilsoņu pienākums
ir nest smagākos upurus stāvokļa glābšanai; bet mū-
su valdības priekšā liktais projekts visā stāvokļa no-
pietnība neievēro taisnību. Jauno nodokļu sadalī-
šana, diemžēl, nav izdarīta vienlīdzīgi. Visa tiešo
nodokļu nasta gulstas uz pilsētu pleciem, kamēr ve-
seli 70%. iedzīvotāju pavisam pasargāti no no-
dokļiem. Arī normālos laikos lauksaimniekus, šos
mušu Augstā nama sevišķos mīluļus, pilnīgi atbrīvo
no ienākuma nodokļa. Nevienā citā valstī pasaulē
nav tādu privilēģiju laukiem, kā pie mums. Jo vai-
rāk tāpēc šinī nopietnajā momentā vajadzētu pie-
vilkt nodokļu maksāšanā arī lauksaimniekus. Atrod
par iespējamu samazināt eksistences minimumu un
attiecināt nodokli arī uz vistrūcīgāko cilvēku — uz
mazo ierēdni un strādnieku. 100.000 pilsētas nodokļu
maksātājiem vieniem pašiem jāsamaksā viss. Tā ir
nedzirdēta netaisnība.

Par pašu projektu jau saimnieciskā kommisijā
uzaicinātie noteicošo saimniecisko organizāciju pār-
stāvji izteica visasāko kritiku un vienbalsīgi nostā-
jās pret tā realizēšanu. Dažreiz patīk pārbaudīt
saimniecisko aprindu lietišķo iebildumu izcelšanos un
to „krāsas stiprumu". Ja tos izteic minoritātes, tad
dažreiz par tiem ir aizdomas, ka tie nav patriotiski.
Bet šoreiz taisni vairākuma tautas pārstāvji — do-
cents Birkhāns, Vēcina un Muškes kungi bija tie,
kas kommisijā pacēla savas brīdinošās balsis saim-

*) Runātāja atreferējums.

niecisko aprindu vārda. Priekšlikumu samazināt ie-
nākuma nodokli no 50% un 36% kommisijā no-
raidīja.

Kas attiecas uz namsaimniekiem, tad taisni pro-
vinces pārstāvji jo sevišķi aizrādīja uz mazo nam-
īpašnieku neciešamo stāvokli, kas visbiežāk paši ap-
dzīvo savu mājiņu, vai izīrē tikai 1 vai 2 mazus dzī-
vokļus. Tas pats sakāms arī par Rīgas priekšpil-
sētām.

Vairāk piemēroti būtu ķerties pie mūsu izdevu-
mu budžeta vēl tālākas samazināšanas. Parlamenta
un valdības pārstāvju jauktakommisijā pie labas gri-
bas varētu no budžeta vēl daudz ko izsviest. Bet
šis projekts savā šīs dienas redakcijā mums nekādā
ziņa nav pieņemams, jo tas tālu neatbilst nodokļu
maksāšanas spējām. Mēs balsosim pret pāreju uz
pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Mūsu partija
balsos par pāreju uz pantu lasīšanu, kaut gan arī mēs
atzīstam, ka no tautsaimnieciskā viedokļa ir nevē-
lami krizes laikā uzlikt jaunus nodokļus. Diemžēl,
valsts kase ir iztukšota. Izdevumi ir, valdošā pil-
sonība tos segs ar jauniem nodokļiem. Ja ir izvē-
le, vai nu aplikt tos, kas var maksāt, vai tos, kas
nevar maksāt, tad var būt tikai viena izvēle — ap-
likt tos, kas var maksāt.

Ja valsts kase tagad tukša, vainīga tā polītikā,
Šīmaņa kungs, pie kuras jūs Celmiņa un Ulmaņa val-
dības laikā ņēmāt dzīvu dalību. Tā ir tā krēdita un
dotācijas politika, ko ar jūsu piekrišanu līdz šim
veda.

Šinī likumā mums bija nepieņemams tas, ka kri-
zes nodokli gribēja uzlikt arī nomaļniekiem un strād-
niekiem, kas pilsētu nomalēs uzcēluši savas būdiņas;
uz_ mūsu priekšlikumu tagad šīs kategorijas ir iz-
slēgtas. Visi tie, kuru ienākumi nepārsniedz 1000
latu gada, atsvabināti no krizes nodokļa maksāša-
nas; atsvabināti visi tie nekustamas mantas īpaš-
nieki, kuru pilsētu nekustamas mantas nodoklis ne-
pārsniedz Ls 16.—.

Virsraksts likumprojektam palicis, acīmredzot,
aiz pārpratuma. Sākumā likumā bija paredzēts, ka
krizes apkarošanas nodokli, kā piemaksu pie neku-
stamas mantas nodokļa pilsētās, ņem 100% apmēra
no nekustamas mantas pamatnodokļa. Kommisijā
iesniegtā projektā šī nodokļa apmērs bija samazināts
jauuz 75%. Finanču ministris kommisijā piekrita
lielākas daļas pārnešanai uz nākošo gadu. Tādā
veida no krizes nodokļa krizes budžetā paliek tikai
1.500.000 latu.

Laikraksti patlaban raksta, ka koalīcija vieno-
jusies šo nodokli samazināt no 75% uz 50%; tā tad
šī gada budžetā paliks ne vairāk par 1.000.000 latu.
Protams, runāt, ka tā būtu nopietna krizes apkaro-
šana, nevar un, laikam gan, attaisnosies tas, ko es
jau kommisijā teicu, ka šī projekta uzdevums ir —?
cukurot netiešos nodokļus, ar kuriem apliek plašas
darba tautas masas. Pie šī krizes nodokļa uzkrīt,
ka te runā par vienlīdzību, nolūkā attiecināt to uz
nomaļniekiem un strādniekiem, bet neuzliek tiem,
kā te deputāts Nuroka kungs pareizi aizrādīja, kam
pieder % no privātīpašumā esošās tautas mantas,
kuru saimniecībās nodarbinātas % valsts iedzīvotāju,
kas saņem vairāk par pusi no visiem tautas ienāku-
miem, kas saņēmuši vairāk par 2/3 no visiem valsts
pabalstiem un kredītiem, un kas tomēr, nelūkojoties
uz to, maksā tikai V» tiešo un netiešo nodokļu. Ta-
gad, kad ir runa par grūtiem apstākļiem, minētās
aprindas nāk un pasaka: mēs nekā nevaram maksāt.
Uz mūsu priekšlikumu sīk- un mazsaimniecības līdz
20 ha lielai zemes platībai tiks atsvabinātas no šī
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nodokļa. Bet kad lielie lauksaimnieki, kam ar liku-
mu ir nodrošināts, ka pat viņu 16 govis nevar aiz-
tikt, pasaka, ka viņi nekādā ziņā maksāt nevēlas,
tad pie tādas «vienlīdzības" nekādu krizes budžetu ne-
sabalansēt — un ne tikai krizes budžetu nesabalan-
sēt, bet ari nākotnē ar šīm aprindām nekāda pozitī-
va saimnieciskā politika nav iespējama. Mana frak-
cija liks priekšā attiecināt krizes nodokli arī uz lau-
kiem, apliekot ar krizes nodokli nevis mazturīgos
mazsaimniekus un sīkzemniekus, bet lielos saimnie-
kus, kas varētu dot ap 5.000.000 latu gadā papildu
nodokļa pie hekustamas mantas nodokļa. Ja uzliktu
vēl papildu nodokli ienākuma nodoklim uz laukiem,
nāktu vēl klāt ļ1/2 miljona latu. No ienākuma pamat-
nodokļa uz laukiem varētu nākt klāt vēl kādi
3.000.000 latu, kopā ar ienākuma nodokli no ārzemju
kapitāliem. Viss tas dotu kopā apmēram 91[2 miljona
latu, t. i. to summu, ko valdība cerēja saņemt ar ap-
grozības nodokli. Redziet, Zemgaļa kungs, te Jums
būtu līdzeklis, kā Jūs, neapliekot plašās tautas ma-
sas, varētu gūt ienākumus budžeta segšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība): Cienījamie deputātu kungi! Man tikai īsumā
jāaizrāda, ka Breikša kungs te gan gribēja pierādīt,
pretēji maniem apgalvojumiem, ka ne namsaimnieki,
ne citi esot ko gribējuši maksāt. Tā nav, Breikša
kungs! Jūsu pašu finanču ministris varēs apliecināt,
ka pie viņa ieradās attiecīga delegācija, kurā pieda-

ļ

lījos arī es, un kurā ietilpa visi tie kungi, kurus te mi-
nēja. Droši vien būs notikusi ..pārskatīšanās". Tādu,
kuri teiktu, ka viņi nekā negrib darīt, es tiešām ne-

I

zinu. Grib darīt, bet tik daudz cik spēj.
Otrām kārtām Breikša kungs aizrādīja uz ce-

ļiem, kādi būtu jāiet krizes novēršanai. Viņš mi-
nēja ārējo aizņēmumu; un inflāciju. Pirmais nav ie-
spējams, un par otro mēs nekad neesam jūsmojuši.
Nopietnas saimnieciskās aprindas vienmēr ir no-
pietni vēlējušās uzturēt lata stabilitāti un izvairīties
no inflācijas. To es varu apgalvot no šīs vietas.
Bet Breikša kungs — vai nu nejauši, vai. arī diplo-
mātiski — noklusēja tos ceļus, uz kādiem aizrādīja
finanču kommisijā organizāciju pārstāvji. Piemē-
ram, iekšējais aizņēmums, personas nodoklis u. c.
Par tiem Breikša kungs neminēja ne vārda. Bet
šie ceļi finanču resora vadītājam nav pieņemami, un
nu iznāk, ka vienīgā tagadējās valdības gudrība ir
atkal nodokļi un nodokli. Nodokli visiem tiem, kas
dara ražīgu darbu, nodokli taisni uz to kapitālu, kas
ieguldīts kādā ražojošā saimnieciskā nozarē. Gluži
dabīgi, ka šiem nodokļiem tik lielos apmēros var būt
attaisnojums tikai tad, ja viņi ražojošās nozares ne-
traucē. Galvenais, uz ko mēs pastāvam — lai Šo
ražošanu netraucētu, lai to glābtu no izputināšanas.

Breikša kungs šeit pieminēja par veciem grē-
kiem, ko piemeklēšot līdz trešam un ceturtam augu-
mam. Breikša kungs, kur būs tie svari, kas varēs
izsvērt, kam to grēku ir vairāk un kam mazāk?
Diezin, vai par veciem grēkiem Jūs vēl smagāk ne-
piemeklēs!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kauliņam.

J. Kauliņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Godātie deputātu kungi! Šis likumprojekts
paredz sagādāt ienākumus valsts budžetā pusotra
miljona latu apmērā, kais ienāktu kā nekustamas
mantas nodoklis pilsētās. Jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku partija ir par šī likuma pieņemšanu. Bet
nepareizība ir tā, ka netiek aplikti valsts un pašval-
dības ierēdņi. Tur nekā nevar darīt, jo jaunsaim-
nieku frakcijas balsis ir mazākumā. Katrā ziņā to-
mēr būtu ceļami iebildumi pret to, ja šeit nāk un sa-

ka, ka vajadzīgs aplikt arī lauku iedzīvotājus,, ar
vārdu sakot, lauku nekustamo mantu. Tas. būtu pa-
visam nepareizi. Es šeit gribētu aizrādīt, ka neva-
jaga aizmirst to, ka Latvija ir lauksaimniecības
valsts. Viņa ir jauna — 12 gadu veca, bet šinī neil-
gā laikā tomēr ir veikts ārkārtīgi liels darbs, ko ir
veikuši vispār lauksaimnieki un sevišķi jaunsaim-
nieki. Šinī laikā Latvijā, ir uzbūvēti 87.000 dzīvoja- '
mo ēku, uzcelti 82.000 kūšu, 32,000 klēšu, _63.000
labības šķūņu un 92.000 citu saimniecības ēku —

kopā 356.000 ēku, kuru kopvērtība pēc ievāktām zi-
ņām ir 570 miljoni latu. No šīs summas valsts, ir
aizdevusi naudā tikai 90.000.000 latu un' būvkokos
— 69 miljoni latu. Pārējo visu ir ieguldījuši paši
lauksaimnieki un sevišķi jaunsaimnieki ar savu dar-
bu, par kuru nekāda alga, bez šaubām, nav saņem-
ta. Vēl ir veikti ļoti lieli citi darbi: meliorēti lauki,
iegādāts dzīvais un nedzīvais inventārs, vispār
daudz celts un būvēts. Lauksaimniecība, ir galve-
nais pamats un stiprums mūsu valstī. Viņa nav
strādājusi 8 stundas, viņa fr strādājusi 16 un 18 stun-
du dienā, un par virsstundām arī nav nekādu atlī-
dzību saņēmusi. Bet katrā ziņā šie pusotra miljo-
na latu ir samērā stipri niecīgi, salīdzinot ar to lielo
summu, ko lauksaimnieks kā tāds ir jau nesis un ko
viņam uzlikusi tā lielākā valsts iedzīvotāju daļa, ko
sauc par patērētājiem., kas tagad, izmantojot zemās
cenas, netiešā veidā ir jau uzlikusi lauksaimniekiem
apmēram 125 miljoni latu. Šo sabrukušo lauksaim-
niecības ražojumu cenu dēl kā sviestam, labībai, tā-
pat arī liniem un lopiem, lauksaimniekam jāzaudē
jau tikpat daudz, kā uzturot nākošā gada valsts
budžetu. Tāpēc katrā ziņā nepareizi ir domāt par
to, ka lauksaimniekiem varētu uzlikt vēl kādu se-
višķu krizes nodokli. Man tas jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcijas vārdā kategoriski jānoraida.

Jaunsaimnieku un sīkgrutnieku partija balsos
par šī likuma pieņemšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Te jau vairāk iepriekšējo ru-
nātāju aizrādīja uz to diezgan nepatīkamo un smago
stāvokli, ka tagadējos saimnieciski grūtos laikos
jāķeras pie jauniem nodokļiem. Bet Nuroka un Bu-
ševica kungi, nav apmierināti ar šo likumu tieši tam-
dēļ, ka. šis likums esot vienpusīgs un skarot tikai
trešo daļu mūsu valsts iedzīvotāju, jeb, labāk sakot,
trešo daļu mūsu nekustamas mantas īpašnieku. Bez
šaubām, nodoklis ir nepatīkams it visos laikos, un
sevišķi tas var būt nepatīkams tagad. Bet mums
jāatzīst tā rūgtā patiesība, ka grūtā laikā nodokli
var uzlikt tikai spējīgākai iedzīvotāju daļai zemē,
un šī spējīgākā iedzīvotāju daļa nenoliedzami būs
tomēr tā daļa, par kuru ir runa šinī krizes apkaro-
šanas likumā. Ja mēs gribētu sekot Nuroka un Bu-
ševica kungiem, un gribētu attiecināt šo krizes no-
dokli arī uz lauksaimniecību, tad šī nodokļa uzlik-
šana, jeb tā realizēšana būtu pilnīgi nereāla. Va-
jaga zināt, kādi apstākļi valda uz laukiem.' Ja ta-
gad viena daļā iedzīvotāju dzirdam jau pārmetu-
mus, dzirdam jau bažas, ka atņemot tikai dažus
procentus no līdzšinējiem ienākumiem, mūsu dzīve
ievērojami pasliktināsies un ka dzīvot līdzšinējos
apmēros vairs nebūs iespējams, tad sakait, ko lai
dara lauksaimnieks, ja viņa ienākumi pašreiz vienā
ražojuma nozarē līdzinās tikai V- un dažos gadīju-
mos, 'piemēram liellopi nokritusies cenā vairs tikai
uz Vio pret to, kas bija dažus gadus atpakaļ. Tā
tad lauksaimnieks viena diezgan svarīgā lauksaim-
niecības ražošanas nozarē ir zaudējis gandrīz 80%
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savu ienākumu. Bet ta pati aina ir arī pārējās vi-
ņa ražošanas nozares.

Mēs varam teikt.ka ne tikai lauksaimniecībai, bet
ari valstij tas nozīme to pašu. Mūsu valsts ari var
zaudēt ievērojami viena otrā lauksaimniecības noza-
re, piemēram piensaimniecības nozarē. Pašreiz jau
ta ir ta, uz kuras valsts var balstīt savus financiā-
los pamatus, bet arī ta pašreiz ir apdraudēta taisni
katastrofalizemo cenu dēļ. Lauksaimnieki agrāko
4 latu vieta par sviestu saņem vairs tikai pusotra
lata kilograma, un ir ļoti daudz gadījumu, kur mak-
sa sniedzas zem pusotra lata. Arī šinī ražošanas
nozarē lauksaimnieks ir zaudējis jau gandrīz divas
trešdaļas savu ienākumu. Tas pats sakāms par
bekonu. Bekona cena ir nokritusies no Ls 1,30 uz
Ls 0,36 par kilogramu. Ja mēs tagad gribētu pieiet
ar vienādu mērauklu visiem un sacīt: reiz jau ir
krize, tad jāliek virsū nodokli ikvienam nekusta-
mas mantas īpašniekam kā uz laukiem, tā pilsētās,
kur tad mēs nonāktu! Te, godātie deputātu kungi,
gribas aizrādīt, ka tomēr jāskatās uz pašreizējām
iespējam. Es domāju, nav ilgi atpakaļ tie gadi, kad
taisni lauksaimnieks bija tas, kas viens pats uz sa-
viem pleciem iznesa visu mūsu saimniecisko ap-
stākļu smagumu. Tas bija valsts tapšanas laikā.
Tad lauksaimnieks, vairāk kā tagad prasa no vie-
nas iedzīvotāju daļas pilsētās, iznesa uz saviem
pleciem mūsu armijas uzturēšanu, dodams iespēju
nodibināt mūsu finanču iestādes gan ar liniem un
citiem saviem ražojumiem. Tāpēc nav šodien pa-
mata sacīt, ka lauksaimnieks it kā nekā nebūtu da-
rījis, it kā nekad nebūtu uzupurējies, kad valsts ir
bijusi grūtībās. Lauksaimnieks uz saviem pleciem
iir nodibinājis mūsu valsti. Viņš arī tagad labprāt
uzņemtos krīzes nodokli, ja viņam būtu reālā ie-
spēja to darīt.

Ja šodien Buševica un Nuroka kungi sacīja, ka
lauksaimniekiem jāuzliekot arī krizes nodoklis, tad
man jāsaka: ja Zaķa kungs aizrādīja, ka namsaim-
niekus gribot ne tikai cirpt, bet dīrāt, tad Buševica
kungs grib nodīrātos vēl cirpt. Kad tam apcirp-
tam uzaug vilna, to var vēlreiz cirpt, bet ja grib
cirpt nodīrāto, tad lieta ir traģiska.

Izejot no pašreizējiem apstākļiem, kad lauk-
saimnieki nav spējīgi maksāt, man jāizsakās kate-
goriski pret mēģinājumu uzvelt krizes nodokli arī
lauksaimniekiem. Ja turpretim Augstais namsat-
radīs līdzekļus, kā lauksaimniekiem, atdot zaudētos
ienākumus, tad viņi palīdzēs valstij gan naturālijās,
gan naudā.

Izejot no šiem apstākļiem un pārliecībā, ka šo
likumprojektu pieņems tādu, kādu to iesniegusi val-
dība un finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā, mūsu frakcija balsos par pāreju uz pantu la-
sīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Tautas vietnieki!
Ja te ir runa par dīrātājiem, tad jāteic, ka ārkārtē-
jās sesijas, laikam, nebūtu, ja ilgāku laiku dīrātāju
lomās nebūtu bijuši tie, kam patiesībā valsts biļa
jāvada pa pareiziem ceļiem, lai izvadītu cauri grū-
tībām, ko vajadzēja paredzēt ne tikai gadu, bet jau
2 un 3 gadus iepriekš.

Mūsu frakcijas priekšlikums grib sasniegt 1.
pantā paredzētā nodokļa uzlikšanu arī lauksaimnie-
kiem. Šinī pantā nav teikts, kādiem lauksaimnie-
kiem nodoklis uzliekams, vai_ lieliem, vai maziem,
Ja mūsu pārlabojumu 1. pantā pieņemtu, tad mušu
frakcija pie attiecīgā panta, kur ir runa par to, kādi
lauksaimnieki atsvabināmi no šī nodokļa un kādi
apliekami, iesniegs priekšlikumu, ka no šī nodokļa

atsvabināmi visi darba zemnieki un jaunsaimnieki,
par kuriem te tā nobažījās Kauliņa kungs. Kauliņa
kungs, balsojiet kopā ar mums par mūsu pārlabo-
jumu, tad arī jaunsaimniekusatsvabinās no nodokļa,
tad viņiem nevajadzēs nodokli maksāt. Ja Jūs,
Kauliņa kungs, gribat atbalstīt to, ka ar šo nodokli
nav apliekami lielsaimnieki, tie Zemgales lielsaim-
nieki, kas saņēmuši tik. lielas devas no valsts kases,
tad man jāsaka tā: ja šie lielsaimnieki nebūtu sa-
ņēmuši lielos aizdevumus un pabalstus, tad mums
šodien te nevajadzētu runāt par krizes nodokli. Aiz
šiem motīviem Jums katrā ziņā vajadzētu balsot
kopā ar mums. Jūs nevarat teikt, ka neviens lauk-
saimnieks neieņem tik daudz, lai varētu samaksāt
šo nodokli. Nē, ir arī tādi saimnieki, kas to var
samaksāt. Tāpēc, kā jau teicu, ja mūsu priekš-
likumu 1. pantā pieņems, mana frakcija liks priekšā
pārlabojumus attiecīgā pantā, liekot priekšā atsva-
bināt no šī nodokļa sīksaimniekus un jaunsaimnie-
kus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sanderam.

V. Sanders (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Es izteicos pret krizes apkarošanas likumu
tādā veidā, kādā tas pieņemts kommisijā. Arī kom-
misijā es balsoju pret krizes nodokli, jo atradu, ka,
uzliekot tādu nodokli, krizi neapkaros, bet to daudz
vairāk vēl tikai padziļinās. Visas saimnieciskās
organizācijas izteicās pret krizes nodokli tādā apmē-
ra, ka to pieņēmusi kommisijā, un ne tikai tās orga-
nizācijas, kuras piedalījās kommisijās apspriedēs,
bet arī visas saimnieciskās organizācijas provinces
p_ilsetas_ nostājās pret krizes nodokli. Man' šķiet, ka
jārēķinās ar saimnieciskām organizācijām, jo viņas
vislabāk zina, kādas ir mūsu iedzīvotāju spējas. Šī
iemesla dēļ es arī solidarizējos ar saimniecisko orga-
nizāciju uzskatiem un domām.

Pirmkārt es atrodu, ka nodokļi jau tā ir saskrū-
vēti, ka talak vairs savilkt nodokļu skrūvi nav ie-
spējams. Nodokļu departamenta direktors kommisi-
jā paskaidroja, ka tos pašus nodokļus, kādi tagad
pastāv, nevar iekasēt, un daudzi paliek parādā, tā ka
faktiski ienākumi, kas budžetā paredzēti, neienāk.
Ja tagad uzliks vēl jaunus nodokļus, tos vēl paaugsti-
nās, tad tiearī neienāks. Ja finanču ministris kom-
misijā aizrādīja, ka viņam vienalga, vai nodokļi ie-
nāk, vai neienāk, kad tik ir segums uz papīra, tad
taču galu gala tomēr nevar vairs runāt par reālu
budžetu. Ka tad lai domā iekasēt papildu nodokļus
no nekustamas mantas_ 75% apmērā, ja tagad jau
daudz kas saimnieciskā dzīvē ir sadārdzinājies. Mēs
redzam tepat Rīga, ka daudz ir tukšu dzīvokļu,
daudz_ slēgtu veikalu. To pašu ainu sastopam citās
pilsētas.

Otrkārt, es izteicos arī pret ienākuma nodokļa
paaugstināšanu 50% apmērā,ievērojot to, ka šo ienā-
kuma nodokli gribņemt no pagājušā gada deklarā-
cijas, kaut gan zināms, ka ienākumi visiem ir ma-
zāki. Kā. tad var ņemt vēl papildu nodokli no ma-
zākiem jenākumiem? Šisnodoklis vispār ir nepareizi
aprēķināts. Tas aprēķināts no 1930. gada ienākumiem,
kad apstakli

^
bijajabaki neka šinī gadā; bet kādi ap- ?stakli bus nākošā gadā, to mēs neviens iepriekš ne-

varam pateikt.
S_avu balsošanu es daru atkarīgu no tā, kādā vei-

da plenārā sēdē grozīs šo likumprojektu. Atkarībā
no tā es arī balsošu vai par, vai pret šp likumpro-
jektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie detutātu kungi! Acīmredzot valdī-
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ba, iesniegdama likumprojektu par krizes nodokļa
uzlikšanu, atzina, ka šis likumprojekts ir nepiecie-
šams un ka līdzekli mums jāatrod. Tagad paceļas
jautājums sakarā ar līdzekļu rašanu, kāda šķira pat-
laban pie mums ir visturīgākā, vai patlaban turīgā-
kie būtu uz laukiem, valii pilsētās.

Lauku deputāti neapgaismoja pietiekoši ap-
stākļus, kādi patlaban ir uz, laukiem. Varbūt viņi
domāja, ka nav vērtsi kavēt laiku ar pašreizējo grūto
lauku apstākļu apgaismošanu. Es varu teikt, ka ap-
stākļi uz laukiem pašreiz ir ārkārtīgi grūti, ka lauki
ir nonākuši galīgā nabadzībā. Maizes labības nav
pietiekošos apmēros, un mēs zinām arī itin labi, ka
darbi resp. peļņa ārpus saimniecības patlaban nav
atrodama. Kā tad nu tie cilvēki, dzīvo? Savus bēr-
nus viņi vairs nevar laist skolā. Ja ģimenē ir 3 — 4
bērni, visiem skolā jāiet ar vienām tupelēm.. Svēt-
kos man bija gadījums redzēt, ka atkalā, noledojušā
ceļā zirgs izlauza kājas tikai tādēļ, ka viņš nebija
apkalts. Kad jautāju saimniekam, vai viņam prāts,
ko viņš dara, braukādams ar nekaltu zirgu, vai viņš
esot nopietns saimnieks, tad viņš man at-
bildēja: „Man prāta ir diezgan, bet nav līdzekļu, ko
zirgu apkalt!" —Šādos apstākļos taču nav vairs,
arī ko paņemt nodokļu veidā no zemniekiem. Esmu
strādājis kā pagasta valdes loceklis un loti labi pa-
zīstu lauku apstākļus. Sevišķi tad, ja ieiet aprakstīt
mantu, tam, kas iet to aprakstīt, sametas kauns par
to nabadzīgo iedzīvi, kādā dzīvo zemnieks. Ko tur
aprakstīs? Nevajadzīgas mēbeles, par kurām pat
ne viena lata nedod? Jā, tās nav pat mēbeles, bet
vienkārši apses bluķi. Zemnieki ir jau tik tālu pie-
raduši pie nodokļu nastām, ka viņi vairs nekurn, ka
nodokli jāmaksā. Nesen vēl kādā sapulcē teicu: zem-
nieki, ja jūs_ gribat, lai mēs neatbalstām valdību, lai
mes uzstādām valdībai noteiktas prasības, kas jāie-
vēro tagadējā grūtajā brīdī, tad mēs tādas uzstādī-
siim jūsu vārdā, nepildīšanas gadījumā valdību neat-
balstīsim, un jau rīt tagadējās valdības nebūs. To-
mēr nevienabalss nepacēlās par to, neviens nesacī-
ja,ka jāiet šāds ceļš. Bet te turīgākās aprindas nāk
un šinī brīdī runā garas runas. Zīmīgi, ka uz kom-
misijās apspriedi ar auto atbrauca un ar auto aiz-
brauca, bet runa vēl par grūtiem laikiem. (A. Eglitis
no vietas: „Un _kā Jūs pa savām mājām braucat?")
— Ka es pa savam mājām braucu, tas ir tas mazā-
kais. (Sauciens pa kreisi: „Eglītim arī ir savs au-
to!")

Pa visu Latvijas pastāvēšanas laiku ir radīti tādi
apstākli, ka cilvēki, agrāk nodzīvodami 25 un 50 ga-
du, neiedzīvojas tādā mantā, kādā tagad ir iedzīvo-
jusies viena pilsoņu dala neilgajā Latvijas pastāvēša-
nas laika. Un kad nu ķeras šiem cilvēkiem klāt, tad
mums jādzird tik daudz runu, visādas vainas un žē-
lošanas. Man liekas, ka ir pilnīgi nelietderīgi tādas
runas runāt un nelietderīgi laiku kavēt. Tāpēc pilso-
ņiem, kas ir turīgākā šķira, jāpierāda tagad savs
valstiskums un janak valstij palīgā. Pilsoņiem tas
ja_saprot. Ja viņi tagad to nedarīs, tad viss gala iz-
nākums var iznākt nesalīdzināmi un stipri ļaunāks.
Tapec te nemaz nevajadzēja žēloties par grūtiem lai-
kiem tiem, kas varvēl maksāt, bet nākt un labprātī-
gi piedāvāties saglābt valsts kasi.

Mēs atzīstam, ka šis nodoklis tomēr ir pareizs.
Tas skar mantīgāko šķiru un tāpēc jāpieņem.

Es gribu drusku, piezīmēt Zaķa kungam, ka viņa
aprēķins par namsaimniekiem, kas ieņemot no 500 —
2000 latu gada, ir nepareizs. Izrādās, ka šie namsaim-
nieki no tiem namiem vien nedzīvo, bet jr viņiem vēl
blakus nodarbošanās. Viņi ir vai nu tirgotāji, vai
ierēdņi, vai kas cits, bet no 'šiem namiem vien viņi
nedzīvo. Mes varam saskaitīt daudz tādu nekusta-

ma īpašuma turētāju. Tie ir pa lielākai daļai ierēdņi,
tirgotāji u. t. t.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents G. Zemgals: Finanču, tirdzniecības

un rūpniecības kommisijā ilgi debatēja, kādā mērā
atsvabināt namīpašniekus no šī nodokļa maksāšanas,
un atrada par pieņemamu likumprojektā atzīmēto
normu, ka atsvabināmi visi tie, kas maksā līdz šim
immobila nodokli — 16 latu. Ja mēs gribētu iet pre-
tim Zaķa kunga priekšlikumam, kas prasa atsvabi-
nāt visus namīpašniekus, kas maksā 50 latu, tad mēs
aizietu ļoti talu. _ Visu atsvabināto namsaimnieku
skaits, kas maksa Ls 16.— immobila nodokli, snie-
dzas līdz 35.000 cilvēku; kopsummā viņu ir 46.000.
Ta tad šo nekustamas mantas paaugstināto nodokli
maksa no visas Latvijas namsaimniekiem tikai ap-
mēram! 1.000 pilsoņu, turpretim 35.000 no tā būs at-
svabināti.

Ja mēs ticētu Zaķa kunga ziņojumiem par nam-
saimnieku kritisko stāvokli, tad mēs nevarētu atrast
neviena pilsoņa, no_ kura varētu sagaidīt pabalstu
šmīs kritiskos apstākļos. Kommisijā viņš apgalvoja,
ka 50%i,dzīvokļu e _sot tukši. (Starpsaucieni.) Kungi,
no šī vien izejot, jusvarat spriest, cik uzticības bau-da Zaķa kunga ziņojums un aizstāvība šinī lietā.

Par lauksaimniekiem arī kommisijā debatējām
ļoti plaši, un kommisijā. atzina, ka lauksaimnieki, ie-
vērojot viņu kritisko stāvokli, un to, ka viņi ļoti stipri
cietuši, atrada, par neiespējamu attiecināt šo krizes
nodokli arīuz lauksaimniekiem. Negribētu atkārtot
motīvus, kādus minēja, jo daži deputātu kungi tos
jau šeitminēja.

Sandera kungs aizrādīja, ka esot jārēķinās ar
saimnieciskam organizācijām. Godātie deputātu
kungi! Ja valdība gribetu_rēķināties ar saimnieci-
sko organizāciju deklarācijām, tad mēs būtu tikpat
tālu ka Zaķa kungs, Mes nevarētu Latvijā dabūt
neviena pilsoņa, izņemot ierēdņus, kas būtu gatavi
šoreiz nākt valstij palīga, Jums,, kungi, zināms, ka
visj šiekungi ir paziņojuši, ka viņiem' nekā nav ie-spējams maksāt. Viņi ganizteica gribu nākt palīgā,
bet neatrada nekādas iespējas, ka to izdarīt prakti-
ski. (Sauciens no vietas: „Klausaities nu, Zaķa
kungs!")

Koalīcija, apspriežot vakar šo likumprojektu, at-
rada par iespējamu 75% apmērā paredzēto nodokli
samazināt līdz 50%, bet līdz _ar to viņa atrada, ka 3.panta maksāšanas termiņi būtu pagarināmi vēl uz
vienu gadu. Tagad_ likuma 2. un 3. pantā paredzēts,
ka šo nodokli maksas 75% apmērā 1932. un 1933.
gada, bet ja maksa 50%, tad jāliek vēl 1934. gads
klāt. Te ir ieturēta ta pati_ summa, kas paredzēta,
tikai termiņi paredzēti garāki, proti — trim gadiem.

3. panta pirmā daļā un 5. panta pirmā daļā, kur
paredzēti maksāšanas termiņi, ir techniski pārlaboju-
mi: 3. panta jāliek 15. janvāris un 5. pantā — 25. jan-
vāris. Nodokļu departaments ateīst, ka līdz datuma 5.
dienai pirmo reizi nebūs iespējams sagatavot visus
materiālus.

Ir iesniegts priekšlikums strīpot 4. panta piezīmi,proti — lai krizes nodokli paplašinātu, attiecinot ie-nākumu nodokļa pavairoto likmi arī uz valsts ierēd-
ņiem. Man Augstais nams mazliet jāiepazīstinaar to
likumprojektu, ko valdība patlaban izstrādā. Tur
paredzēts, ka samazinot ierēdņiem algas, valsts bud-
žeta

^
ietaupījumsbūtu apmēram, 10 — 12 miljonu latu

gada. Ja šis likums būs spēkā 2 vai 3 gadus — pie-
ņemsim,ka tas, bus» spēkā 2 gadus, jo es negribētu lai
krize vilktos ilgi — tad ierēdņi samaksās divos gados
20 — 24 miljonus latu, bet namsaimnieki un tie pilso-
ņi, kam jāmaksā ienākumu nodoklis par ienākumu
pāri par 3.200 latu gadā, samaksās 9 miljonus latu,
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un visi tie pilsoņi, kas maksas paaugstināto neku-
stamas mantas nodokli, samaksās likumā paredzētā
laika tikai 9 miljonus latu, kopā 18 miljoni latu.
Valsts ierēdņi turpretim samaksas 2 gados 20 — 24
miljonus lata Ja Augstais nams ievēros šos skait-
ļus, viņam bus loti viegli noraidīt priekšlikumu strī-
pot 4. panta piezīmi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu, Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par pāreju uz pantu lasīšanu nodots 70 balsu,
pret — 9 balsis, atturējušies — 2. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. — Ludzu nolasīt likuma virs-
rakstu!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Likums par krizes apkarošanas nodokli."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta vār-

du neviens neveļas? Virsraksts nāķ nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — I daļa. Nodokļu aprēķinā-
šanas pamati un samaksa. — Iebildumu pret šiem
virsrakstiem, nav? Tie pieņemti, — 1. pants. Lū-
dzu sekretāru to nolasīt!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Krizes apkarošanas nodokli nem valstij par labu kā pie-

maksu:
a) pie nekustamas mantas nodokļa pilsētās un .
b) pie ienākuma nodokļa."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Buševicam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Lieku priekšā

1. panta a) nodalījumā strīpot vārdu „pilsētās".
Mūsu nodoms te ir skaidrs. Mēs krizes nodokli gri-
bam attiecināt arī uz lauciniekiem., pie tam ne uz vi-
siem, bet uz turīgākiem lauksaimniekiem,, jo darba
zemniecība no šī nodokļa maksāšanas būs izslēgta.

Kauliņa kungs te teica, ka mēs gribot uzlikt no-
dokļus tiem, kas jau visu laiku esot cirpti, ko tagad
vairs nevarot cirpt; tos nu mēs tagad gribot dīrāt. Tas
spiež mani atgādināt, kā tā cirpšana ir notikusi.
Atgriezīsimies pie nesenās pagātnes, pie 1928. gada,
kad bija plūdi un neraža, kad lauciniekiem vajadzē-
ja izsniegt sēklas labību, lopbarību un mēslus ražo-
šanas atjaunošanai. Vai tad viņi tika cirpti ? Vai tā
nebija valsts kase, kas. deva viņiem līdzekļus?
Sēklai, mēsliem un lopbarībai tika izlietoti 13.000.000
latu, bet valsts deva lauksaimniekiem 34.000.000latu.
Kur tie pārējie miljoni latu ir aizgājuši, to mēs nezi-
nām:; par to mēs varam tikai, domāt. Tāda bija aina
neražas, gados. 1929. ražas gadā, kad lauksaimnie-
kiem-bija tik liela raža, ka viņiem nebija, kur to likt,
vai tad viņi tika cirpti? Vai tā nebija valsts kase,
kas viņiem maksāja divkāršas cenas par viņu ražo-
jumiem? Bet Latvijas bankā līdzekļi tika iesaldēti
uzpirktā labībā, Ulmaņa kungs! Kad radās grūtības
krēdita tirgū, tad Latvijas banka nevarēja šīs grūtī-
bas laikā novērst, jo trūka līdzekļu. Tas padziļināja
vispārējo krēditu krizi, kas tagad apdraud latu. Es
gribētu zināt, vai lauksaimnieki būs tie, kas cietīs?
— Nē, tā būs darba tauta, kas ar lata nosišanu tiks
nodīrāta! Jūsu izturēšanās, jūsu negribēšana, lai no
turīgiem lauksaimniekiem ņemtu kaut santimu krizes
apkarošanai, liecina, ka aiz jums stāv ļoti iespaidī-
gas aprindas, kas vēlas lata nosišanu. Diemžēl, šīs
grupas bija noteicējas gan Ulmaņa kabinetā, gan
Celmiņa kabinetā, un šīs grupas, diemžēl, ir noteicē-
jas arī tagad, un tādēļ trūkst ticības jūsu cīņai par
lata stabilitāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

Referents G. Zemgals: Kommisijā izteicās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Buševics
iesniedzis priekšlikumu:

„1. panta a punktā strīpot vārdu „pilsētas"."
Referents izsacījās pret deputāta Buševica

priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, ka atturas no balsošanas. Tādu
nav. Par deputāta Buševica priekšlikumu nodots
30 balsu, pret — 49 balsis. Deputāta Buševica
priekšlikums noraidīts. —

Nobalsošanā nāk 1. pants kommisijās redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu
kommisijās redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants kommisijās redakcijā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Krizes apkarošanas nodokli kā piemaksu pie nekusta-

mas mantas nodokļa pilsētās ņem 75% apmērā no aprēķinā-
tās par 1931. un 1932. nodokļa gadu pēc nodokļu nolikuma
117. panta nekustamas mantas nodokļa kopsummas par katru
atsevišķu gadu, noapaļojot santīmus uz augšu līdz pilnam
latam.

Nodokli maksā personas, kas minētas nodokļu nolikuma
118. un 119. pantā.

Piezīme. No krizes apkarošanas nodokļa kā piemaksas
pie nekustamas mantas nodokļa pilsētās atsvabināta
manta, no kuras attiecīgais pilsētu nekustamas man-
tas nodoklis nepārsniedz Ls 16.—."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta vārdu
neviens nevēlas? Iesniegts vairāk priekšlikumu.
Deputāts A. Zaķis un V. Vestermanis liek priekšā:

„2. pantā „75%" vietā likt ,,25%"."
Deputāts M. Nuroks un G. Zemgals liek

priekšā:
„2. pantā „75%" vietā likt ,,50%"."
Beidzot deputāts A. Zaķis, liek priekšā:
„2. panta piezīmē vārdu „Ls 16.—" vietā likt vārdus

„Ls 50.—".
Vārds referentam.
Referents G. Zemgals: Deputāta Zaķa priekš-

likums „75%" vietā likt „25%" kommisijā noraidīts.
Tāpat noraidīts deputāta Vestermaņa priekšlikums
,,75%" vietā likt ,,25%". Deputāta Nuroka priekš-
likums „75%" vietā likt ,,50%" saskan ar manu
priekšlikumu. Kotnarnisijā bija lēmums tikai par
75%,. Beidzot Zaķa kungs liek priekšā piezīmē 16 la-
tu vietā likt 50 latu. Arī šis priekšlikums kommisijā
noraidīts.

No savas puses vēl lieku priekšā papildināt 2.
pantu ar vārdu ,,1933." gadu. Pantā minēti divi ga-
di, — 1931. un 1932. gads; es tagad lieku priekšā
papildināt to vēl ar trešo — ar 1933. gadu. Sama-
zinot 75% uz 50%, es lūdzu Augsto namu paredzēt
1933. gadu arī vēl nākošajā 3. pantā, lai arī 1934,
gada namsaimnieki maksātu to naudu, kas viņiem
tagad samazinājās ar procentu pamazinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība
būs šāda: vispirms likšu uz balsošanu deputātu Za-
ķa un Vestermaņa priekšlikumu „75" vietā likt „25";
ja to pieņems,, atkritīs deputātu Zemgaļa un Nuroka
priekšlikums, tāpat arī attiecīgais kommisijās skait-
lis; ja to noraidīs, nobalsošanā nāks deputātu
Zemgaļa un _ Nuroka priekšlikums „75" vietā
likt „50"; pēc tam nāks nobalsošanā deputāta
Zemgaļa priekšlikums 2. pantu papildināt ar
,,1933. g."; pēc tam nobalsošanā nāks depu-
tāta Zaķa priekšlikums piezīmē un beidzot 2.
pants vai nu pārlabotā, vai kommisijās redakcijā. —
Referents varēja izteikties tikai par kommisijās
priekšlikumu. — Sākam balsot! — Vispirms lieku
uz balsošanu deputātu Vestermaņa un Zaķa priekšli-
kumu
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„75%" vietā likt „25%".
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputātu Zaķa un Vestermaņa priekš-
likumu. Par šo priekšlikumu nodots tikai 10 balsu.
Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums atkrīt. —
Nākošais ir — deputātu Nuroka un Zemgaļa priekš-
likums

„75%" vietā likt „50%".
Referents izteicās ari pret šo priekšlikumu. Lie-

ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par šo inriekšlikumu nodotas 54 balsis,
pret — 23 balsis. Deputātu Nuroka un Zemgaļa
priekšlikums pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā
deputāta Zemgaļa priekšlikums —

2. rindā pēc skaitļa ,,1932." likt skaitli ,,1933.".
Kommisijā par to nav bijusi runa. Lieku šopriekš-

likumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Zemgaļa priekšlikums, pieņemts. — Tagad
nāk nobalsošanā deputāta Zaķa priekšlikums

piezīmē vārdu „Ls 16.—" vietā likt vārdus „Ls 50.—",
Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Zaķa priekšlikumu,. Par šo
priekšlikumu nodots 10 balsu. Nepietiekošs balsu
skaits. Deputāta Zaķa priekšlikums 2. panta piezī-
mē atkrīt. — Beidzot nāk nobalsošanā 2. pants pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Kas atturas? Vienam
balsojot pretim un 2 atturoties, 2. pants pārlabotā
veida pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„2. pantā minētais krizes apkarošanas nodoklis samak-

sājams līdzīgās daļās:
par 1931. gadu:

divpadsmit terminos, 1932. gada katrā mēnesī, ne
. vēlāk par mēneša 5. datumu;

par 1932. gadu:
divpadsmit termiņos, 1933. gada katrā mēnesī, ne
vēlāk par mēneša 5. datumu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas ? Deputāts G. Zemgals iesniedzis 2 priekšliku-
mus. Pirmais priekšlikums:

„Teikumu: „par 1931. gadu divpadsmit... u. t. t." papil-
dinat _ar vārdiem: „bet pirmais termiņš 1932. maksāšanas gadā
skaitās 15. janvāris"."

Otrs deputāta Zemgaļa priekšlikums:
3. pantu papildināt ar teikumu:
„par 1933. gadu:

divpadsmit termiņos, 1934. gada katrā mēnesī, ne
vēlāk par mēneša 5. datumu"."

Vispirms likšu uz balsošanu šos deputāta Zem-
gaļa priekšlikumus pie 3. panta pēc tam šo pantu vai
nu pārlabotā veidā, vai kommisijās redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Zemgaļa iesnieg-
tiem priekšlikumiem. Acīmredzot vairākums. Depu-
tāta Zemgaļa priekšlikumi pieņemti. — Tagad nāk
nobalsošanā 3. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu pārlabotā
veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —Lūdzu no-
lasīt 4. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Krizes apkarošanas nodokli kā piemaksu pie ienākuma

nodokļa ņem no fiziskām un juridiskām personām 50% apmē-
ra no valstij un pašvaldībām par 1931. un 1932. nodokļa gadu
pec nodokļu nolikuma 24. pantam pievienotas tabulas un pēc
nodokļu nolikuma 21. panta vai 24. panta piezīmē aprēķinā-
tas ienākuma nodokļa kopsummas.

Krizes apkarošanas nodoklis nav attiecināms uz fizisku
personu to ienākuma nodokļa daļu, kura aprēķināta no valsts
un pašvaldības darbinieku algas.

Piezīme. Ja fiziskas personas ienākuma kopsummā ietilpst
arī _valsts un pašvaldības darbinieka alga, tad uzliktā
ienākuma nodokļa kopsumma sadalāma divās daļās

proporcionāli ar nodokli apliktai algai un pārējiem
ienākumiem un krizes apkarošanas nodoklis ņemams
tikai _no tās ienākuma nodokļa daļas, kura attiecas

?uz pārējiem ienākumiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Vestermanfm.
V. Vestermanis (vācu baltiešu partija; runā

vāciski)*): Mani kungi! Krizes nodokļa likuma 4.
pants paredz 50% pielikuma pie ienākuma nodokļa.
Atjaujiet man pāris vārdos aizrādīt uz lielām netaisnī-
bām, kādas šai pielikumā slēpjas.

Ienākuma nodoklis par 1931. gadu, kas noder
par pamatu pielikumam, kā zināms, ir uzlikts uz
1930. gada ienākumu pamata. Laikam gan taču, nav
jāšaubās, ka lielākai daļai vistu ienākuma nodokļa
maksātāju 1932. gadā būs daudz mazāki ienākumi
nekā 1930. gadā. Jā, var gadīties pat tā, ka 1932.
gadā pat tam, kam 1932. gadā nav nekādu
ienākumu, būs jāmaksā krizes nodoklis, par
kuru viņš agrāk nekā nevarēja zināt un tā-
pēc arī nevarēja sagatavoties tādam samaksāju-
mam. Katram gan vajadzētu būt skaidram, ka tā
rodas ārkārtīga netaisnība. Principiāli krizes nodokli
varētu ņemt tikai no- pašreizējiem ienākumiem. Es
pilnīgi apzinos, ka techniski to būtu grūti izdarīt.
Bet tas jau ir visa šī likuma galvenais trūkums, ka
tas nav pietiekoši izstrādāts un pārāk maz ievēro
īpatnējos apstākļus.

Lai tomēr zināmā mērā mīkstinātu šī krizes, no-
dokļa nežēlību un netaisnību, es atļaujos iesniegt at-
tiecīgus priekšlikumus. Es jūs lūdzu samazināt lik-
mi no 50% uz 25% un pielikumu aprēķināt nevis no
pilna ienākuma nodokļa par 1930. gadu, bet no 70%.
Ar to būtu galvenā kārtā ievērots tas, ka visam lie-
lam

^
vairumam nodokļu, maksātāju ienākumi 1932.

gada loti ievērojamā kārtā samazināsies.
Tālāk es lūdzu strīpot to noteikumu, kas valsts

ierēdņus no krizes nodokļa paredz atbrīvot. Man
ir pilnīgi nesaprotams', kāpēc no nodokļa jāatbrīvo
valsts ierēdņi, kuru algas samazinās tikai no 3% līdz,
augstākais, 20%, tanī pat laikā apliekot ar šo nodo-
kli privāto saimniecību darbiniekus, kuriem parasti jā-
piecieš vēl lielāki atvilkumi. Ja tomēr šo priekšli-
kumu noraidītu, tādam gadījumam es lieku priekšā
minētā vietā strīpot vārdus „valsts un pašvaldības",
paplašinot līdz ar to atbrīvošanu no krizes, nodokļa
uz visiem algotiem darbiniekiem.

Mans pēdējais un principiāli svarīgākais priekš-
likums pie šī panta ir tāds, ka ar krizes nodokli nav
apliekams neviens, kam 1932. gadā ienākumi ir ma-
zāki par Ls 100.— mēnesī. Es jūs loti lūdzu šo
priekšlikumu pieņemt, jo pretējā gadījumā nebūs ne-
kāda likuma noteikuma tādu personu atbrīvošanai,
kurām 1930. un 1931. gadā bija ar nodokli apliekams
ienākums, bet kuras 1932, gadā ir palikušas bez dar-
ba un kurām nav nekādu ienākum/u 1932. gadā no-
maksājamā krizes nodokļa samaksai

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): 4.
panta otrais, teikums un sekojošā piezīme ir ievesti,
lai pasargātu no krizes apkarošanas nodokļa valsts
ierēdņus. Patiešām valsts ierēdņi nebūtu apliekami
ar nodokļiem. Jau tagadējais ienākuma nodoklis
ierēdniecībai ir augstākā mērā smieklīgs. Ar vienu
roku maksā ierēdņiem augstas algas, bet ar otru—
ņem viņiem tās nost ienākuma nodokļa veidā. Vai
nebūtu daudz vienkāršāk augstās algas nemaksāt un
nodokli neņemt? Tas būtu visiem saprotams; bet
mušupolitiķi līdz šimbijuši citādās domās; viņi maksā
augstas algas ierēdņiem un pēc tam ņem atkal no
viņiem nodokļus. Acīmredzot, tas tamdēļ, lai at-

*) Runātāja atreferējums.
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tiecīgiem cilvēkiem būtu dota iespēja nodokļus pie-
dzīt, jo tad nodokļu piedzīšanas bodītē iespējams pla-
šos apmēros ielikt savus krustdēlus, lai tie tur ba-
rotos pie valsts siles. Tas tā no tiešas lietderības
viedokļa. Bet tā kā mūssu ierēdniecībai stāvoklis
pašreiz ir labs un vēl jo sevišķi labs pēc tam, kad
viņus neapliek ar krizes nodokli tagadējā krizes lai-
kā, kad ir notikusi dzīves palētināšanās un kad mēs
neredzam nekādas patiesas gribas viņu algas ievē-
rojami samazināt, arī ierēdniecībai ienākuma nodok-
lis jāatstāj, un mēs liekam priekšā uzlikt viņaii arī
krīzes apkarošanas- nodokli, jo nevar zināt, par cik
algas samazinās,. Tādēļ arī vajaga strīpot 4. panta
otro teikumu un sekojošo piezīmi aiz tā.

Bez tam mums šķiet, ka krizes nodoklis mūsu
īstos, patiesos bagātniekus nemaz nav lāga skāris.
Un tie ir tie daudzo algu vīri, kas pagājušos gados
un arī vēl tagad saņem no valsts kases vairāk algu
— tūkstošiem latu mēnesī. (Starpsaucieni: „Vai
nevarētu tādus kungus nosaukt!") Tie jau visiem
zināmi! Ko nu vienmēr atkārtot! Tie ir tie īstie ba-
gātnieki, kas īsā laikā ir iedzīvojušies namos un va-
sarnīcās. Viņiem šis krizes nodoklis īsti netiek klāt.
Tāpēc lieku priekšā 4. pantu papildināt ar šādu teiku-
mu: „Visas tās personas, kas atradušās vai atrodas
valsts un valsts autonomo uzņēmumu dienestā un
saņēmušas jeb saņem atalgojumu, pārsniedzošu
Ls 800.— mēnesī, apliekamas ar krizes nodokli par
1931. un 1932. gadu minētā atalgojuma pārsniedzošās
daļas apmērā par katru mēnesi." — Lūdzu manu
priekšlikumu nobalsot, sadalot divās daļās.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Mums, jāizsakāspret Leikarta kunga priekš-
likumu aplikt arī valsts un pašvaldības darbiniekus.
Leikarta kungs teica tā: jānoplēš viņiem vēl otra
āda. Laikam Leikarta kungam mājā aug tādi zvē-
riņi, kam, noplēšot vienu ādu, vēl otra ir apakšā, un
tad var plēst arī to otru. (P. Leikarts no vietas:
„ Tādi mēs esam bijuši jums!") Tādu apstākļu, nav!

Finanču ministris teica skaidri un gaiši, ka
valsts darbinieku algu samazinājums dos 12 miljonu
latu. Samazinājums, kas dos 12 miljonu latu, jau ir
vienas ādas novilkšana. Ja pieņems Leikarta kunga
priekšlikumu, tad ierēdņiem vilks nostvēl otru adu.
Es domāju, tā jautājumu nevar nokārtot. Tāpēc
teikšu īstiem vārdiem: Jūs te varat nodarboties ar
dēmagoģiju, bet te nav tik daudz muļķu, kas ne-
saprastu Jūsu smieklīgos priekšlikumus!. Tie ir no-
raidāmi!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vardu vairāk
neviens nevēlas? Pie 4. panta iesniegts vairāk
priekšlikumu. Deputāts M. Nuroks liek priekšā:

„4. panta 2. rindiņā vārdu ,,50% apmērā" vietā likt ,,36%
apmērā"."

Deputāts V. Vestermanis liek priekšā:
„Likmi 50% atvietot ar 25% un 5. rindā pēc vārda „ķop-

summas" likt vārdus „novelkot 30%"."
Bez tam deputāts V. Vestermanis liek priekšā:
„Pēc vārdiem „nodokļa kopsummas" papildināt sekojoši:
,.Fiziskas personas, kuru peļņa šī nodokļa maksāšanas

gadā nepārsniedz Ls 100.— mēnesī, no šinī panta minēta krizes
apkarošanas nodokļa par attiecīgiem mēnešiem atsvabinātas"."

Deputāts P. Leikarts liek priekšā:
,,4. pantu papildināt ar sekojošu teļkumu:
„Visas tās personas, kas atradušās vai atrodas valsts

un valsts autonomo uzņēmumu dienestā un saņēmušas jeb
saņem atalgojumu, pārsniedzošu Ls 800.— mēnesī, apliekamas
ar krizes nodokli par 1931. un 1932. gadu minētā atalgojuma
pārsniedzošās daļas apmērā par katru mēnesi"."

Tālāk deputāts V. Vestermanis un P. Leikarts
liek priekšā:

„2. nodalījumu līdz ar piezīmi strīpot."

Bez tam deputāts Vestermanis, gadījumam, ja
viņa priekšlikumu par 4. panta otrā nodalījuma un
piezīmes strīpošanu noraidītu, liek priekšā:

„Otrā nodalījumā un piezīmē strīpot vārdus: „valsts un
pašvaldības"."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents G. Zemgals: Deputāta Nuroka priekš-

likums — 50% vietā likt 36% — kommisijā norai-
dīts. Tāpat ir noraidīts deputāta Vestermaņa priekš-
likums — 50%- atvietot ar 25% un 5. rindiņā pēc vār-
da. kopsummas" likt vārdus „novelkot 30%l"

Deputāta Vestermaņa priekšlikums — pēc vār-
diem «nodokļu kopsummas" likt „fiziskas personas,
kuru peļņa nepārsniedz šī nodokļa maksāšanas gadā
Ls 100.— mēnesī, no šinī pantā minētā krizes nodokļa
par attiecīgiem mēnešiem atsvabināmas" — kom-
misiija nav apspriests. Bet, ievērojot to, ka tas ne-
runa pretī vispārīgam šī likuma garam, kura nolūks
nav aplikt ar nodokli tos, kas pelnītu 1932. gadā zem
100 latu mēnesī, es domāju, ka šim priekšlikumam
varētu piekrist, pie kam es piezīmēju, ka ar vārdiem
«attiecīgiem mēnešiem" saprotami tie 1932. un 1933.
gada mēneši, kad maksātāja peļņa būs zem 100 la-
tiem.

Leikarta kunga priekšlikums — krizes apkaro-
šanas nodokļa likumā strīpot 4. pantā otru nodalīju-
mu līdz ar piezīmi un bez tam 4. pantu papildināt ar
šādu teikumu: „visas tās personas, kasi atradušās
vai atrodas valsts vai valsts autonomo uzņēmumu
dienestā un saņēmušas vai saņem atalgojumu, pār-
sniedzošu Ls 800.— mēnesī, apliekamas ar krizes
nodokli par_1931. un 1932. gadu minētā atalgojuma
pārsniedzošas dalās apmērā par katru mēnesi" —
kommisijā nav pārrunāts un nav apspriests, bet, ie-
vērojot to, ka tas paredz to pašu, par ko runā valdī-
bas izgatavojamais krizes likums attiecībā uz ierēdņu
algu samazināšanu, tas būtu noraidāms.

Vestermaņa priekšlikumu — otro nodalījumu
līdz ar piezīmi strīpot — kcmmisija ir noraidījusi.
Tāpat, saskaņā ar to, ka kommisijā ir atstājusi spēkā
4. panta otro daļu, nebūtu pieņemams arī Vesterma-
ņa kunga priekšlikums strīpot vārdus «valsts un
pašvaldības".

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Balsošanas
kartība bus šāda. Vispirms nāks nobalsošanā depu-
tāta V. Vestermaņa priekšlikums

4. panta pirmā nodalījumā 50% vietā likt . 25%.
Ja to pieņems, atkritīs deputāta M. Nuroka

priekšlikums; ja deputātaVestermaņa priekšlikumu
noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta Nuroka priekš-
likums —

50% vietā likt 36%i
Pēc tam nāks nobalsošanā deputāta Vesterma-

ņa priekšlikums —
5. rindiņā pēc vārda „kopsummas" likt vārdus «novel-

kot 30%.".
Tālāk nāks nobalsošanā deputāta Vestermaņa

priekšlikums —
4. pantu papildināt ar vārdiem „fiziskas personas, kuru

pelņa šī nodokļa maksāšanas gadā nepārsniedz Ls 100.— mē-
nesī, no šinī pantā minētā krizes apkarošanas nodokļa par at-
tiecīgiem mēnešiem atsvabinātas."

Pēc tam nobalsošanā nāks deputāta V. Vester-
maņa un P. Leikarta priekšlikums —

strīpot panta otro nodalījumu ar piezīmi.
Ja šo priekšlikumu noraidīs, nobalsošanā nāks

deputāta Vestermaņa priekšlikums, —
otrā nodalījumā un piezīmē strīpot vārdus „valsts un paš-

valdības".
Pēc tam nobalsošanā nāks deputāta Leikarta

priekšlikums:
„4. pantu papildināt ar teikumu: „Visas tās personas, kas

atradušās vai atrodas valsts un valsts autonomo , uzņēmumu
19*
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dienestā un saņēmušas jeb saņem atalgojumu, pārsniedzošu Ls
800.— mēnesī, apliekamas ar krizes nodokli par 1931. un 1932.
gadu minētā atalgojuma pārsniedzošās dalās apmērā par katru
mēnesi"."

Beidzot nobalsošanā nāks 4. pants vai nu pār-
labotā, vai kommisijās redakcijā. —Referents izsa-
cījās pret visiem pārlabojumiem, pie kam aizrādīja,
ka par deputāta Vestermaņa priekšlikumu —

pēc vārdiem „nodokla kopsummas" likt vārdus: „Fiziskas
personas, kuru peļņa šā nodokļa maksāšanas gadā nepārsniedz
Ls 100.— mēnesī, no šinī pantā minētā krizes apkarošanas no-
dokļa par attiecīgiem mēnešiem atsvabinātas."

Kommisijā nekas nav spriests, bet pēc referenta
domām tas saskan ar to garu, kādā šis likums iz-
strādāts un tāpēc būtu pieņemams. — Vispirms
lieku uz balsošanu deputāta Vestermaņa priekš-
likumu:

. „Likmi 50% atvietot ar 25% un 5. rindā pēc vārda „kop-
summas" likt vārdus ,.novelkot 30%"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Vester-
maņa priekšlikumu. Par to nodotas tikai 9 balsis.
Nepietiekošs balsoti skaits. Deputāta Vestermaņa
priekšlikums noraidīts. — Deputāts Nuroks liek
priekšā:

„2. rindiņā vārdu „50% apmērā" vietā likt ,,36% ap-
mērā"."

Referents izteicās arī pret šo priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Nuroka
priekšlikumu. Par deputāta Nuroka priekšlikumu
nodots tikai 10 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. De-
putāta Nuroka priekšlikums noraidīts. — Nobalso-
šanā nāk deputātu V. Vestermaņa un P. Leikarta
iesniegtais priekšlikums —?

otro nodalījumu līdz ar piezīmi strīpot.

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Par šo
priekšlikumu nodots 18 balsu. Nepietiekošs balsu
skaits. Arī šis priekšlikums noraidīts. — Tālāk
nāk nobalsošanā deputāta Vestermaņa priekš-
likums —

otrā nodalījumā un piezīmē strīpot vārdus: „valsts un paš-
valdības".

Referents izteicās arī pret šopriekšlikumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdziupa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par šo priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret — 46
balsis. Tas noraidīts. — Tagad nāk nobalsoša-
nā deputāta Vestermaņa priekšlikums —

pēc vārdiem „nodokļa kopsummas" papildināt pantu šādi:
«Fiziskas personas, kuru pelņa šī nodokļa maksāšanas gadā
nepārsniedz Ls 100.— mēnesī, no šinī pantā minētā krizes ap-
karošanas nodokļa par attiecīgiem mēnešiem atsvabinātas."

Referents izsacījās par šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas no balsošanas? Tādu arī nav. Šis
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —? Beidzot nāk
nobalsošanā deputāta Leikarta priekšlikums —

4. pantu papildināt ar šādu teikumu: „Visas tās perso-
nas, kas atradušās vai atrodas valsts un valsts autonomo uzņē-
mumu dienestā un saņēmušas jeb saņem atalgojumu, pārsnie-
dzošu Ls 800.— mēnesī, apliekamas ar krizes nodokli par 1931.
un 1932. gadu minētā atalgojuma pārsniedzošās daļas apmērā
par katru mēnesi."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par šo priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret — 46
balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk
nobalsošanā 4. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par šī panta pieņemšanu. Bei-
dzot 'lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.

Par 4. panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas
63 balsis,, pret — 9 balsis. 4. pants pārlabotā veidā
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„4. pantā minētais krizes apkarošanas nodoklis samaksā-

jams līdzīgās daļās: »
par 1931. gadu:

divpadsmit termiņos, 1932. gada katrā mēnesi, ne
vēlāk par mēneša 15. datumu;

par 1932. gadu:
divpadsmit termiņos, 1933. gada katrā mēnesī, ne

vēlāk par mēneša 15. datumu."
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-

viens nevēlas? Deputāts Zemgals liek priekšā:
„5. pantā teikumu „par 1931. gadu divpadsmit termiņos...

u. t. t." papildināt a_r vārdiehv._„bet pirmais termiņš 1932. mak-
sāšanas gada skaitās 25. janvāris"."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Zemgaļa priekšlikums pie-
ņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 5. pants pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav? Kas at-
turas? Nav. 5. pants pārlabotā veidā pieņemts. —

II daļa. Vispārējie noteikumi.
(Sauciens no vietas: „Nevajaga lasīt!") Augs-

tais nams nolasīšanu nevēlas. Vai ir iebildumi pret
II daļas virsrakstu? Iebildumu nav. II daļas virs-
raksts pieņemts!. — 6. pants.

(Nodokļu inspektors aprēķina krizes apkarošanas nodokli
un izsūta pirms pirmā maksāšanas termiņa katram maksātā-
jam, nodokļa listi, kurā uzrāda aprēķināto nodokļa summu. Par
listu izsūtīšanu jāpublicē „Valdības Vēstnesī". Ja maksātājs
laikā nesaņem nodokļa listi, viņam pēc tās jāgriežas vietējā
nodokļu inspektora kancelejā. Nodokļa listes nesaņemšana
laikā nepagarina nomaksas termiņus.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 6.
pants pieņemts. — 7. pants.

(Pamazinot pilsētas nekustamas mantas vai ienākuma
nodokļus, nodokļu inspektoram attiecīgi jāpamazina arī krizes
apkarošanas nodoklis, bet šo pašu nodokli papildu aplikuma ga-
dījumos, krizes apkarošanas nodoklis attiecīgi paaugstināms.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 7.
pants pieņemts. — 8\ pants.

(Sūdzības par nepareizu nodokļa aprēķinu iesūtāmas at-
tiecīgam nodokļu inspektoram viena mēneša laikā no pirmā
maksāšanas termiņa, bet pārsūdzības šais lietās — viena mē-
neša laikā no nodokļu inspektora lēmuma saņemšanas dienas
— nodokļu departamentam, kas to izšķir galīgi.

Piezīme. Šai (8.) pantā minētās sūdzības resp. pār-
sūdzības _attiecas tikai uz nodokļa summas skait-
lisko aprēķināšanu, bet ne uz nodokli pēc būtības.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 8.
pants pieņemts. — 9. pantsi.

(Fiziskas un juridiskas personas, kuras, nodokļa maksā-
tāju listes sastādot, izlaistas, no nodokļa nepamatoti atsvabi-
nātas, vai apliktas mazākā apmērā nekā pienākas, apliekamas
ar nodokli pec lietas noskaidrošanas papildu kārtā, pie kam uz-
liktais nodoklis sadalāms divpadsmit līdzīgās daļās un katrā
mēnesī, ne _ velak par tuvāko 5. datumu, nomaksājama viena
divpadsmitā daļa.

Šī papildu aplikšana pielaižama tikai par pēdējiem no-
tecējušiem trim nodokļu gadiem.. )

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 9.
pants pieņemts. — 10.pants.

(Par termiņā nesamaksāto nodokli jāmaksā soda nauda
1% no nesamaksātas nodokļa summas par katru pilnu vai ne-
pilnu mēnesi, noapaļojot santīmus uz augšu līdz pilnam latam.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 10.
pants pieņemts. — 11. pants.

(Termiņā nesamaksāto nodokļa summu piedzen nodokļu
nolikuma 1. pielikumā (pie 3. panta) paredzētā kārtībā. Maksā-
tajiem, kas atrodas sevišķi grūtos apstākļos, nodokļa piedzī-
šanu var apturēt finanču ministris, kādā gadījumā jāaprēķina
soda nauda pec 10. panta noteikumiem.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 11.
pants pieņemts. — 12. pants.

(Finanču ministrim, saziņā ar valsts kontrolieri, ir tiesī-
ba uz maksātāja lūgumu, kura manta cietusi no ugunsgrēka,
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plūdiem vai citiem nelaimes gadījumiem, nodokli samazināt
vai pavisam atlaist Ša panta noteikumus var piemērot arī
gadījumos, kad maksātāja materiālās grūtības tieši saistītas
ārpilsētas jaunceltu eku hipotekāriskiem parādiem ilgtermiņa
krēdita iestādes, ja šīs ēkas saktas izmantot ne agrāk kā 1925.
g. 1. janvārī.)

— Deputāts A. Zaķis iesniedzis šādu priekš-
likumu:

„12. panta pēdējo teikumu, sākot ar vārdiem „Šā panta
noteikumus..." izteikt šādi:

„Sī likuma 2. un 4. p, p. minētos krizes nodokļus neņem
no nekustamas mantas un viņas ienākumiem, ja šī nekustamā
manta sastāv no namiem, kas uzcelti, izbūvēti vai uzlaboti ar
kapitāliem remontiem pec 1925. gada 1. janvāra"."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referenta, at-
sauksmi.

Referents G. Zemgals: Kommisijā izteicās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku to uz balsoša-
nu. Ludzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Par šo priekšlikumu nodotas tikai 9 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Priekšlikums noraidīts. — No-
balsošana nak 12. pants kommisijās redakcijā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 12. panta pieņemšanu
kommisijās redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
12. pants kommisijās redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
— 13. pants.

(Pārmaksātās vai nepiederoši iemaksātās nodokļa sum-
mas ieskaita nākamos nodokļa maksājumos vai uz maksātāja
lūgumu atmaksa.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 13.
pants pieņemts. — 14. pants.

(Krizes apkarošanas nodokli pārzina nodokļu departa-
ments.)

Iebildumu nav? 14. pants pieņemts. — 15.
pants.

(Ša likuma izvešanai dzīvē finanču ministrim ir tiesība
izdot instrukciju.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 15.
pants pieņemts. — Noslēguma teksts.

(Likums stājas spēkā, ar izsludināšanas dienu.)
Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? No-

slēguma teksts pieņemts., — Nobalsošanā nāk likums
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pie-
ņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. 11 balsojot pretim un vienam atturoties, lir
kūms visumā pieņemts. — Redakcijas kommi-
sijās ziņojums būs vēlāk.

Pie šī likuma iesniegtas vairāk pārejas formulas,
kuras lūdzu nolasīt.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeima nolemj: 1)' uzdot valdībai reģistrēt no Latvijas

izvestos un ārzemju bankās noguldītos, Latvijas pilsoņiem pie-
derošos kapitālus un tos aplikt ar 10%' krizes apkarošanas no-
dokli un novietot Latvijā;

2) ' uzdot valdībai nekavējoši pārstrādāt nodokļu noliku-
ma attiecīgos pantus, lai no ienākuma nodokļa atsvabināto
ienākuma summu (eksistences minimumu) noteiktu uz Ls
1200.."—, atjaunojot nodokļu skalā agrākas likmes;

3) uzdot valdībai izstrādāt likuma projektu par nodokli
uz neapstrādātu — atmatā stāvošu zemi.

4) uzdot valdībai iesniegt Saeimai pārgrozījumus un pa-
pildinājumus pie ienākuma nodokļa likuma, ar kuriem ienāku-
ma nodoklis tiktu attiecināts arī uz ienākumiem no lauksaim-
niecības un ārzemju kapitāliem (nodokļu nolikuma 4. panta 2.
punkts un 6. panta 5. un 6. punkts)."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ceturto
pārejas formulu iesniedzis deputajrs A. Buševics.
Vārds pie pārejas formulām deputātam Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts):' Mūsu_ pārejas
formula liek priekšā to, ko jau agrāk aizrādījām, pro-
ti — pievilkt krizes nodokļa maksāšana arī lauk-
saimniekus. Ja, runājot par nekustamas mantas no-
dokli, varēja teikt, ka lauksaimnieki pašreiz ir grū-
tos apstākļos, ka viņiem nav, ko maksāt, tad šeit to
nevar teikt, jo ienākuma nodokli taču ņem tikai no
faktiskiem ienākumiem un tikai tad, ja tie pārsniedz

v

Ls 2000.— gadā. Ja tagad lauksaimnieku pārstāvji,
kam ir izšķirošais vārds valdībā, nāks un sacīs, ka
uz lauksaimniekiem šo nodokli nevar attiecināt, tad
tas apstiprinās to, ko es teicu, ka viņi grib panākt
lata sabrukumu, jo no tā viņi profilēs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Augstais nams! Es gribu papildināt pirmo pār-
ejas formulu ar sekojošo: „Par neuzrādīto, ārzemēs
ieguldīto kapitālu uzrādīšanu izmaksājami uzrādītā-
jam 10% gratifikācijas no uzrādītās summas, pie
kam neuzrādītais kapitāls konfiscējams."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Mūsu frakcija ie-
sniedz pārejas formulu, kas prasa jauna likumpro-
jekta izstrādāšanu.

Nekustamas mantas nodoklis pašlaik uz laukiem
vienā ziņā ir uzlikts nepareizi. Dažs labs grib ze-
mi apstrādāt, bet nav, kur to rentēt, pie kam ir ze-
me, kas netiek apstrādāta un ari netiek izrentēta.
Mūsu nodokļu sistēma zemes neapstrādātajiem ir
loti labvēlīga. Patiešām jāteic, ka tagadējais neku-
stamas mantas nodoklis ir izstrādāts tā, ka zemes
neapstrādātāji saņem zināmu prēmiju, jo tāda zeme
aplikta ar loti niecīgu nodokli. Tā tad tagadējais
lauku nekustamas mantas nodoklis veicina zemes
neapstrādāšanu. Vajadzētu būt otrādi: kas neap-
strādā zemi, tam jāuzliek stingrāki nodokļi, lai tas šo
zemi izrentētu citiem, kas to grib apstrādāt. Tad,
kungi, pa daļai likvidētos arī pašreiz esošais bez-
darbs. Ceru, ka Augstais nams atbalstīs mūsu frak-
cijas iesniegumu. Es domāju, ka arī Augstā nama
interesēs ir, lai zemi vairāk apstrādātu, lāi neatstātu
atmatā zemi, kur var ražot mums nepieciešamospro-
duktus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Firksam.

V. Firks (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Pirmā pārejas formula, varbūt, ir
diezgan labi domāta, jo ar to grib sadzīt rokā arī ār-
zemēs esošos Latvijas valsts pilsoņu kapitālus, lai
ierobežotu kapitālu bēgšanu. Es tomēr domāju, ka
ar priekšā liktiem soliem neko nebūs iespējams sa-
sniegt, jo tie, kas savus kapitālus rūpīgi būs nogādā-
jušipāri robežai, gan jau būs tos pārvietojuši un ie-
guldījuši tā, ka tos vairs nevarēs sadzīt rokā. Ja nu
pārejas formula vēl prasa ārzemēs noguldītos kapi-
tālus aplikt ar 10% soda nodokļa, tad nav saprotams,
kāpēc šāds sods jāmaksā arī tiem kapitāliem, kas jau
gadiem ilgi ieguldīti ārzemēs. Taču ne tagad šie
kapitāli tur nobēdzināti un pārvietoti!

Otrā pārejas formula grib ienākuma nodokļa ap-
rēķināšanai paredzēto eksistences minimumu sama-
zināt no 2000 latu uz 1200 latu, lai radītu šim nodo-
klim plašāku bāzi un pavairotu valsts ienākumus. Ja
tomēr lietai pieejam tuvāk, tad ir redzams, kašī sola
izdevīgums ir stipri liels jautājums. Minimālo no-
dokļa likmju iekasēšana, kas būs tikai daži lati, iz-
maksās valstij vairāk nekā dos. Rezultātā radīsies
tikai sarūgtinājums plašākos tautas slāņos, kas taga-
dējos laikos jau tā cieš pārāk smagi. Par visām lie-
tām no tā būs jācieš strādnieku aprindām, kuras _ne~
bauda to priekšrocību, ka ienākuma nodokli aprēķi-
na tikai par 60% algas, kā tas ir ar valsts ierēdņiem.
Ja jau jārunā par grozījumiem ienākuma nodokļa li-
kumā, tad maksāšanas termiņi jāsadala vļenmērīgi
pa visu gadu, lai vispārīgi šī nodokļa maksāšanu pa-
darītu iespējamu.

*) Runātāja atreferējums.
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Līdzar to priekšlikumi, kas ietverti abās ap-
spriežamas pārejas formulās, noraidāmi.

Kas attiecas uz kreisā spārna nupat iesniegto
pārejas formulu, tad par to man jāsaka sekojošais:
priekšlikums atkal ievest ienākuma nodokli arī uzlaukiem pilnīgi nošauj garam mērķim, jo kur nekānav, turneka arī nav ko ņemt. Bez tam savā laikā,
kad ienākuma nodokli uz laukiem atcēla, par ekviva-
lentu mes aplikām laukus ar paaugstinātu nekusta-
mas mantas nodokli.

Ja tālāk ierosina aplikt ar sevišķu spekulācijas
nodokli visu neapstrādāto zemi, tad ar to še no-
tiek tikai aģitācija, jo katram ir zināms, ka tagad ze-
me stāv neapstrādāta tikai tāpēc, ka apstrādāšana
neatmaksājas. Ka laimi tagad lauksaimnieks no-
maksa vel kādu speciālu nodokli par zemi, kas vi-
ņam nedodnekadas peļņas? Ja jūs,_mani kungi, šā-
du neapstrādātu zemi piespiedu kārtā pat atsavinātu
un gribētu izsoles pārdot, tad neviens šo zemi
neņemtu pat ka _ dāvanu. Tāpēc arī abi šie
priekšlikumi noraidāmi, jo tie iesniegti aģitācijai un
tiem nav nekāda satura.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam.

_J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Otra pārejas formula paredzēts līdzšinējo eksistences
minimumu no 2000 latu pazemināt uz 1200 latu, t. i.
samazināt to par apaļiem40%. Es saprastu šādu
priekšlikumu, ja dzīves dārdzība būtu samazināju-
sies par tādu pat procentu. Tad mums nebūtu iebil-
dumu pret eksistences minimuma samazināšanu par
40%. Tomēr oficiālie dati mums rāda citu ainu.
Man te pie rokas ir statistiskās pārvaldes biļetena
12numurs, ta tad decembra mēneša numurs, un te
mes skaidri redzam, ka dzīves dārdzības indeks, ja
1921. gads ir pielīdzināts simtam — 1930. gadā ir 112,
bet 1931. gada — 108. Ta tad dzīves dārdzība ir sa-
mazinājusies tikai par 4 punktiem, rēķinot par 5 ģi-
menes locekļiem. Sīktirdzniecības cenas 1930. gadā
ir izteiktas ar indeka skaitli 132, bet 1931. gadā — ar
skaitli 106._ Tā tad tās ir tikai par 26 punktiem ze-
māk, bet pārejas formula, kā jau teicu, liek priekšā
samazināt eksistences minimumu par 40%.

Kāds_ rezultāts no tā būs, to mēs itin labi redzam
statistiskās pārvaldes oficiālā izdevumā. Proti —
886. lapas pusē ir sekojošie raksturīgie skaitli. Ja
Augstais_ nams pieņemtu šo eksistences minimuma
pazeminājumu, tad ar to no jauna būtu aplikti ar ie-
nākuma nodokli visi tie, kas līdz šim bija atsvabi-
nāti, t. i. tie, kuru ienākums bija 1200 latu gadā. Tādu
ir bijis 1926./27. gadā 39.500, bet vēlāk, 1927./28.
gadā — 84.000 un 1928./29. gadā — 67.000; tie ir tādi,
kuru ienākumi svārstījušies no 1200—2000 latu. Ta
tad, pieņemot šo pārejas formulu tādā veidā, kādā
tā šeit likta priekšā, nodokļu maksātāju kontingentā
tiktu ierauti apmēram 70.000—80.000 jaunu maksā-
tāju, un tie visi būtu nodokļu maksātāji, kas darbā
tikko iegūst sev eksistences minimumu. Ja mēs ta-
gad propagandējam Latvijas ražojumus un sakām,
lai pērk iespējami' vairāk iekšzemes ražojumu, un
tanī pat laikā ar dažiem iepriekšējiem lēmumiem
esam dzīves dārdzību nevis pazeminājuši, bet pa-
augstinājuši, tad faktiski panāksim to, ka iekšējā
tirgu lielākās iedzīvotāju daļas pirkšanas spējas no-
vedlsim līdz nullei. Ievērojot šos apstākļus, mēs iz-
sakāmies'pret otrās pārejas formulas pieņemšanu un
balsosim pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Ulpes kunga priekšlikums
prasa nodokļa uzlikšanu zemei,kas atstāta atmatā un
kas skaitās neapstrādāta. Šāds priekšlikums ir pil-

nīgi nereāls — nereāls tapec, ka tādā veida priekš-
likums Saeimā ir jau pacelts vairāk reižu,_ bet vien-
mēr tas Augstajā nama ir noraidīts. Ir grūti pateikt,
kur sākas atmatā atlaista, neapstrādāta zeme un kur
sākas apstrādāta zeme. Mes zinām, ka šinī intensī-
vās saimniekošanas laikā — arī sociāldemokrāti ir
daudz aizstāvējuši šo mušu lauksaimniecības nozari,
proti piensaimniecību — ir atzīts_ par nepieciešamu
tas, ka lopi jāgana ne tikai dabīgas ganības, bet arī
atmatās atlaistos tīrumos jeb,_ ka zinātniski tas no-
sauc, mākslīgi ierīkotās ganības. (Starpsaucieni pa
kreisi.) Jūs taču domājat neapstrādāto zemi. Māk-
slīgas ganības dažreiz pastāv 15 un vairāk gadu. Ka
jau teicu, vispār ir grūti pateikt, kur sakas neapstrā-
dāta un kur sākas apstrādāta zeme. Tadeļ arī šis
priekšlikums, kas ir stipri stiepjams vienā vai otrā
virzienā un var loti nelabvēlīgi atsaukties uz mušu
piensaimniecību, nav mums pieņemams, jo ir pilnīgi
nevietā; tāpēc es lūdzu Augsto namu balsot pret
Ulpes kunga priekšlikumu. Mūsu frakcija balsos
pret to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Birznieka un
Mendera kunga strīdu — pēc tam, kad viņi to bus
beiguši — man šinī gadījumā jānostājas Mendera
kunga pusē. Es nesaprotu, ko šeit Birznieka kungs
domāja un ko vispār domā zemnieku savienība. Zem-
nieku, kuram ir sava māja, kuram nav jāmaksā dzī-
vokļa īre, kuram ir maize, kuram ir iztika un pārtika
un arī sēkla — jo ja viņam prasa, vai viņam sēkla ir,
tad viņšpasaka, ka ir —, vienīgais, kas viņam trūkst,
tas, varbūt, ir nauda, bet viss pārējais, kas vajadzīgs
cilvēka dzīvei un iztikai, viņam ir —, šo zemnieku
nedrīkst aplikt ar ienākuma nodokli, nekādā ziņā ne-
drīkst! Ja reiz cilvēks dzīvo uz laukiem, tad ienā-
kuma nodoklis nav domāts viņam un viņš ar ienā-
kuma nodokli nav apliekams. Bet cilvēku, kas dzī-
vo pilsētā un kas pelnī 1200 latu gadā, šo cilvēku,
kam nav naudas, nav dzīvokļa, nav pārtikas — pie
kam Latvijā ir daudz tādu cilvēku,kas pelni 1200 latu
gadā un pie tam vēl ir ģimenes cilvēki —, to vaja-
got aplikt ar nodokli. Šiecilvēki ir spēruši savā dzī-
vē tādu soli, ka ir apprecējušies, un viņiem ir bērni,
ir ģimene. Viņiem nemaz nav tik viegli! Katru
dienu viņiem jādomā par maizi. Kad katru mēnesi
pienāk tā saucamais stingrais 10. datums un nam-
saimniekam jānes īre, tad viņam nav kabatā naudas,
un ta jāiet aizņemties gan šur, gan tur. Redziet, vi-
ņam nav tāda dzelzs inventāra, kāds tagad ir lauk-
saimniekiem, kam tagad neviens nevar ķerties klāt,
nevar izlikt no dzīvokļa u. t. t. Tāpēc šo cilvēku ka-
tegoriju nedrīkst aplikt ar ienākuma nodokļi. Ko
tad mes gribam panākt ar šādu aplikšanu? Šie,cil-
vēki būs jānodod tanī pašā laikā sociālā apgādē", lai
no vienas puses pilsēta dotu viņiem maizi un dzīvokli,
betno otras puses grib, lai šie paši cilvēki maksātu
ienākuma nodokli. Ja mēs par 1930. un par 1931.
gadu redzam, ka dzīves minimums nav samazinājies,
un mēs neesam aplikusi šo kategoriju ar ienākuma
nodokli, tad vēl jo vairāk nav saprotams, kāpēc to
varētu darīt 1932. gada, kad cenas visiem produktiem
pacelsies un kad dārdzība pieaugs — tas, bez šau-
bām, ir skaidrs, jo ņemiet, ko gribiet, pat pasts, zī-
mogmarkas, paraksti un pat raksti tiek aplikti, un
tas skar vienadamera kā bagātos, tā arī tos, kas
pelnī 100 latu mēnesī; tāpēc kategoriski jānoraida
prasībaaplikt šos cilvēkus ar ienākuma nodokli. Viņi
tāpat ka līdz šim no ienākuma nodokļa ir atsvabinā-
mi. Ir jābrīnās tikai,_ kā kommisijā un kommisijās
referents varēja nostāties uz tāda viedokļa. Aug-
stais nams jaiuciz to noraidīt,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Es nebūtu nācis te jūsiuilaiku kavēt, ja deputāts Birz-
nieks ar savām

^
ārkārtējām" zināšanām lauksaim-

niecība nebūtu, mēģinājis, nezin kamdēļ, ieskaidrot,
ka mākslīgās ganības ir atmatas. Birznieka kungs,
kam Jūs šinī Augstajā namā to gribat, ieskaidrot?
Taču katrs labi zina, ka mākslīgās ganības ir kulti-
vēta zeme lauksaimniecībā un ka tādas neviens ne-
grib aplikt ar atsevišķu nodokli. Tās nemaz nav
domāts aplikt. Esiet pārliecināti, ka tagadējais Mi-
nistru kabineta loceklis, zemkopības ministra kungs,
kas nāk no agronomu aprindām, zinās, ka mākslīgās
ganības nav atmatas. Jūs caur savu ministra kungu
varat uzmanīt valdību,, lai viņa būtu tādos ieskatos,
ka mākslīgās ganības nav atmatas. Tā tad caur
savu ministra kungu jūs varēsit tikt skaidrībā un pa-
nākt, ka mākslīgās ganības ar šo nodokli netiks ap-
liktas. Bet Jūs, Birznieka kungs, itin labi zināt —
nezinu, kā ir Zemgalē, bet visā pārējā Latvijā ir tā,
ka visur tur, kur tīrumos aug zāle 5 — 6 un 7 gadus,
ja to neapstrādā, tad tur pat ir kazas barība virsū
neizaug. Tā ir nekultivēta zeme, kas nekam nav
derīga. Par tādu mēs runājam, ka to vajaga dot
cilvēkiem apstrādāt, pārvēršot šo nekultivēto, at-
matā atstāto zemi par tādu, kas nestu augļus, lai
cilvēkiem būtu darbs un maize.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par pārejas
formulām izbeigtas,. Pavisam iesniegtas 4 pārejas
formulas. Divas iesniegusi finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā un divas — deputāti. Pirmā
— finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās
pārejas formulā deputāts A. Budže iesniedzis papil-
dinājumu : : :

„Par neuzrādīto ārzemēs noguldīto kaprāļu uz*adīšanu
izmaksāt uzrādītājam 10% gratifikācijas no uzrādītās summas,
pie kam neuzrādītais kapitāls konfiscējams."

Referents ziņo, ka kommisijā tāds papildinājums
neesot apspriests. Lieku šo deputāta Budžes papil-
dinājumu pirmā pārejas formālā uz balsošanu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Acīmredzot vai-
rākums. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk kom-
misijās pirmā pārejas formula pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šīspārejas formulas pie-
ņemšanu. Acīmredzot vairākums. Pirmā pārejas
formula pārlabotā veidā pieņemta. —

Nobalsošanā, nāk otra pārejās formula, ko iesnie-
gusi arī finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šīs pārejas formulasi pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par otrās pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par otrās pārejas formulas pieņemšanu no-
dots 50 balsu, pret — 25 balsis, atturējušies 2. Otra
pārejas formiuila pieņemta. —

Nobalsošanā nāk trešā, deputāta P. Ulpes ie-
sniegtā pārejas formula:

„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par nodokli uz
neapstrādātu — atmatā atstātu zemi."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents G. Zemgals: Kommiisijā šī pārejas

formula nav apspriesta, kāpēc kommisijās atsauksmi
nevaru dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
deputāta Ulpes iesniegta pārejas formula. Ludzu
pacelties tos, kas ir par šo pārejas formulu._ Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par deputāta Ulpes iesniegto
pārejas formulu nodota 31 balss, pret — 35 balsis,
atturējies 1. Deputāta Ulpes parejas_ formulanorai-
dīta. — Beidzot nak nobalsošana deputāta A.
Buševica iesniegtā pārejas formula:

„Uzdot valdībai iesniegt Saeimai pārgrozījumus un papil-
dinājumus pie ienākuma nodokļa likuma, ar kuriem ienākumu
nodoklis tiktu attiecināts arī uz ienākumiem no lauksaimnie-
cības un ārzemju kapitāliem."

Vārds referentam.
Referents G. Zemgals: Šīs pārejas formulas

pirmā daļa ir noraidīta jau ar to, ka ir pieņemts pats
likums. Otrā daļa kommisijā nav apspriesta, un par
to es nevaru izteikties,

(Sauciens no vietas: „Balsot dalīti!")
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Liek priekšā balsot

dalīti. Iesniedzējam nav iebildumu pret dalītu bal-
sošanu. Nobalsošanā nāks vispirms pārejas formu-
las pirmā daļa:

„Uzdot valdībai iesniegt Saeimai pārgrozījumus un papil-
dinājumus pie ienākuma nodokļa likuma, ar kuriem ienākuma
nodoklis tiktu attiecināts arī uz ienākumiem no lauksaim-
niecības."

Referents izsakāsi, ka šī daļa esot jau noraidīta.,
pieņemot likumu.. Pārejas formulas iesniedzējs ta
nedomā. Lieku pārejas formulas pirmo daļu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Buševica iesniegtās pārejas formulas pirmo daļu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to._ Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Buše-
vica iesniegtās pārejas formulas pirmo daļu nodots
20 balsu, pret — 54 balsis, atturējušies 5. Deputāta
Buševica iesniegtā pārejas formula noraidīta. —
Tagad nāk nobalsošanā deputāta Buševica iesniegtas
pārejas formulas otrā dala:

„... ar kuriem ienākuma nodoklis tiktu attiecināts arī uz
ārzemju kapitāliem."

Lūdzu pacelties tos,kas ir par šo pārejas formu-
las dalu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties_ toskasi atturas. Par depu-
tāta Buševica iesniegtās pārejas formulas otro daļu
nodotas 29 balsis, pret — 42 balsis, atturējušies 4.
Arī tā noraidīta. —

3. dienas kārtības punkts — likums par.ap-
grozījuma, n o d ok 1i. Iesniegts priekšlikums,
ko parakstījuši deputāti J. Breikšs, G. Mīlbergs,
A. Eglītis u. c. —

„likumu par apgrozījuma nodokli noņemt no dienas kār-
tības un nodot atpakaļ finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai caurskatīšanai. "

Viens var dabūt vārdu par, viens — pret priekš-
likumu. Vārds deputātam Breikšam par priekš-
likumu.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Mēs iesniedzam šo priekšlikumu tapec, ka
likumprojekts kā tādsi pa. pantiem kommisijā nav_ ap-
lūkots — ir bijušas tikai vispārīgās debates, Tapec
mēs liekam priekšā atdot šo likumprojektu vēlreiz
kommisijai, lai tā to izskatītu arī pa pantiem. (Saucieni
pa kreisi.) No tad jau redzēsim, vai Augstais nams
to uzdos, vai nē! Ja uzdos, tad man būs taisnība,
bet janeuzdos, tad taisnībabūsjumsPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Buševicam pret priekšlikumu.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Es domāju, ka
deputāta Breikša priekšlikums nav pieņemams.
Mums nav zināmas šī likumprojekta aizkulises._ Mes
zinām tikai to, kas ir bijis atklātībā, un tāpēc ari
varam teikt, ka likumprojekts kommisijā ir noraidīts.
Citu priekšlikumu nav bijis. Ja grib šo likumprojek-
tu vēlreiz nodot kommisijai, tad vajaga lemt, vai
uzdot kommisijai apspriest šo likumprojektu pec bū-
tības, vai nē. Ja lieta būs tā izlemta, tad kommisijā
varēs ķerties pie likumprojekta caurlūkošanas.
Mēs uzskatām, ka likumiarojekta liktenis kommisijā
ir jau izšķirts. Kommisijai tur nav vairāk nekā ko
lemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta
Breikša u, c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu,
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Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Breikša u. c.
iesniegtā priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šī priekšlikuma pieņemšanu.
Beidzot lūdzu, pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Breikša u. c. priekšlikuma
pieņemšanu nodota 51 balss, pret to — neviena, at-
turējušies 28. Deputāta Breikša u. c. iesniegtais
priekšlikums pieņemts. Likumprojekts par apgro-
zījuma nodokli noņemts no dienas kārtības un no-
dots finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-

f

misijai. —
Iesniegts priekšlikums —
uzdot finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai

likumprojektu par apgrozījuma nodokli izskatīt 10 dienu laikā.
Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šī priekšlikuma pieņemšanu. Acīmredzot vairā-
kums. Priekšlikums pieņemts. —

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
muitas tarifos. Referents K. Ulmanis. Vārds
referentam.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Pār-
grozījumi muitas tarifos paredz uzlikt noteiktu
muitas likmi, proti — 10 latu apmērā ievedamām
siļķēm.. Šo pārgrozījumu ir izstrādājusi valdība un
iesniegusi Augstajam namam, pēc tam, kad tas ir pie-
ņemts arī kommisijā, ar tādu aprēķinu, ka pēc tam,
kad būtu ievesta muita siļķēm, samazināsies siļķu
ievedumi, bez kurām mēs loti labi, pastāvot zemam
gaļas cenām, kā arī ievērojot to, ka mums pašiem
savā zemē ir daudz zivju, varēsim iztikt. No otras
puses,, ja zināms daudzums siļķu tiks ievests, muita,
ko par tām samaksās, ieplūdīs valsts kasē kā jauns
ienākums. Tāpēc es kā kommisijās referents lūdzu
Augsto namu šo likumu pieņemt. Lūdzu arī
steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību šim likumprojektam. Nobalsošanā nāk stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par stei-
dzamību. Beidzot lūdzu pacelties tosi, kas atturas.
Par steidzamību nodotas 38 balsis, pret to nodots 18
balsti, atturējušies 3. Steidzamība pieņemta. —
Atklāju vispārīgas debatēsi. Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas: pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienību; runā krievi-
ski)*) : Deputātu kungi! Man pirmajam jārunā
par jauno siļķu muitu. Es tikko paspēju iesniegt
priekšsēdētājam zīmīti ar lūgumu dot man vārdu šinī
jautājumā. Rodas iespaids, ka nav tādu, kas vēlētos
runāt par šo likumprojektu- Pagaidām vēl neviens
cits nav pierakstījies pie vārda. Un tomēr jautāju-
mu par ievedmuitas paaugstināšanu siļķēm nevar
uzskatīt par tik vienkāršu vai nenozīmīgu.

Vēl pagājušo reizi, kad šis priekšlikums tika ie-
sniegts, es runāju ar dažu frakciju pārstāvjiem. Es
biju pārsteigts, ka daži Latgales deputāti izturējās
vienaldzīgi pret priekšā stāvošo siļķu sadārdzinā-
šanu,. Starp citu. Latgales kristīgie saka, ka tagad
esot lēta gala — lai ēdot galu, kas tagad maksājot 5
rubli mārciņā. Lai dzerot pienu, saka citi. Bet
trešie ieteic ēst vairāk vietējo zivju. Visam tam es
nevaru piekrist. Kā krievu zemnieku pārstāvim
man tikai jāprotestē pret siļķu muitu. Jaunā nodeva
par šo produktu ir jaunsnodoklis zemniekiem. Ne-
drīkst aizmirst, ka siļķi lielos apmēros patērē taisni
uz laukiem. Siļķi mēs redzam uz mūsu zemnieka
loti vienkāršā galda. Ievērojamu gada daļu, ja. nav
pusdienā siļķes, nav arī pašas pusdienas. Ar ko

kcitu
tad ēd rupjo maiizi, ja ne ar siļķi, un reiz nav

*) Runātāja atreferējums

liekā vairāk, kā tikai maize? Vai drīkst sadārdzi-
nāt šo vienkāršo produktu? Kas, var būt vienkār-
šāks ēdiens nekā siļķe? Vai tiešām mums jāatgā-
dina, ka dzīvo vēl arī dienas strādnieki vai nemantī-
gi zemnieki? Siļķe jāpasargā no sadārdzināšanas,
jo tas ir visizplatītākais barības veids starp neman-
tīgiem un mazturīgiem iedzīvotājiem. Mums vis-
pirms vēl jāsamazina daži izdevumi un jāuzliek no-
dokli kaut kam citam. Daudz vēl ir avotu, ko var
izmantot. Siļķes sadārdzināšana ar nodokli dos
labākā gadījumā 25 miljoni rubļu. Bet_ siļķe ne-
saglābs stāvokli un nenovilks kuģi no sēkla. Kam
viss tas, ja, piemēram, vajadzīgs samazināt ierēdņu
algas par 500 un pat par 600 miljonu rubļu ? Lūk, tā
ir patiesa nauda! To pilnīgi iespējams realizēt Vai
tiešām vispirms jāieskatās zemnieka istabā vai
strādnieku barakā un tur jāpaņem daži santimi tanī
laikā, kad tur ēd šo pašu siļķi? Vai nevajadzētu
vispirms paskatīties tīrākos dzīvokļos?

Deputātu kungi! Negribas ticēt,ka mēs būtu nonā-
kuši jau līdz tādai galējībai), ka šīs barības kumosa
nevar norīt bez papildu nodokļa. Saka, lai ēdot gaļu,
lai ēdot piena produktus. Bet ko darīt gavēņa laika,
atļaujiet vaicāt? Nav iespējams tik viegli skatīties
arī no šīs puses, jo mūsu iedzīvotāji savā vairumā
ievēro gavēni, kā tikt galā ar šīs lietas reliģiozo pu-
si? Varbūt, dažiem tas nekā nenozīmē, bet mūsu
zemnieks pat visgrūtākā vasaras darba laikā cenšas
ievērot reliģijas priekšrakstus. Pļaujas laikā maize ar
siļķi un kvasu — lūk, tas ir viss! Kartupeli un gurķi
— tas jau ir pavisam labi.

Es lūdzu Saeimu šo likumu noraidīt. Esi lūdzu
deputāta kungus uzklausīt to balsi, kas jau tā dzīvo
vienkāršāk par visvienkāršāko, kas, kā jau atzīts,
tāpat nespēj maksāt nodokļus. Siļķes sadārdzinā-
šana ir visnepiedodamākais un visnepielaižamākais
nodoklis plašo nemantīgo iedzīvotāju grupām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Bija teikts,, ka
siļķe vismaz vienā Latvijas daļā ir plašu masu patē-
riņa priekšmets, un uzliekamā muita iznāk pavisam
dīvaina. Latgalē muca siļķu, tā lētā šķirne, kuras
eksistenci apstrīd referents — maksā 10 latu. Taisni
šo lēto šķirni grib aplikt ar tādu augstu muitu —
100% apmērā. 10 latu maksā muca, un 10 latu ir
uzlikts nodoklis-. (/. Birznieks no vietas: „Vai
tukša muca?") Nē, Birznieka kungs; pat tikai 8
latus maksā muca, kurā ir 1000 gabalu siļķu. Re-
dziet, jūs gribat uzlikt siļķei muitu, nemaz nepazī-
dami, kāda īsti ir Latgales siļķe. (Starpsaucieni.)
Ir gan tāda, un to visvairāk patērē Latgalē. Jūs ie-
domājaties tikai tādu siļķi, kādu redz rīdzinieki.
Rīdzinieki redz pirmklasīgu siļķi bet uz Latgali aiziet
vislētākā. Tāpēc aplikt šo siļķi ar tik augstu no-
dokli ir pilnīga nejēdzība. Katrā ziņā — ja arī grib
aplikt šo siļķi ar nodokli — pilnīgi pietiktu ar pusi
no paredzētās likmes. Bez , tam jums taču jāsaprot,
ka jūs nevarat uzreiz cilvēku, kas gadiem ilgi ēdi's
siļķi, atradināt no tās, piepeši izņemt to kā tautas
barības vielu no apgrozības un tās vietā dot ko citu.
Tautas ēdienu karti nevar tik viegli grozīt.

Tāpat arī Latvijas zivīm ar šādu likmi jūs,nekā-
du pakalpojumu izdarīt nevarēsit, bet tas atkal būs
tiikai pakalpojums Latvijas valsts kasei uz visnaba-
dzīgākās šķiras rēķina, uz strādnieku šķiras rēķina.
Bagātās šķiras siļķi ēd loti mazā mērā; tas, man
šķiet, ir katram skaidrs un katram zināms. Vispla-
šākos apmēros siļķi ēd taisni viszemākie Latgales ie-
dzīvotāju slāņi. Tāpēc arī ir pilnīgi nepareizi uzlikt siļ-
ķei tik ļoti augstu muitu. Varbūt mēs liksim priekšā
zemākās šķirnes siļķes pavisam atsvabināt no no-
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dokla, bet ja tas neizdosies, tad — vismaz samazināt
likmi uz pusi.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kalļistratovam.

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krie-
viski.) *.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.) *)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Statistikas skaitļi mums rāda, ka visus
iepriekšējos gadus, līdz pat tekošajam gadam, par
kuru vēl galīgie skaitļi nevar būt zināmi vienkārši
tāpēc, ka tas vēl nav izbeidzies, siļķu ievedumi ir
svārstījušies apmēram ap 7 un atsevišķos gados pat
līdz 8 miljoniem latu gadā. Vienīgi pērnā gadā ie-
vedums ir bijis mazāks, bet šai parādībai būs gadī-
juma raksturs. Visumā jāpieņem,ka katru gadu La-
tvijā ievests siļķu par apmēram 7 miljoniem latu.

Man šķiet, šī summa ir tik liela, ka mēs nevaram
tik vienaldzīgi tai paiet garām, ka mums pie šiem
skaitļiem jāapstājas. Jo sevišķi jāapstājas- pie šīs
lielās summas mūsu importā tagadējā krizes, laikā,,
kad mēs domājam par sašaurināšanos visos virzie- .
nos. Katra valsts tagad sper ārkārtīgus soļus, gan
paaugstinot muitas likmes, gan ievedot kontingentu
sistēmu, gan piemērojot dažādus citus paņēmienus,
lai līdz pēdējai iespējamībai sašaurinātu importu.
Būtu pavisam savādi, ja arī mēs nedarītu visu
iespējamo šinī ziņā. Man šķiet, ir vilena alga, ar kā-
diem līdzekļiem tas tiktu panākts, bet jamēs varētu
līdz pēdējam ierobežot siļķu ievešanu, tad tas varētu
nākt vienīgi par vislielāko svētību.

Jābrīnās, ja šeit mums ir cilvēki, kas domā ci-
tādi, un grūti saprast, kā viņi pamato savu spriedu-
mu. Mēs visi zinām, ka, gaļas cenas ir kritušās, pēdē-
ios mēnešos uz tik zemas pakāpes, uz kādas tās ne-
kad nav bijušas un laikam reti kur pasaulē ir. Ja
tagad liellopu gala, liellopi dzīvsvarā, piemēram
govs tiek pārdota par 50 un 40 un atsevišķos gadī-
jumos pat par 20 latu, tad mēs nevaram saprast,
kādai vajadzībai mēs esam spiesti ievest vēl siļķes
no ārzemēm. Ja piena produkti, pats piens un arī
pārējie piena produkti — sviests, siers, kazeins,
biezpiens ir kritusies cenā, kas arī ir vērtīgas barī-
bas vielas, un ja tad vēl jāieved dārgās ārzemju
siļķes un jādod par tām valūta prom, kur mēs ne-
zinām,, kur likt paši savus produktus, tad tas nekādi,
nav attaisnojams. Bez tam vēl zvejnieki nevar no-
vietot tirgū savus nelielos'daudzumus zivju, ko pie
mums sazvejo, tāpēc, ka nav noņēmēju. Ja būtu
mūsu zivīm pietiekoši noņēmēju, tad mēs varētu
savu zivkopību attīstīt vairāk nekā tas ir šobrīd.
Zvejniecībā tas būtu liels ieguvums. Ja mēs varētu
panākt kaut nelielā mērā gaļas cenu paaugstināšanu
un vietējo zivju cenu paaugstināšanu, tad mēs būtu
palīdzējuši vietējai lopkopībai un zvejniecībai, un tas
būtu liels solis uz priekšu, kas nāktu mūsu valstij tikai
par labu. To neviens nevarēs apšaubīt.

Ja agrāk te ir izskanējuši vārdi, ka siļķe kā
barības viela ir kaut kas vērtīgs un neatvietojams,
tad tas būtu vairāk kā nepareizi, ja to mēģinātu pie-
rādīt. Varbūt olbaltuma un tauku vielu ziņā tas ir
vērtīgs produkts, bet nevar pierādīt, ka tas ir vērtī-
gāks par gaļu, kas šobrīd tik lēta. Norādījums uz to,
ka siļķe ir tik vērtīgs, barības produkts, bez kā nevar
iztikt, neiztur ne mazākās kritikas. Man šķiet, ka

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Augstais nams sava nospiedoša vairākuma balsos par
muitas likmes.paaugstināšanu šimproduktam.

Pēc mūsu ieskatiem! būtu vēlamāk spert ne tikai
tādus soļus;, kas siļķu 1ievešanu ierobežotu, bet kas
to drīzumā pat pavisam izbeigtu. Lauksaimniecī-
bas, zvejniecības un valsts kases interešu aizstāvē-
šanas nolūkā mēs balsosim par paaugstināto muitu.

P. Zālīte (darba savienība) : Godātie kungi!
Te Lejiņa kungs sacīja, ka siļķes ievedot apmēram
par 7 miljoniem latu. (Starpsaucieni.) Viena alga,
vaj par 7 vai 8 miljoniem! Siļķu ievešanu arījarp-
māk nevajadzētu ierobežot ar šādiem vai tādiem
aizliegumiem un apgrūtinājumiem. Man tā vien
liekas, ka mēs no pasaules pavisam gribam norobe-
žoties. Zemkopji jau to ir mēģinājuši. Viņi vēl
arvien mēģina, norobežoties no ārzemēm, bet ir tikai
aizmirsuši, ka no krizes iziet var tikai tad, ja piemē-
rojas pasaules tirgus apstākļiem, zemkopības un
fabriku ražojumu cenām. Tas ir skaidrs. Ari mūsu
zemkopjiem to vajadzētu zināt, ari Lejiņa kungam
un zemnieku savienības valdībai, Ulmanim un ci^
tiem, un vajadzēja gādāt par to, lai mēs lēti ražotu
un daudz ražotu. To viņi ir aizmirsuši. Ja viņi būtu
to darījuši, būtu novērsta krize. Vismaz krizes
smagumu mēs tā nesajustu.

Aizliegt ievest siļķi, vai to pārmērīgi sadārdzi-
nāt — tas no mūsu tagadējās-valdības,, Finanču mi-
nistrijas un Augstā nama, ja viņil to grib' darīt, nav
prātīgs solis. Siļķu tagadējās cenas aizstāvēja kom-
mūnisti. Es domāju, arī sociāldemokrāti var būt
par to. Ikviens cilvēks, kas jūt līdz darba tautai,
nevar uzstāties citādi kā balsot pret siļķu sadārdzi-
nāšanu. Ja gribam līdzēt mūsu zemkopjiem, tad
varam līdzēt tādi, ka valdība rūpējas par nepiecie-
šamiem kuģiem, kas piemēroti siļķu zvejai, un no-
dod tos mūsu zvejniekiem, lai viņi sacenšas ar citu
valstu siļķu zvejniekiem. Tad mums nebūs jāieved
siļķes par dārgu ārzemes valūtu. Mūsu pašu latvie-
ši pieradīs siļķes zvejot. Lai tikai valdība nokārto
zvejniecības apstākļus un lai nāk šādā veidā zvej-
niekiem palīgā. Tad mūsu zvejnieku stāvoklis uzla-
bosies. Tad, kā jau aizrādīju, būs panākts tas, ko
teica Valdemārs: lai brauc jūriņā un zeltu krāj
pūriņā. Tad mūsu zvejnieki varēs vest valūtu uz
Latviju. Nemaz nav jāaizpludina valūta, pērkot
ārzemju siļķes, bet jārāda ceļš mūsu zvejniekiem, kā
viņi paši var sacensties siļķu zvejā ar ārzemniekiem
un tad pārvest valūtu. Bet mēs gan nedrīkstam ap-
robežot un sadārdzināt darba tautai tik svarīgu pārti-
ku kā siļķi. (Sauciens no vietas: .,Gaļa labāka!") Ne-
runājiet par gaļu — arī tad, kad gaļas pietiekoši,
siļķe ir derīga! Es pats savā jaunībā esmu ēdis
mūsu zivis (reņģes) tā pārsālītas, ka tās līdzinās
sālītam praulam. Mūsu zivis neatsver siļķi- Par to
nav ko smieties. Es pievienojos kommūnistiem,
kas rādīja uz pilsoņiem, ka viņi sadārdzinājuši cu-
kuru un siļķi. Tas ir kauns Augstajam namam, ja
grib sadārdzināt strādniekiem nepieciešamos pār-
tikas līdzekļus — cukuru un siļķi. Es katrā ziņā
balsošu pret siļķes sadārdzināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
frakcija, protams, balsos pret muitas paaugstināšanu
siļķēm, jo pagaidām un vēl tuvākā nākotnē siļķe ir
un būs pirmās nepieciešamības produkts kā pilsētu,
tā lauku nemantīgiem iedzīvotājiem. Te aizrādīja uz
lētu galu. Lēta gala ir pārejoša parādība, bet muitu
mēs nevaram grozīt katru mēnesi. Gaļas cenas, bez
šaubām, celsies, tad mēs siļķu muitu bez jūsu palīdzī-
bas nevarēsim pazemināt. Tāpēc labāk to nepaaug-
stināt.
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Tas nenozīmē, ka mēs gribam kaitēt zvejnie-
kiem. Mūsu frakcija balsos pār pārejas formulu, ka
jāveicina vietējā zvejniecība. Mēs atbalstījām un ie-
rosinājām daudz jautājumu, kas nāk par labu mūsu
zvejniecībai. Diemžēl, jāsaka, ka tagadējā koalīcija
un arī bijušā ar saviem zemkopības ministriem un
viņu biedriem gan nekā nav darījušas, lai_ regulētu
zivju tirgu, kas dotu iespēju piegādāt vietējas zivis
visos Latvijas stūros. Tā tad, ja vietējās zivis tagad
ir dārgas un visi tās nevar lieto,!, tur vainojams arī
lielais „zvejnieku aizstāvis", bijušais zemkopības mi-
nistra biedrs un valdība. (A. Eglīša starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu
lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par pāreju uz pan-
tu lasīšanu nodotas 44 balsis, pret to nodotas 29 bal-
sis. Pāreja uz pantu lasīšanupieņemta. — Lūdzu no-
lasīt likumprojekta virsrakstu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Pārgrozījumi muitas tarifos."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret virs-
rakstu nav? Virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt
likumprojekta tekstu.

Sekretārs A. Blodnieks:
„Muitas tarifu (lik. kr. 1928. g._57> II daļas (ievedmuitas

tarifs) 37. pantā 4. punktā izdarīt šādus grozījumus:
Likmes latos.

Maksimālās Minimālās
37._ p. 4. punkts

siļķes, sālītas, nofi mucas normālalieluma 15,00 10.00."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likumpro-
jekta teksta neviens nevēlas? — Iesniegti divi priekš-
likumi. Deputāts S. Vitenbergs liek priekšā

„37. panta 4. punktu papildināt ar _vārdiem „normāla lie-
luma ... Ls 15.00 Ls 10.00 , bet lētākas šķirnes Ls 5.— un
Ls 3.—"."

Otru priekšlikumu iesnieguši deputāti A. Eglītis
un A. Blodnieks:

„Muitas tarifa 37. panta 4. punkta piezīmi pārdēvēt par
piezīmi 1. un papildināt ar sekojošo piezīiru 2.:

„Ievest siļķes drīkst tikai tie, kas izpērkot no muitas ie-
vedamās siļķes, uzrāda Zemkopības ministrijas apliecību par
vietējo zivju iepirkumiem 10% apmērā no ievedamo siļķu
vērtības"."

Vārds referentam.
Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Kas zī-

mējas uz deputāta Vitenberga priekšlikumu, tas pa-
redz divējādas muitas likmes. Viņš grib nolikt zemā-
kas likmes lētākām siļķu šķirnēm. Šis priekšlikums
kommisijā nav apspriests, bet no agrākiem piedzīvo-
jumiem varu teikt, ka tajos gadījumos, kad ir bijusi
runa par siļķu muitu, ir noskaidrojies, ka tāda šķiro-
šana nav iespējama. Man liekas, ka tas techniski
nav iespējams. Tāpēc, lai gan kommisijā šis priekš-
likums nav apspriests, man tomēr jāizsakās pret to,
jo jatas arī kommisijā būtu bijis, muitas departamen-
ta pārstāvis noteikti būtu cēlis iebildumus pret to.

Otrs ir mums jau viscaur pazīstamais priekšli-
kums par siļķu «piemalumu". (Starpsauciens.) Ja te
daži kungi sāk runāt tikai par astēm vien, tad patau-
pait to vēlākam laikam; te ir runa par veselām siļ-
ķēm! Man jāpasaka, ka šī piezīme, kas paredz, ka
no ārzemēm siļķes varēs ievest tikai tie tirgotāji, kas
varēs pierādīt, pieprasot viņiem domātos sūtījumus,
ka viņi ir nopirkuši zināmu daudzumu vietējo zivju
— šispriekšlikums bija arī kommisijā, bet kommisjja,
neskatoties uz to, ka es kā referents to aizstāvēju,
to noraidīja. (G. Mīlberga starpsauciens.) Te Mīl-
berga kungs saka, ka es „švaki" to esot aizstāvējis;
citi atkal atzīst, ka es par stipru esot to aizstāvējis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Vitenbergs
savu priekšlikumu noņem. Nobalsošana nak depu-
tātu A. Bļodniekaun A. Eglīša iesniegtais papildinā-
jums likuma tekstā —

„Muitas tarifa 37. panta 4. punkta piezīmi pārdēvēt par
piezīmi 1. un papildināt ar sekojošo piezīmi 2.:

„Ievest siļķes drīkst tikai tie, kas, izpērkot no muitas ie-
vedamās siļķes, uzrāda Zemkopības ministrijās apliecību , par
vietējo zivju iepirkumiem 10% apmēra no ievedamo siļķu vēr-
tības."

Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Kom-
misijā tas noraidīts. Lieku to uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos,kas atturas. Par deputātu Eglīša un Bļod-
nieka priekšlikumu nodota 41 balss, pret to nodots
17 balsu, atturējušies 20. Deputātu Eglīša un Bļod-
nieka priekšlikums pieņemts. — Lieku tagad uz bal-
sošanu likuma tekstu pārlabota veida. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir pret to. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma tekstu pārlabota veida. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par liku-
ma tekstu pārlabotā veidā nodota 41 balss, pret to
— 36 balsis. Likuma teksts pārlabota veida pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs A. Blodnieks:
JLikums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-

mam ir iebildumi pret noslēguma teksta pieņemšanu?
Iebildumu nav. _ Noslēguma teksts pieņemts. — Ta-
gad nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzupacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu
visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par likumu visumā nodotas 44 balsis, pret — 30 bal-
su, atturējušies -7. Likums visuma_ p i e ņ e m_t s—
Redakcijas kommisijās ziņojums bus nākošajā sēde.
— Nobalsošanā nāk pārejas formula:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-
eimai likumprojektu par vietējo zivju patēriņa veicināšanu."

Vārds referentam.
Referents K. Ulmanis: Spriežot pēc gaitas, kādā

šo pārejas formulu pieņēma kommisijā, es ka refe-
rents gribu aizrādīt, ka tagad šī pārejas formula,
acīmredzot, atkrīt, jo pieņemtā piezīme ir stājusies
tās vietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents atzīst, ka
līdz ar pieņemto piezīmi likuma tekstā šī pārejas
formula atkrīt. Vai Augstajam namam ir iebildumi
pret to, ka šo pārejas formulu nebalsojam? Iebildu-
mu nav. Pārejas formula netiek nobalsota. —

5. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi rīkojumā par zī-
mognodevu un vekseļu likumos. Refe-
renti P. Juraševskis un V. Vestermanis. Vārds ju-
ridiskās kommisijās referentam Juraševskim.

Referents P. Juraševskis: Pārgrozījumi un pa-
pildinājumi rīkojumā par zīmognodevu un vekseļu li-
kumos izdoti tanī pat nolūkā, kā jau iepriekš pārru-
nātie likumprojekti, proti — lai ar šo nodokli paaug-
stinātu valsts fiska ienākumus. Šinī nolūkā likum-
projektā paredzēts paaugstināt dažas normas vairāk
kā divkārši. Tā piemēram 2 latu zīmogmarkas vietā
būs jāliek5 latu, viena lata markas vietā 2 latu u. t. t,
kā likumprojektā minēts.

Bez tam šis likumprojekts paredz, ka mazākās
zīmogmarkas pavisam izņems no apgrozības. Mums
kommisijā aizrādīja, ka 1 un 2 santimu zīmogmarku
drukāšana pat neatmaksājoties._ Drukas darbs šīm
1 un 2 santimu zīmogmarkām pārsniedz to iekasēja-
mo vērtību. Šo zīmogmarku lietošana sagādā val-
stij tikai zaudējumus. Tāpēc kommisijā piekrita b
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nodalījuma paaugstināt likmi no 2 santīmiem uz 3
santīmiem un no 1 santima uz 2 santimiem.

Tālāk likumprojektā minēts 23. panta grozījums.
Pārgrozījums ir tāds, ka_ 23. pantā paliek tikai pirmais
teikums no tagad pastāvošā teksta, bet otrais tei-
kums un pārējais panta teksts atkrīt. Tur bija runa
par to, ka ārzemju maksāšanas dokumenti un ārzemju
vekseli apmaksājami ar pusi tā nodokļa, ar kādu tie
būtu apmaksājami, ja būtu iekšzemē izlaisti vai iz-
rakstīti.

Par 45. pantu man jāpiebilst, ka projektā bija pa-
redzēts, ka iebildumi nodokļu lietās tāpat būtu pado-
dami šī likuma likmei. Juridiskā kommisijā tomēr
nevarēja piekrist tam, ka arī iebildumi,, piemēram,
pret ienākuma nodokli būtu .padoti paaugstinātai no-
dokļa likmei, jo šos iebildumus nodokļa maksātājs
cel labā nolūkā un daudz gadījumos nodokļu inspek-
toriem šiem iebildumiem arī jāpiekrīt, lai noskaidro-
tu nodokļa maksātāja pareizās maksāšanas spējas.
Valdības iesniegumā bija paredzētas daudz augstā-
kas likmes šī paša 45. panta a, b un c punktos, bet
juridiskā kommisijā nevarēja šīm visai augstām lik-
mēm piekrist. Te ir runa par pārsūdzībām. Piemē-
ram, bija paredzēts aplikt pārsūdzības senātam ar
30 latiem. Šīs pārsūdzības daudzreiz ievēro, un
kā senāts, tā arī citas galvenās kommisijās dažreiz
nāk pretim pārsūdzētajiem un ievēro viņu iebildu-
mus, atzīstot viņu pārsūdzības par pareizām. Tagad
šis nodoklis domāts kā zaudējums. Šo nodokli sū-
dzētājs nedabū atpakaļ, un ja nu noskaidrojas galve-
nā kommisijā un senātā, ka sūdzētājs pareizi sūdzē-
jis, tad būtu nepareizi viņu sodīt ar paaugstinātu zi-
moglikmi. Tāpēc juridiskā kommisijā paaugstināja
nodokli b punktā tikai uz 3 latiem un c punktā — uz
5 latiem.

85. pants ir papildināts tā, kā revidējošais ie-
rēdnis sastāda protokolu un piesūta to nodokļu de-
partamentam līdz ar revīzijā iegūtiem dokumentiem.

Tālāk, 16. pantā ir jaunievedums, ka turpmāk
lēmumraksti uz sūdzībām un pārsūdzībām aplikti ar
1 latu lielu nodokli.

371pantā ir runa par mazāko likmi; juridiskā
kommisijā negribēja šo likmi izlemt tāpēc, ka viņa
bija pārliecināta, ka tā ir noteikta pareizi valdības ie-
sniegtā projektā; tāpēc juridiskā kommisijā šai ziņā
negrozīja valdības projektu un paturēja 10 santimu.
Turpretim finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā to pamazināja uz 5 santimiem. Tā ir starpība
starp juridiskās un finanču, tirdzniecības un rūpnie-
cības kommisijās variantu.

Tālāk 46. pants ir papildināts ar 88. un 89. punk-
tiem, kas atlaiž zīmognodevu sodus par laiku līdz
1921. gada 15. oktobrim. Izrādījās, ka par to veco
laiku piedzīt zīmognodokļa sodu ir loti grūti. Pir-
mos Latvijas pastāvēšanas gados uz mūsu doku-
mentiem skatījās vēl pavirši visi līguma _slēdzēji;
darījumu slēdza par mazām summām, sodi tāpēc nav
lieli. Lai nebūtu lieks apgrūtinājums nodokļu depar-
tamentam, šis maz ienesīgais postenis pilnīgi jāstrī-
po, lai atļautu nodokļu departamentam kārtot jaunā-
kās lietas.

Beidzot jauninājums šinī likumprojektā ir tāds,
ka turpmāk sodu vismazākais apmērs noteikts uz
vienu latu. Pēc nodokļu departamenta ievāktām zi-
ņām tagad daudz sodu bija daudz mazāki. Piemē-
ram miertiesnešiem un vispār tiesu iestādēm bija
daudz kvīšu, kur zīmogmarku uzlikts par vienu san-
timu mazāk, un ja arī to pavairo desmitkārtīgi, galu
galā tomēr iznāk neliela summa. Tāpēc, lai atmak-
sātos sodu izrēķināšana un piedzīšana, ievests 99.
pants, kurš noapaļo soda summu uz vismazāko sodu
— 1 latu. Sakarā ar šiem grozījumiem, kas pieņemti
zīmognodevu rīkojumā, jāgroza arī vekseļu likumā

tie panti, kas attiecas uz vekseļu apmaksu ar zīmog-
nodevām. Tagad vekseļi jāapmaksā ar Vs%. Paaug-
stinājums še paredzēts par 50%, bet reizē ar
to arī noteikta mazākā summa, kas jāliek uz
vekseļa blankas, un juridiskās kommisijās redakcijā
šī mazākā summa noteikta uz 10 santimu. Finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijā turpretim ma-
zāko summu noteikusi uz 5 santimiem. Par šo ma-
zākās normas lielumu mēs juridiskā kommisijā nejū-
tām tiesības spriest, tāpēc ka tas jautājums ietilpst
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās
kompetencē.

Juridiskās .kommisijās vārdā man jālūdz šim li-
kumprojektam steidzamība.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās re-
ferentam Vestermanim.

Referents V. Vestermanis: Juridiskās kommi-
sijās referents te aizrādīja, kādi pārlabojumi pieņemti
abās kommisijās. Domu starpība bija tikai divos ga-
dījumos. Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā pieņēma priekšlikumu izteikt 90. pantu tā, ka
naudas sods uzliekams ne mazāk kā divkāršā apmē-
rā. To finanču kommisijā pieņēma uz Valsts kontro-
les ierosinājumu.

Bez tam finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijā nevar piekrist juridiskai kommisijai tanī
ziņā, ka, aprēķinot proporcionālo zīmognodevu, ta
noteicama ne mazāka par 10 santimu, bet ja pār-
sniedz 10 santimu, tad jānoapaļouz augšu u. t. t. Fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā liek
priekšā noteikt, ka zīmognodeva paredzētos gadī-
jumos noteicama ne mazāka par 5 santimiem. Lieku
priekšā attiecīgos pantos pieņemt finanču, tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijās variantu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par
steidzamību nodotas 44 balsis, pret to nodotas 22
balsis, atturējies 1. Steidzamība pieņemta. — Atklā-
ju vispārīgas debates. Vārds deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Šis li-
kumprojekts ir atkal ādas plēšana no tiem, kam tā
jau vairākkārt noplēsta. Ja te Breikša kungs aizrā-
dīja, ka es liekot priekšā noplēst divas ādas ierēd-
ņiem, tad šis likumprojekts grib plēst no lauku ie-
dzīvotājiem, kas krituši parādos un kam darīšanas
ar valsts iestādēm, bez jau noplēstām divām trim
ādām vēl vienu ādu. Ko ar šo likumu iegūs? Tikai
400.000 latu! Tos uzvel tiem, kas nonākuši galīgā
trūkumā. Lai saņemtu atbildi no valsts iestādes,rak-
stam jāuzliek 2 latu marka. Ja lauku parādnieks grib
pagarināt vekseli, viņam jau līdzšinējās zīmogmarku
likmes nav iespējams samaksāt, bet tagad grib, lai
maksā vēl vairāk. Lauku ražotāja parādu kopsum-
ma tagad ir 2 un 3 reizes lielāka, pārrēķinot lata re-
ālā vērtībā, bet viņa ienākumi samazinājušies tādā
pašā proporcijā.

Bet tas vēl nav nekas! Otra nelaime ir tā, ka
cilvēki ar šo likumu tiek spīdzināti. Katrs likuma
grozījums, katrs jauns likums ir zināma spīdzināšana
tiem cilvēkiem, kas aizrauti savā darbā. Darba cil-
vēkam nav laika iedziļināties visos likumos, viņš
nezina, kad kādi jauni likuma grozījumi klāt nākuši.
Tāpēc jo vairāk likumu grozījumu, jo ļaunāk tie at-
saucas uz šo cilvēku psīcholoģiju. Līdz šim mūsu
lauku darba ļaudis tikko ir iepazinušies ar pastāvo-
šo likumu; viņi tikko bija paspējuši iemācīties, par
cik zīmogmarkas jāliek uz lūgumrakstiem, par cik uz
vekseļiem u. t. t.. u. t. t., bet tagad nu atkal jauni
grozījumi. Es vēlreiz uzsveru, tā ir cilvēku spīdzi-
nāšana, ko vissāpīgāk sajutīs mūsu darba cilvēki,
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kam nav laika iedziļināties likumos, kam jāstrādā
viņu darbs. Tāpēc mēs liekam priekšā šo likumu no-
raidīt.

Priekšsēdētāļa biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens vairāk nevēlas? Debates izbeigtas. — Nobal-
sošana nak pāreja uz pantu lasīšanu. — Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu
lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas, rezultāts: par pāreju uz pantu lasīšanu
nodots 40 balsu, pret to nodotas 27 balsis, atturē-
jušies5. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lū-
dzu nolasīt virsrakstu. (Saucieni: „Nav vajadzīgs!")
Augstais nams nevēlas likumprojekta teksta nolasī-
šanu. — Virsraksts.

(Pārgrozījumi un papildinājumi rīkojumā par zīmogno-
devu un vekseļu likumos.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Virs-
raksts pieņemts. I dalās ievada tekstu nobalsosim
beigas. I dalās A nodalījums.

(Vienkāršās zīmognodevas likmes atvietot šādi: 6 latus
— ar 12 latiem, 2 latus — ar 5 latiem, 1 latu — ar 2 latiem,
40 santimus — ar 1 latu. 10 santīmus — ar 30 santimiem un
5 santimus — ar 10 santimiem.

37. pantā 2 latu vietā likt 5 latus un 39. p. 8. punktā 5
santimu vieta — 10 santimus.)

Iebildumu nav? (Saucieni: „Ir iebildumi!")
Ludzu pacelties tos, kas ir pret I dalās A nodalījuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
1_ daļas A nodalījuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par I dalās A nodalījuma pieņemšanu nodota 51
balss, pret to nodotas 23 balsis, atturējušies 9. I da-
ļas A nodalījums pieņemts. — B nodalījums.

(Proporcionālās zīmognodevas likmes par katriem pilniem
vai nepilniem 10 latiem atvietot šādi: 2 santimus — ar 3 santi-
miem un 1 santimu — ar 2 santimiem.)

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos, kas
ir oar B nodalījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celtiestos, kas ir pret B nodalījuma pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par B nodalī-
iuma pieņemšanu nodots 40 balsu, pret to nodotas 25
balsis, atturējušies — 6. B nodalījums pieņemts. — C
nodalījuma ievada teksts.

^

(23.

pantu, 45. p. 3. punktu, 85, un 90. pantu izteikt šādi:)

Lūdzu pacelties tos, kas Ir pret C nodalījuma ie-
vada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. C nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pie-

(Par akta vai dokumenta summu visāda veida parāda sai-
stībām uzskatāma tā, par kuru izdots akts vai dokuments.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 23. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 23. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 45. pants.

(
3) sudzības _ un pārsūdzības visas nodokļu un nodevu lie-

tas, bet ne mazāk kā:
a) ar 1 latu apriņķu resp. iecirkņu kommisijām,
b) ar 3 latiem galvenam kommisijām,
c) ar 5 latiem Senātam.)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 45. panta pie-

ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 45.
panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par 45. panta pieņemšanu nodotas 46 bal-
sis, pret to nodotas 27 balsis, atturējušies 5, 45.
pants pieņemts. — 85. pants.

(Par zīmognodevas noteikumu pārkāpumiem revidējošais
ierēdnis sastāda protokolu un piesūta to Nodokļu departamen-
tam līdz ar revīzijā iegūtiem dokumentiem.)

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos,kas
ir pret 85. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 85. pants pieņemts. — 90. pants.

(Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās priekš-
likums:

Privātas iestādes un personas, kas ņēmušas dalību prī-

'

vātas kārtības aktu vai dokumentu sastādīšanā, vai kuru īpa-
šumā tie pārgājuši sakarā ar uzrakstu vai sevišķu darījumu
(izņemot 91. un 92. pantā minētos^ tāpat arī valsts un pašval-
dību amatpersonas par privātas kartības aktiem un dokumen-
tiem!, kurus tās slēdz vai izdod valsts vai pašvaldības iestāžu
vārdā, pārkāpjot zīmognodevas noteikumus, soda katru perso-
nu atsevišķi un par katru aktu vai dokumentu, ja zīmognode-
va nemaz nav maksāta, vai maksāta ar novēlošanos, vai mar-
kas nav dzēstas pienācīgā _ kārtība, — ar naudas sodu'līdz
desmitkārtīgam nenomaksātās zīmognodevas apmēram, bet par
katru aktu vai dokumentu uzliekamo sodu' kopsumma nevar
būt mazāka par nenomaksātās zīmognodevas divkārtīgu ap-
mēru. Ar nokavējumu samaksāto vai piemaksāto, ka arī ne-
pareizi dzēsto zīmognodevu atvelk no soda summas.

Piezīme paliek spēkā.)

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu _pacelties tos,
kas ir pret 90. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 90. pants pieņemts. — D nodalījuma
ievada teksts nāk nobalsošanā pēc D nodalījuma
pantu pieņemšanas. D nodalījuma 16. pants.

(
8) par visiem lemumrakstiem uz sūdzībām un pārsūdzī-

bām nodokļu un nodevu lietās;
9) par pielikumiem pie sūdzībām un pārsūdzībām visas

nodokļu un nodevu lietās, izņemot tos, kas paši par sevi pienā-
cīgā apmērā apmaksāti ar zīmognodevu.)'

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 16. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šī panta pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 16. panta pie-
ņemšanu nodota 41 balss, pret to nodotas 27 balsis,
atturējušies 5. 16. pants pieņemts. — 37. pants 2
variantos.

(Juridiskās kommisijās variants. Aprēķinot proporcio-
nālo zīmognodevu, visos rīkojuma par zīmognodevu paredzē-
tos gadījumos tā noteicama ne mazāka par 10 santimiem, bet
ja aprēķinātā zīmognodevas summa pārsniedz 10 santimus, tad
tā jānoapaļo uz augšu līdz tuvākam santimu skaitlim, kas bez
atlikuma dalās ar 10.

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom'misijas va-
riants. Aprēķinot proporcionālo zīmognodevu, visos rīkojuma
par zīmognodevu paredzētos gadījumos tā noteicama ne ma-
zāka par 5 santimiem, bet ja aprēķinātā zīmognodevas summa
pārsniedz 5 santimus, tad tā jānoapaļo uz augšu līdz tuvākam
santimu skaitlim, kas bez atlikuma dalās ar 5.)

Referenti liek priekšā papriekš nobalsot finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās variantu.
Ja to pieņems, atkritīs juridiskās kommisijās vari-
ants; ja to noraidīs, nobalsošanā nāks juridiskāskom-
misijās variants. — Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijās variantu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijās variants vienbalsīgi pieņemts. Juridi-
skās kommisijās variants atkrīt. — 46. pants.

(46. . . . . .
88) lūgumraksti pec apliecībām, kas noradītas Finanču

ministrijas valūtas kommisijai dotās 1931. g. 12. oktobra in-
strukcijas (Valdības Vēstnesis Nr. 229) 8. pantā;

99) visi akti un dokumenti, kas sastādīti un nav apmak-
sāti ar zīmognodevu līdz 1921. g. 15. oktobrim.)

Vārds deputātam Vestermanim.
V. Vestermanis (vācu baltiešu partija; runā vā-

ciski)*).
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk

neviens nevēlas? Deputāts V. Vestermanis iesnie-
dzis šādu priekšlikumu:

„D nodalījuma 46. pantu papildināt ar šādu 90. punktu:
„46
90) visi valsts un pašvaldības slimnīcu izdodamie rēķini"."
Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Vestermanis: Kommisijā šāds

priekšlikums nav apspriests.
Referents P. Juraševskis: Juridiskā kommisijā

šāds priekšlikums nav apspriests, bet es domāju, ka
kommisijā tam būtu piekritusi.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās referents ziņo,ka

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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priekšlikums kommisijā nav apspriests, bet juridi-
skas kommisijās referents domā, ja šāds priekšlikums
butubijis iesniegts kommisijā, tad kommisijā to būtu
pieņēmusi. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Vestermaņa priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Vester-
maņa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šana nak 46. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 46. panta pieņemšanu pārlabotā vei-
da. Tādu nav- Kas atturas? Nav. 46. pants pār-
labotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 99. pants.

(Uzliekot zīmogsodu kā tiesu iestādēs, tā arī Nodokļu
departamentā, zīmogsods kopsummā katrai atsevišķai perso-
nai jānoteic ne mazāks par 1 latu, bet ja zīmogsoda kopsum-
ma pārsniedz 1 latu, tad tas noapaļojams uz augšu līdz pilnam
latam.)

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 99. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 99. pants vienbalsīgi pieņemts. —
D nodalījumaievadteksts.

Rīkojumupapildinātar16.p.8.un9.punktu,37.pantu,
46. p. 88., 89. un 90. punktu un 99. pantu, izteicot tos šādi:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. D
nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — E
nodalījums.

(17. panta 7. un 8. punktu atcelt.)
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret E nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. E nodalījums vienbalsīgi pie-
ņemts. — I dalās ievada teksts.

(Rīkojumā par zīmognodevu (lik. kr. 1921. g. 165, 1928.
g. 147 un 19301 g. 90)' izdarīt šādus pārgrozījumus un papil-
dinājumus.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I daļas ievada
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
I daļas ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — II daļa.
Ievada teksts.

(Vekseļu likumu (1925. g. izd,)- 3. p. 1, piezīmi izteikt šādi:)
Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret II dalās ievada tekstu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. II daļas ievada teksts pieņemts. —
3. pants, 2 variantos.

(3
1. piezīme. Juridiskas kommisijās variants. Vekselis ap-

liekams ar proporcionālo zīmognodevu 3 santimu
apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem,
bet zīmognodeva jānoapaļo uz augšu līdz tuvākam
santimu skaitlim, kas bez atlikuma dalās ar 10.

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās
variants. Vekselis apliekams ar proporcionālo zī-
mognodevu 3 santimu apmērā par katriem pilniem
vai nepilniem 10 latiem, bet zīmognodeva jānoapaļo
uz augšu līdz tuvākam santimu skaitlim, kas bez at-
likuma dalās ar 5.)

Vispirms likšu uz balsošanu finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijās variantu; ja to pie-
ņems, atkritīs juridiskās kommisijās variants; ja to
noraidīs, nobalsošanā nāks juridiskās kommisijās va-
riants. — Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijās variantu- Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo variantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par šo variantu
nodotas 48 balsis, pret to nodotas 26 balsis. Finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijās variants pie-
ņemts; juridiskās kommisijās variants atkrīt. — No-
balsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šī likuma pieņemšanu visumā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Par likumu visumā nodotas 46 balsis, pret to
nodotas 25 balsis, atturējušies 8. Likums visumā
pieņemts. — Redakcijas kommisijās ziņojums nāko-
šā sēdē.

6. dienas kārtības punkts — pārgrozīju m s
likumā par akcīzes nodokli no rauga.
Referents V. Sanders. Vārds referentam.

Referents V. Sanders: Augstais nams! Pār-
grozījumā likumā par akcīzes nodokli no rauga ie-
vestas paaugstinātas likmes, un proti, tādā kārtā, ka
presētais raugs aplikts ar Ls 2.50 akcīzes nodokļa
par kilogramu (līdzšinējā likme Ls 1.30) un kaltētais
un citi tamlīdzīgi — ar Ls 6.50 par kilogramu (līdz-
šinējā likme Ls 3.20). Presēto raugu pie mums iz-
gatavo kopsummā par 700.000 latu. Tā kā likme du-
bultota, tad jācer, ka ienākumi pieaugs par, 600.000
latu. Zinām, ka raugu lieto visvairāk baltmaizei.
Oikonomisko pusi apskatot, varam nākt pie slēdzie-
na, ka uz vienu pudu miltu vajadzīgi 65 grami presē-
ta rauga. Šie 65 grami ar akcīzes paaugstināšanu
sadārdzināsies par 8 santimiem. Ja pierēķina vie-
nam pudam miltu maizes piecepumu klāt, tad viens
puds miltu, izcepts maizē, sadārdzināsies par 5 san-
timiem._ Kilogramos aprēķinot, viens kilograms mai-
zes sadārdzināsies par i/8 santīma. Sadārdzināšanās
ir tik niecīga, ka patērētājs to nesajutīs, bet financiā-
lais rezultāts būs ievērojami liels.

Kommisijā šo pārgrozījumu likumā par akcīzes
nodokli no rauga pieņēma, un kommisijās uzdevumā
es lieku priekšā šo likumprojektu pieņemt. Lūdzu
tam arī steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-
mība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību-
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par stei-
dzamību nodotas 48 balsis, pret to nodotas 19 balsis,
atturējušies 2. Steidzamība pieņemta.— Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārds deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Sociāldemokrātu frakcija balsos šinī gadījumā pret
akcīzes nodokļa paaugstināšanu raugam, jo iemesls
tam še ir vēl lielāks nekā bija pie agrākiem nodo-
kļu likumiem. Te parādās tagadējās valdības īstā
seja, jo viņa krizi tiešām grib novelt uz tiem iedzī-
votajiem, kuri bez dienišķās maizes nevar iztikt. Tā
kā baltmaize vajadzīga visiem, sevišķi veciem cil-
vēkiem un bērniem, jo viņi bez tās nevar iztikt, tad,
bez šaubām, visa nasta gulsies vienīgi uz nemantī-
gākām aprindām. Tāpēc ja runā, ka šis paaugstinā-
jums nav liels, tad, ņemot kopā ar apgrozījuma no-
dokli, tas iznāks ļoti liels, un paredzama liela balt-
maizes sadārdzināšanās. Man liekas, ka viss no-
dokļu birums, kas šeit šodien nāk, viss gulsies uz
nabadzīgo patērētāju ^eciem. Bez tam tiks veici-
nāta spekulācija, un mums dažu labu reizi būs jāēd
skāba maize, jo mēģinās ilgāk raudzēt ar vecu rau-
gu, la[ varētu iztikt ar mazāk rauga. Vienā otrā ga-
dījumā, varbūt, arī vienam otram koalīcijas deputā-
tam bez politiskām „vēdera graizēm" vajadzēs rē-
ķināties ari ar fiziskām vēdera graizēm, kas sekos
šiem nodokļu birumiem. Visiem jāprotestē pret šādu
dienišķās maizes sadārdzināšanu, tāpat kā jāprotestē
pret to siļķu „pudiņu", ko nupat pieņēma. Te Eglītis
bus ieguvis tikai savam „Zivju centram" andeli ar
licencēm, bez kurām jūs neiztiksit. Tāpat notiks
spekulācija ar cukuru. Iedzīvotāju eksistences mi-
nimums ievērojami sadārdzināsies. Mūsu frakcija
balsos pret šo likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju
uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 46
balsis, pret to nodotas 23 balsis. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virs-
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rakstu. (Saucieni no vietām: „Nevajaga nolasīt!")
Augstais nams nevēlas, lai likumu nolasa. Virs-
raksts.

(Pārgrozījums likumā par akcīzes nodokli no rauga.)
Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Ievada

teksts.
(Likuma par akcīzes nodokli no rauga (lik. kr. 1928. g. 66)

1. pantu izteikt tā:)-
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Kā iekšzemē ražotais, tā no ārzemēm ievestais raugs ap-

liekams ar akcīzes nodokli: a) presētais — 2 lati 50 sant. no
kilograma un b) kaltētais „Florylins" un citi taml. — 6 lati 50
sant. no kilograma.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par 1. panta pieņemšanu nodotas
47 balsis, pret — 24 balsis. 1. pants pieņemts. —
Likuma noslēguma teksts.

(Šis pārgrozījums stājas spēkā 1932. g. 1. janvārī.)
Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Li-

kuma noslēguma teksts pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret

likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likuma pieņem-
šanu visumā nodotas 47 balsis, pret — 24 balsis. Li-
kums visumā pieņemts. — Redakcijas kommisi-
jās ziņojums būs nākošajā sēdē.

7. dienas kārtības punkts — likums par ak-
cīzes nodokli no minerālūdeņiem, li-
monādēm un augļu ūdeņiem. — Deputāts
M. Skujenieks iesniedzis priekšlikumu:

_ „Likumu par akcīzes nodokli no minerālūdeņiem, limo-
nādēm un augļu ūdeņiem noņemt no dienas kārtības."

Vārdu neviens nevēlas? Vai ir kādi iebildumi
pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Deputāta
Skujenieka priekšlikums pieņemts.

Vēla laika dēl prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Ie-
bildumu nav? Tas pieņemts.

Iesniegts priekšlikums —
30. decembra rīta sēdi sākt pīkst. 11.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošā sēde būs rit pīkst. 11.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.35.)

'ļ
Ārkārtējas sesijas 3. sēde 1931. gada 30. decembrī.

(Atklāta pīkst. 11.03.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ārkārtējās sesijas 3.
plenārsēde atklāta.

Turpināsim izsludinātās dienas kārtības ap-
spriešanu. Likums par bezdarba apka-
rošanu. _Referenti E. Rimbenieks un. R. Dukurs.
Vārds sociālas likumdošanas kommisijās referentam
Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams! Lotispilgtakrizes parādība ir arī bezdarbs; tāpēc tagad
— ārkārtēja sesija mums jārunā par līdzekļu rašanu
bezdarba posta novēršanai.

Likuma motivēšanai man jādod vispirms daži
dati par bez darba esošo pilsoņu skaitu.

Š. g. 1. decembrī Latvijas pilsētās bija reģistrēti
24.000 bezdarbnieku, protams, izņemot pašas mazā-
kas pilsētas. Pagājušā gadā tanī pašā laikā bija re*-
ģistreti 13.000 bezdarbnieku. Tā tad š. g. 1. de-
cembrī biļa 11.000 reģistrētu bezdarbnieku vairāk.

1Bez tam jāaizrāda, ka decembra mēnesī arī reģistrē-
jušies ap 4000 no jauna. Ta tad tagad jāskaita ap-
mēram 28.000—30.000 bezdarbnieku.

Sakara ar saimnieciskām grūtībām un dažādo
rūpniecības uzņēmumu darba pārtraukumu, kā arī
ar lielo klusumu mežu izstrādāšanā šogad ir radies
jauns bezdarbnieku kadrs — galvenā kārtā tādu, kas
līdz šim nodarbojušies pastāvīgos uzņēmumos kā
rūpniecības strādnieki. Tā tad šī gada bezdarbam ir
cits raksturs. Tas vairs nav parastais sezonas bez-
darbs, bet tam ir zināms pastāvīgs raksturs.

Lai nodarbinātu 1[z reģistrēto bezdarbnieku skai-
ta, t. i. apmēram 10.000, vajadzētu apmēram 1.000.000
latu mēnesī. Likums, ko man ir gods celt Augstam
namam priekšā sociālās likumdošanas kommisijās
uzdevuma, mēģina rast līdzekļus šai vajadzībai. Iz-
ejot no principa, ka šie līdzekļi jārod no vispārīgām
darba iespējam, _kadas valstī ir, paredzēts aplikt ar
nodokli 1% apmērā visu algoto darba spēku, bez tam
vel brīvo profesiju darbiniekus, darba devējus un arī
namu īpašniekus. Summas, kas ienāks no aplieka-
mam kategorijām, ir sekojošās. Ir paredzēts, ka no
slimo kasu dalībniekiem apaļos skaitļos ienāks
170.000 latu mēnesī. Darba devēji dotu to pašu sum-
mu — 170.000 latu mēnesī. Valsts darbinieki, izejot
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no aprēķina, ka viņi saņem gadā apmēram 105.000.000
latu, dalot šo summu uz 12 un atrēķinot 1%, ik mē-
nesi dotu 85.000 latu. Tā tad kopā no slimo kasu da-
lībniekiem, darba devējiem un valsts darbiniekiem
mēnesī _ienaktu_ 425.000 latu. Brīvo profesiju darbi-
nieki pec vispārīga aprēķina dotu apmēram 50.000
latu gada. Namsaimnieki, apliekot viņu brutto ie-
nākumu, izņemot maksu par apkurināšanu un silta
ūdens piegādi, dotu apmēram 300.000 latu gadā, vai
caurmem 30.000 latumenesī par abām šīm grupām
kopa. Ta tad, ja sarēķinām visas šis summas kopā,
katru mēnesi bezdarba apkarošanai valsts kasē ie-
nāktu ap 460.000 latu, vai arī apmēram 5.000.000 latu
gada.

Tālākie panti nosaka veidu, kā šīs iemaksas ie-
kasējamas. Darba devēji un tāpat arī algotais dar-
ba _ spēks iemaksātu 1% caur slimo kasēm Tautas lab-
klājības ministrijai sevišķā bezdarba apkarošanas
fonda; pārējie šī nodokļa maksātāji izdarītu iemak-
sas pec Tautas labklājības ministrijas izstrādātas
īpašas instrukcijas. Šai instrukcijā būtu jāparedz
veids, ka izdarīt iemaksas brīvo profesiju darbinie-
kiem un tāpat arī namsaimniekiem no viņu nekusta-
mas mantas. Ir paredzēts, ka valsts no savas puses
arī dod zināmu summu šim fondam. Līdz šim valsts
viena pati deva visus vajadzīgos līdzekļus bezdarba
novēršanai. Ar likumā paredzēto summu būtu iespē-
jams nodarbināt apmēram 10.000 bezdarbnieku.

Likumā ir 5. pants, kas runā par līdzekļu izlie-
tošanu derīgu sabiedrisko darbu sarīkošanai. īste-
nībā šim pantam nebūtu sevišķas nozīmes, jo likumā
ir runa par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkaroša-
nai. Te pateikts, ka šie līdzekļi izlietojami valsts un
pašvaldību sabiedrisko darbu organizēšanai. Tikai
izņēmuma gadījumos, kad nekādā veidā nav iespē-
jams palīdzēt ar darbiem, vai arī slimības, vai citu
pēkšņu nelaimes gadījumu dēļ, kad nebūtu iespējams
summas no šī fonda izlietot, Tautas labklājības mi-
nistrijai ir dota tiesība izsniegt zināmus pabalstus pēc
Tautas labklājības ministrijas noteiktām normām.

Uzraudzība par šī likuma izpildīšanu viscaur uz-
likta Tautas labklājības ministrijai.

Tas būtu viss, kas man ziņojams šinī lietā sociā-
lās likumdošanas kommisijās uzdevumā. Vēl tikai
jāaizrāda, ka sociālās likumdošanas kommisiju vis-
pirms nodarbināja jautājums par bezdarbnieku no-
drošināšanas likumu pret bezdarbu, bet, ievērojot to,
ka šī likuma sagatavošana un izstrādāšana prasa to-
mēr ilgāku laiku, kā arī ievērojot to, ka pašlaik tas
nekā nevar dot, jo fondā nekā nav, sociālās likum-
došanas kommisijā atzina par vajadzīgu stāties tū-
līt pie šī likuma izstrādāšanas, lai nekavējoties rastu
ienākumus, kas dotu iespēju valdībai ķerties pie dar-
ba un tādā veidā mazināt postu, kas ir radies ar bez-
darbu.

Kommisijās uzdevumā lūdzu dot projektam stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Godājamie deputātu kun-
gi! Visā Latvijas pastāvēšanas laikā mēs katru gadu
esam bijuši spiesti rūpēties par bezdarbnieku apgā-
dāšanu ar darbu. Dažādos gados tas ir darīts dažā-
dā lielumā un dažādos veidos, bet nav bijis neviena
tāda gada, kad valdībai tādā vai citādā veidā ar šo
jautājumu nebūtu bijis jārēķinās. Katru gadu, budže-
tu sastādot, valdībai ir bijis jārēķinās ar to, ka zinā-
ma summa budžetā bijusi jāuzņem bezdarba apkaro-
šanai. Tā tas arī ir noticis. Šī summa ir svarstīju-

? sies no 1.000.000—3.000.000 latu gadā, bet vienmēr
šāda summa budžetā ir figurējusi. Tekoša gada
budžetā, kā jūs atcerēsities, sabiedriskiem darbiem
paredzēti 2.000.000 latu. Jau tagadējos apstākļos

valdība ir spiesta atzīt, ka ar šiem 2 miljoniem taga-
dējos krizes apstākļos pa tam nepietiks, un tāpēc, ie-
sniedzot Saeima valsts papildu budžetu, valdība ir
paredzējusi vel 2 miljonus latu papildu budžetā bez
kartēja budžeta paredzētiem 2 miljoniem latu sabie-
driskiem darbiem. Bez tam valdība vēl paskaidro,
ka 1 miljons latu neparedzētām vajadzībām, kas ir
valdības rīcība, patiesībā arī domāts galvenā kār-
ta sabiedrisko darbu sarīkošanai. Mežu departa-
mentam meža materiālu izstrādāšanai paredzēts 1
miljons latu"; ari šo summu zināmā mērā varētu uz-
skatīt par tādu, kas domāta bezdarba mazināšanai.
Kopa ar tam summām, kas paredzētas kārtējā budže-
ta, iznāk, ka_ valsts spiesta asignēt sabiedriskiem
darbļem apmēram 6 miljoni latu. 2 miljoni latu pa-
redzēti kartēja budžeta, 2 miljoni latu — papildu bu-
džeta, 1 miljons — valsts rezerves fondā un 1 miljons
— meža darbiem. Tā ir loti prāva summa, kas šogad
paredzēta sabiedriskiem darbiem. Tā ir prāvāka ne-
ka visus citus gadus, jo neviens nevar noliegt, ka šo-
gad bezdarbs ir asāks neka iepriekšējos gados.

Sociālas likumdošanas kommisijās referents
sniedza, norādījumus par to, cik daudz bezdarbnieku
reģistrēts darba apgādes lielākās pilsētās, kur šā-
das darba apgādes pastāv, un viņš bija spiests kon-
statēt, ka decembra mēnesī viņu skaits sasniedzis
28.000. Šodien diezgan droši varam rēķināt jau
30.000 bezdarbnieku. No tiem Latvijas pašvaldībās
tin valsts resoros nodarbināti tikai ap 9000, proti —
8996 bezdarbnieki, t. i. pec tiem datiem, kas ir manā
rīcība. Ta tad sabiedriskos darbos nodarbināta viena
treša daļa reģistrēto bezdarbnieku. Bez šiem oficiāli
reģistrētiem bezdarbniekiem ir loti daudz tādu bez-
darbnieku, kas nav reģistrējušies nevienā darba ap-
gāde, un viņu skaits ir loti prāvs-

Ta vai citādi mēs šodien pie bezdarba jautājuma
kārtošanas esam spiest] pieiet citādāk nekā tas bijis
līdz šim. Ja visus pagājušos gadus ar valsts budže-
ta paredzētiem līdzekļiem valdība ar pašvaldību un
arī resoru palīdzību ir organizējusi sabiedriskus dar-
bus no gadījuma uz gadījumu, tikai ar lielām grūtī-
bām sedzot visvajadzīgākos izdevumus budžeta kār-
tība

^
tad tagad_ sakarā ar vispārējo krizi mēs esam

nonākuši pie ta, ka bezdarba dēļ esam spiesti ķer-
ties jau pie speciāla likuma izdošanas. Man jāaiz-
rāda, ka ierosinājums šim mazam līkumiņam par
bezdarba apkarošanu ir nācis taisni no Tautas lab-
klajības _ ministrijas. Gan vairāk Saeimās, sevišķi
pagājuša Saeima, kreisais spārns ir iesniedzis priekš-
likumus par apdrošināšanu bezdarba gadījumos. Visi
šie likumprojekti ir nodoti attiecīgām kommisijām,
kur tie atrodas vel līdz šaidienai, unneviens no tiem
nav ieraudzījis dienas gaismas. Bet šis likums par
bezdarba apkarošanu jāuzskata par zināmu soli taisni
uz bezdarbnieku apdrošināšanu.

Protams, tas ne tuvu neatbilst tam, ko mēs sa-
protam ar bezdarbnieku apdrošināšanu vispār, kā
tā nokārtota citas Vakareiropas valstīs, kur bezdarb-
nieku apdrošināšana jau sen gadus ir realizēta. Šis
likums ne tuvu neatbilst noteikumiem, kādi tur pa-
stāv, bet zināma mēra tas iet pretim taisni šai bez-
darbnieku nodrošināšanai bezdarba gadījumos. Tas
iet pretim tai tanī ziņā, ka tiek radīts speciāls fonds
sabiedrisko darbu_ organizēšanai, proti — tiek ap-
likti ka darba devēji, ta darba ņēmēji ar zināmu pro-
centu no viņu algām. Tāpat tiek aplikti arī valsts
darbinieki. Tiek apliktiarī brīvo profesiju darbinieki
un namsaimnieki. Tāda kārta uz obligātoriskas ap-
likšanas pamata sastādās zināms fonds, kuru te, pēc
ministrijas sniegtiem datiem,, sociālās likumdošanas
kommisijās referents aprēķināja tuvu pie 6 miljoniem
latu, kas ienāk no obligātoriskas aplikšanas vien. Tā
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budžetā paredzējusi arī valdība, un ko mēs uzskatām
par lielāko, kāda līdz šim mūsu budžetā ir figurējusi.
Obligātoriskā aplikšana ar nodokli, kāda līdz šim nav
bijis, tagad sakarā ar krizi un plašo bezdarbu ir pa-
redzēta un tiks izvesta dzīvē.

Ir paredzēts arī, ka valsts no savas puses nāks
pretim ar zināmām piemaksām. Valsts piedalīšanās
paredzēta diezgan šauros apmēros, apmēram trīs-
reiz šaurāka nekā tā tagad budžetā jau paredzēta,
proti — pie 200.000 latu katru mēnesi, jeb gadā —
2.400.000 latu. Tā ir minimālā summa, ko valdība
piemaksā katru gadu. Protams, vajadzības gadīju-
mā viņa būtu spiesta šo piemaksu paaugstināt. Bet
tā vai citādi — valsts piedalīšanās ir paredzēta. Pro-
tams, tas nav nekas jauns, jo līdz šim valsts vienīgā
ir seguši visus izdevumus bezdarba apkarošanai.

Es kā budžeta kommisijās referents gribu teikt,
ka tā kārtība, kāda tagad paredzēta, dotu mūsu bu-
džeta stāvokļa atvieglošanu. Tie 6 miljoni latu, kas
aplikšanas kārtā sastādās no darba ņēmēju un darba
devēju iemaksām, negulsies vairs uz valsts pleciem,
un valsts būs.spiesta no savas puses papildināt šo
summu tikai ar minimālām piemaksām — 200.000
latu kairu mēnesi, vai 2.400.000 latu gadā.

Nav šinī likumā ievests otrs princips, kas pastāv
bezdarba apdrošināšanas likumos Vakareiropā, proti
— ka bezdarbniekiem tiek garantētas bezdarba ga-
dījumā pabalsta summas, lielākas vai mazākas. Gadī-
juma, ja darbu nevar atrast, darba apgādēs reģi-
strētiem ir tiesība saņemt zināmu pabalstu, mazāku
par viņu algu normālos apstākļos. Mums pabalstu
lieta ir pielaista tikai kā zināms izņēmums. 5. panta
otra rindkopa runā.tikai par izņēmuma gadījumiem,
kad bezdarbnieki nevar atrast darbu, vai kam trūcī-
gu apstākļu dēļ vajadzīgs pabalsts. Tā tad ne katrā
gadījuma, bet tikai trūcīgu apstākļu dēļ Tautas lab-
klājības ministrija

^ izsniedz pabalstu pēc tās noteik-
tam normām. Tā tad niecīga pretimnākšana attie-
cība uz pabalstu izsniegšanu, kā izņēmums zināmos
izņēmuma apstākļos, bet ne kā vispārīga parādība,
kas šinī likumā, nav paredzēta. Tā vispārīgā palī-
dzība gan domāta citādā veidā, proti — ar šī fonda
radīšanu, ar valsts un pašvaldību resoru palīdzību
organizē lietderīgus sabiedriskos darbus. Tādā kār-
ta priekša esošais likums bez bezdarba apkarošanas
par savu mērķi uzstāda bezdarbniekus, bet ne iz-
sniegt pabalstus. Ar to tas atšķiras no bezdarbnieku
apdrošināšanas bezdarba gadījumos.

Šinī likumā ir arī tādas lietas, kas zināmā mērā
norada, ka ar to ir sperti pirmie soļi uz apdrošinā-
šanu pret bezdarbu, un tāpēc kā sociālās likumdoša-
nas, ta budžeta kommisijā savā 1. pantā ir likušas
„līdz likuma izdošanai par algotu darbinieku apdro-
šināšanu pret bezdarbu ..." Tā tad tas uzskatāms
par pirmo soli uz algotu darbinieku apdrošināšanu
bezdarba gadījumos, bet ne kā pats likums par bez-
darbnieku nodrošināšanu. Mums vēl tālu no tā.

Budžeta kommisijā būtībā nav nekā grozījumi šī
likuma redakcija, bet visumā _ ir_ piekritusi sociālās
likumdošanas kommisijās izstrādātam tekstam, izda-
rot tikai dažos atsevišķos gadījumos dažus redakcio-
nālas dabas grozījumus, kuriem vēlāk piekrita arī
sociālas likumdošanas kommisijā. Visumā tomēr
budžeta kommisijā ir piekritusi likumprojektam tādā
redakcija, ^kāda tas izstrādāts sociālās likumdošanas
kommisijā uz Tautas labklājības ministrijas inicia-
tīvu.

Varbūt būtu jāaizrāda uz 5._ panta piezīmi, ka
sabiedrisko darbu projektu sastādīšanā un līdzekļu
izlietošana ar padomdevēju balsi var piedalīties darba
devēju un darba ņemeju pārstāvji.

Nekādas plašākas debates budžeta kommisijā par
šo likumu nenotika; iebildumu nebija, jo kommisijās

locekļi apzinājās, ka ar fonda radīšanu tiek atvieglots
valsts budžeta stāvoklis, un piekrita, ka tādā veida
šis likums jāpieņem plenārsēdē, lai plašākos apmēros
varētu nākt pretī tagadējā lielā bezdarba posta ma-
zināšanai.

Varētu no citas puses teikt, ka šis likums ir ari
savā ziņā krizes likums, jo šis likums, varbūt, vēl
šodien nebūtu dienas kārtībā, ja nebūtu plašā bez-
darba, kāds ir pašlaik. Tagad ar to jārēķinās kā ar
parādību, ko padara normālu ar likumdošanu, kur
ar likuma palīdzību valdība mēģina plānveidīgi kār-
tot bezdarba lietu un bezdarbnieku nodarbināšanu
un viņu apgādāšanu ar likuma palīdzību ievada maz-
liet plašākās sliedēs nekā līdz šim.

Man arī budžeta kommisijās vārdā jāliek priekšā
pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārtībā.

Aprēķini, ko sniedz sociālās likumdošanas kom-
misijās referents, pēc datiem,kas ir mūsu rīcībā, sakrīt
lielā mērā ar patiesiem lietas apstākļiem. Fonda līdze-
kļi, ja likumu pieņemtu tādā veidā, kādā to liek
priekšā _svārstītos starp 5.000.000—6.000.000 latu. Es
gribu rēķināt tuvu pie 6.000.000 latu. Tas tiešām būtu
diezgan liels solis uz priekšu bezdarba apkarošana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priekšā
steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds depu-
tātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Abi referenti jau aizrādīja, ka bez-
darbs pie mums Latvijā ar katru dienu vairojas.
Sociālās likumdošanas kommisijās referents šeit mi-
nēja, ka mums Latvijā esot 28.000 bezdarbnieku. Šis
skaitlis tomēr nevar būt pilnīgs un arī nav pilnīgs,
jo visi bezdarbnieki Latvijā nav reģistrēti, un bez
tam šis skaitlis nav arī vēl tāpēcpilnīgs, ka bezdarb-
niekiem ir arī vēl apgādājami ģimenes locekli, un tie
minētā skaitlī nav ietilpināti. Tā tad bezdarbnieku
skaits pie mums Latvijā ir daudz lielāks un droši
vien pārsniegs 40.000.

Visā pasaulē, visās valstīs valdības un parla-
menti ir gādājuši par bezdarbnieku nodrošinā-
šanu. Ir divējādi bezdarbnieku nodrošināšanas
veidi: viens veids ir obligātoriskais un otrs —
brīvprātīgais bezdarbnieku apdrošināšanas veids.
Obligātoriskā nodrošināšana ir šādās' valstīs ;
Austrālijā — kopš 1922. gada, nodrošinot 137.000
strādnieku, Austrijā — kopš 1920. gada, nodro-
šinot 1.300.000 strādnieku, Bulgārijā — kopš
1926. gada, nodrošinot 287.000 strādnieku, Vācijā
— kopš_ 1921. gada, nodrošinot 18.200.000strādnieku,
Lielbritānijā — kopš 1911. gada, nodrošinot 12.000.000
strādnieku, rēķinot apaļos skaitļos, un vēl veselā rin-
dā citu valstu, tā ka visā pasaulē pret bezdarbu
obligātoriski ir nodrošināti pāri par 40.000.000 strād-
nieku. Bez tam brīvprātīgi nodrošināti strādnieki ar
daļas piemaksu no valsts ir Beļģijā, kas to ievedusi
1920. gadā 638.000 strādnieku, Cekoslovāķijā — 1921.
gada 1.300.000 strādnieku, Dānijā — 1921. gadā
,277.000 strādnieku un vēl veselā rindā citu valstu.
Brīvprātīgā veidā tā tad nodrošināti pāri par
3.000.000 strādnieku. Tikai Latvijā neredzam strād-
nieku nodrošināšanas pret bezdarbu, izņemot kādus
12.100 strādnieku, kas nodrošināti pilnīgi brīvprātīgi
savās arodbiedrībās. Šādi apdrošināto strādnieku
skaitā ietilpst dzelzceļnieku savienības biedri — 5000
cilvēku, kopējās arodbiedrības biedri — 4500 cilvēku
un grāmatrūpnieku arodbiedrības biedri — 2500 bie-
dru. Šie strādnieki pa lielākai daļai nereģistrējas
darba apgādēs, tāpēc ka viņi saņem pabalstu no sa-
vām arodbiedrībām; viņi ir spiesti reģistrēties tikai
pie ilgstoša bezdarba, tad, kad viņiem izbeidzas at-
tiecīgie pabalsti no arodbiedrībām. Jāsaka, ka šīs
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arodbiedrības bija izsniegušas daudz ievērojamākas
summas bezdarbnieku pabalstam nekā ir izsniegusi
mušu valdība, rēķinot procentos, jo šīs arodbiedrības
pagājuša gada ir izsniegušasbezdarbnieku pabalstiem
71.000 latu.

Redzot tādus apstākļus, kādi ir pārējās valstīs,
un redzot to, kas notiek pie mums Latvijā, tiešām jā-
saka, ka sen jau bija nepieciešams likums par bez-
darba apkarošanu; bet arī šodien mēs neredzam tāda
likuma par apdrošināšanu pret bezdarbu. Mēs re-
dzam sava priekšā tikai likumu, kas izdots bezdarba
apkarošanai. Vai kāda valstī ir šāds bezdarba apka-
rošanas veids? Jāsaka, ka nevienā valstī mēs tāda
neatrodam; tikai mušu kaimiņu valstī, Igaunijā, kaut
kas līdzīgs pašlaik grib notikt, bet visās pārējās val-
stīs šāda veida likuma nav. Nav tāda likuma, kas
uzbūvēts uz vienas lielas dalās Latvijas iedzīvotāju
iemaksām.

Ko tad šis likumprojekts paredz? Šislikumpro-
jekts paredz, ka bezdarba apkarošanas fondā maksā
darba ņēmējs, darba devējs, valsts darbinieks, paš-
valdības darbinieks, brīvo profesiju darbinieks un arī
— ar lielām mokām sociālai likumdošanas kommisi-
jai izdevās pievilkt pie šī likuma pildīšanas arī nam-
saimniekus; bet vesela rinda, liela daļa Latvijas ie-
dzīvotāju no šī likuma pildīšanas ir atsvabināti — tie
ir lielie lauku zemes īpašnieki. Tie šim likumam atkal
neziedo neviena santima, un šis likums nenodrošina
arī laukstrādnieku-bēzdarbnieku. Tā ir šī likuma ne-
pilnība. Bet mums ir zināms, ka Augstā namā ir
vairākums, kas vienu iedzīvotāju dalu tagad aizstāv
un kas vienu iedzīvotāju daļu, patiesību sakot, izlu-
tina. Tāpēc nav nekādas nozīmes šinī likumā ko
grozīt, lai pievilktu arī šos valsts iedzīvotājus pie
likuma pildīšanas. Ka tas būtu jādara, to raksturo
pats likuma gars, jo likums ir uzbūvēts uz sabiedri-
sko darbu principa.

Tā tad ar Latvijas iedzīvotāju iemaksām tiks
veikti dažādi sabiedriski darbi, un, domājams, šie
darbi būs tādi, kas tiešām būs ražīgi un sagādās ie-
dzīvotājiem dažādas labierīcības, kā: ceļu izlabo-
šanu, šoseju izlabošanu u. t. t, u. t. t. Tā tad ar šī
likuma realizēšanu minētās labierīcības baudīs visi
Latvijas iedzīvotāji, bet šī likuma pildīšanā viņi ne-
būt nebūs pieaicināti klāt.

Likums uzliek nomaksas visiem valsts darbinie-
kiem, visiem darba ņēmējiem, neskatoties

^
uz to, kāda

ir viņu izpeļņa, kāda ir viņu alga. Sociāldemokrātu
princips vienmēr ir bijis — un to mēs arī vienmēr
esam prasījuši —, lai bezdarbniekus nodarbinātu uz
darba devēju un valsts rēķina. Bet tasšinī likumā
nav ievērots. Šinī likumā ir gan paredzēts ņemt ie-
maksas pat no tādiem darba ņēmējiem-strādniekiem,
kuri tagadējā krizes laikā, bezdarba laikā var strā-
dāt tikai 2—3 dienas nedēļā. Arī no viņu izpeļņas
par divām dienām nedēļā ņems zināmas nomaksas,
proti, — 1% apmērā šim likumam par labu. Es gri-
bētu zināt, ko teiks par to demokrātiskā centra strād-
nieku sekcija. Vai arī tā_ būs par to_, ka no tiem
strādniekiem, kas par minētām 2 dienām nedēlā iz-
pelnī apmēram 4 latus un kam ar šo naudu jāuztur
pašiem sevi un sava ģimene, vēl ņemtu 1%' šim ap-
drošināšanas likumam par labu. Tā kā mēs zinām,
ka šeit Saeimā nav vairākuma priekšlikumam, lai
šādus strādniekus un darba ņēmējus no šīm iemak-
sām atsvabinātu un ka šie strādnieki jānodrošina uz
darba devēju un valsts rēķina, sociāldemokrātu frak-
cija neatrod par vajadzīgu iesniegt šādu priekšliku-
mu, jo tā būtu tikai lieka demonstrācija. Sociālde-
mokrātu strādnieku partija uzskata, ka visi tie dar-
ba ņēmēji, kuru izpeļņa nepārsniedz eksistences mi- .
nimumu, proti — 100 latu mēnesī, būtu atsvabināmi
no nomaksām. Bet mēs atkal zinām, ka Augsta na-
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mā šādam priekšlikumam nebūs vairākuma, un tā-
pēc sociāldemokrātu frakcija 1. pantā iesniegs šādu
papildinājumu: „No nomaksām atsvabināmi tie al-
gotie darbinieki, kuri saskaņā ar likumu par slimo
kasēm atsvabināti no nomaksām slimo kases, ka arī
tie, kuri no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ spiesti
strādāt samazinātu dienu skaitu nedēlā un kuru iz-
peļņa nepārsniedz nedēja 12 lati." —

Tālāk jāievēro tas, ka darba devēji, darba ņē-
mēji un pārējie maksā procentus no savas pilnās pel-
ņas, no sava brutto ienākuma, bet namsaimnieki šinī
gadījumā maksā tikai no nekustamā īpašuma nodokļa
summas. Jau sociālās likumdošanas kommisijās re-
referents aizrādīja, ka no tiem ienākumiem

^
ko sa-

ņem par apkurināšanu, par silta ūdens piegādāšanu,
namsaimnieki nemaksā. Tādēļ ari mana frakcija liks
priekšā namsaimniekus šinī ziņā pielīdzināt visiem
pārējiem.

Kas attiecas uz valdības iemaksām, tad jāsaka,
ka valdība šī likuma pildīšanāatkal piedalās_ loti maz.
Kā jau budžeta kommisijās referents norādīja, valdī-
ba tekošā budžeta gadā ir spiesta izdot bezdarba ap-
karošanai tuvu pie 6 miljoniem latu. Bet šis likums
paredz, ka valdība apņemas iemaksāt tikai 200.000
latu mēnesī, t. i. tikai to summu, kāda paredzēta te-
košā budžeta gadā — 2 miljoni latu. Atkal visu sma-
gumu novel no valdības pleciem un uzvel likuma pil-
dītājiem, t. i. tiem, kas nomaksā savas nodevas uz
šā likuma pamata. Arī šāds likuma stāvoklis ir ne-
pilnīgs; bet atkal mēs zinām, ka Saeimas vairākums
domā pat likt priekšā strīpot arī šos200.000 latu; arī
tos negrib atstāt šinī likumā, bet visu grib uzkraut
tikai uz iedzīvotāju pleciem, lai tie nestu visu smagu-
mu. Tas jau izpaudās arī Saeimas sociālās likumdo-
šanas kommisijā, kur valdības pārstāvis, no pašas pir-
mās likuma apspriešanas dienas savu prasību for-
mulēja tādā veidā, ka valstij tagad nav līdzekļu, ka
valsts šim likumam nekā nevar dot, un tādēļ šinī li-
kumā nav ievedams nekāds valsts pabalsts. Re-
dzams, ka arī valdības koalīcija šo principu tagad grib
ievest šai likumā. Sakarā ar šādu stāvokļi, ja Sa-
eimas vairākums domātu to izvest dzīve, sociāl-
demokrātu strādnieku partijas frakcija būs spiesta ie-
ņemt visnoteiktāko un kategoriskāko stāvokli.

Šis likums neparedz arī nekādus pabalstus, tā-
pēc bezdarbniekiem, kam nav darba un kam nav ie-
spējams darbu sagādāt, nevarēs sniegt nekādu palī-
dzību.

Kā jaureferents aizrādīja, šis likums dos 6.000.000
latu. Tā kā mums, pēc Tautas labklājības ministrijas
aprēķina, ir pāri par 30.000 bezdarbnieku, tad uz
šī likuma pamata varēs dot. darbu tikai 10.000 bez-
darbnieku. Ja arī šeit būtu ievestas maiņas, piemē-
ram 2 maiņas, tad varētu dot darbu tikai 20.000 bez-
darbnieku, un 10.000 bezdarbnieku tomēr būtu atstāti
vēl bez darba. Ja šādu likumu izdod, tad tas jāizdod
visiem bezdarbniekiem, lai varētu apgādāt visus
bezdarbniekus. Ja nav iespējams dot darbu, tad
jādod pabalsts. Tādēļ arī 5. pants kā tāds, kurš ta-
gad nedod nekādu pabalstu, bet dod tos tikai izņē-
muma gadījumos, ir loti svarīgs, un ir arī dzirdams,
ka šo pantu kā tādu grib no šī likuma izmest. Arī
šis stāvoklis būs tāds, kas atradīs vislielāko prete-
stību pašos bezdarbniekos un arī Saeimas sociālde-
mokrātu strādnieku partijas frakcijā. Tomēr, ievē-
rojot to, ka šis, likums tagadējā smagā bezdarba stā-
voklī nāk par labu bezdarbniekiem, sociāldemokrātu
strādnieku partijas frakcija balsos par šī likuma pie-
ņemšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Bezdarba jau-
tājums pie mums ir bijis vienmēr nenokārtots, un ie-

20
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priekšējo gadu budžetos allaž ir bijušas paredzētas
tikai niecīgas summas — nepilns miljons latu, ar ko
nepietiek, lai cik necik remdinātu bezdarba postu.
Šī gada bezdarba posts ir daudz lielāks un jūtamāks
nekā iepriekšējos gados, un lielais bezdarbnieku
skaits tomēr ir piegriezis pilsonisko kungu ievērību
šim nopietnajam jautājumam; tāpēc arī šogad kaut
drusku vairāk ir darīts bezdarba jautājumā.

Likums, ko pašlaik apspriežam — likums par
bezdarba apkarošanu ir pirmais mēģinājums mīksti-
nāt bezdarba postu. Gan šis likums ir daudzējādā
ziņā neapmierinošs — vispirms jau paša fonda radī-
šanas veidā, kur grib pievilkt klāt arī strādniecību un
pat to strādniecības daļu, kas pelna mazu algu un kam
darbs ir tikai pagaidām, jo gandrīz katrs no mūsu
strādniekiem kā fabrikās, tā citur paliek bez darba,
un tāpēc strādniecība nebūtu apliekama ar šīm node-
vām, kas ir ļoti netaisni.

Ir nepareizi arī, ka pabalstu izdalīšanai nav pa-
redzēta jau kaut kāda noteikta pabalstu norma. Ja

, 5. panta otrā rindkopā gan redzam vārdus „izņē-
muma gadījumos bezdarbniekiem, kuri nevar atrast
darbu un kuriem trūcīgu apstākļu dēļ vajadzīgs pa-
balsts, Tautas labklājības ministrija tādu izsniedz pēc
noteiktām normām," tad arī šis norādījums ir nepil-
nīgs. Es savas frakcijas uzdevumā likšu priekšā di-
vus pirmos vārdus strīpot, lai nevarētu iztulkot ari
šo loti niecīgo un nepilnīgo likumu tā, ka darba bir-
žās neviens trūcīgais pabalstu nesaņems, kā Tautas
labklājības ministrija to ir praktizējusi līdz šim.

Šis likums ir nepilnīgs, tomēr tas dos zināmus
uzlabojumus, un tāpēc Saeimā tas jāpieņem steidza-
mības kārtībā, lai kaut drusku mīkstinātu to bez-
darba postu, kāds ir radies.

Neatkarīgi no šī likuma steidzamības kārtībā jā-
izstrādā likums par strādnieku apdrošināšanu pret
bezdarbu. Diemžēl, tāds likuma projekts jaugadiem
ilgi gul sociālās likumdošanas kommisijā, bet netiek
virzīts uz priekšu. Ja tas būtu pieņemts sociālās li-
kumdošanas kommisijā, tad vismaz būtu zināms no
vienas puses, valdībai, kas viņai jādara, bet, no otras
puses, pašiem bezdarba postā nonākušiem strādnie-
kiem, kas viņiem pienākas, ko viņi var dabūt, lai šo
postu varētu mīkstināt.

Man šķiet, ka tagadējā koalīcija, kas gan ir ļoti
čakla dažādu nodevu izspiešanā no iedzīvotājiem un
galvenā kārtā strādniekiem, būs kūtra strādnieku po-
sta novēršanā un bezdarba radikālā apkarošanā. Tā-
pēc bez darba esošiem strādniekiem kopā ar orga-
nizētiem strādniekiem būs jārūpējas, lai piespiestu
kaut ko darīt lielās bezdarbnieku armijas labā. Strād-
niecība jau pati ir mēģinājusi kaut ko darīt arodbie-
drībās, nodibinot fondus un izmaksājot pabalstus
daudz bezdarba strādniekiem. Pats par sevi sapro-
tams, tā niecīgā daļa strādnieku, kas vēl strādā, ne-
var uzturēt lielo bezdarbnieku armiju, ko pilsoņu ra-
dītā krize ir izsviedusi uz ielas. Tāpēc valstij jā-
nāk palīgā. Arī pašvaldības nav spējīgas pietiekošā
mērā mīkstināt lielo bezdarba postu. No pašvaldī-
bām vienīgi Rīgas pilsēta uz sociāldemokrātu spie-
dienu cik necik ir darījusi bezdarba posta mīkstinā-
šanai, kamēr pārējām pilsētām nav bijis līdzekļu, lai
nopietnāk nodarbotos ar bezdarba apkarošanu.

Jūsu pilsoniskās aprindas sajuta, ka posts ir tik
liels, ka var kļūt draudošs. Viņas organizēja tā
saukto palīdzības komiteju, kura stājās darbā. Viss
jau būtu labi, ja pilsoņi no savas pārpilnības kādas
drusciņas atmestu tiem, kas ir kaili un izsalkuši, bet
pilsoņu filantropija ir ārkārtīgi sekla un vienpusīga.
Pārvaldes orgānā nepielaida pietiekoši strādnieku
pārstāvju. Tur bija dāmiņas, kas gribēja reprezen-
tēties goda amatos, lai nostātos priekšgalā, izdalot
niecīgos līdzekļus. Tā tad strādniecības pārstāvjus

atbīdīja, lai kundzītes netiktu kontrolētas un varētu
rīkoties kā savā ģimenē. Drēbes, kas izdalītas, bi-
jušas nederīgas, noplīsušas. Vispārīgi bezdarbnie-
kiem no šīs organizācijas nekāda labuma nav. Ka-
mēr mūsu pilsoņi būs tik sīkumaini un maziski, tik-
mēr mēs nekā nopietna nevaram gaidīt no mūsu pil-
soniskām organizācijām. Valstij te jāieņem noteikts
stāvoklis bezdarba jautājumā un jādod līdzekļi šī sā-
pīgā jautājuma kārtošanai.

Arī šo ziemu Tautas labklājības ministrijas rīcība
nav attaisnojama; tā ir pat nosodāma. Jau vasarā
sociāldemokrātu frakcija vairākkārtīgi aizrādīja, lai
nopietni ķeras pie sabiedrisko darbu organizēšanas,
lai tos jau iepriekš plānveidīgi sagatavo, bet tomēr
šī nopietnā sagatavošana izpalika. Te lielā mērā vai-
nojamas mūsu pilsonisko partiju vadošās personas,
kas nekādi negrib rēķināties ar pašreizējiem ap-
stākļiem. Rīgas darba nodala vasarā griezās pie
pilsētas valdes ar priekšlikumu iegādāties darba rī-
kus — trulus, sliedes u. t. t. sabiedrisko darba sa-
rīkošanai, bet Rīgas pilsētas valde ar Celmiņa kungu
priekšgalā un ar demokrātiskā centra svētību norai-
dīja darba apgādes priekšlikumu, aizrādīdama, ka gan
jau trulus paspēšot nopirkt tad, kad bezdarbs sāk-
šoties. Tagad nu Rīgas pilsēta ar Tautas labklājī-
bas ministriju sacenšas savā starpā, lai viena par
otru ātrāk varētu nopirkt no kāda privātā kādu tru-
līti, lai to

^ varētu laist darbā. Tā tad te vainojams
demokrātiskais centrs un Rīgas pilsētas galva Cel-
miņa kungs, jo viņi nepirka darba rīkus tad, kad vi-
ņiem to lika priekšā sociāldemokrātu frakcija jau
jūnija un jūlija mēnešos. Trulus un sliedes, diem-
žēl, pie mums Latvijā vēl neizgatavo, tikai tagad sāk
mēģināt. Tā tad vēl tagad nekas nav sagatavots,
un mēs atrodamies gandrīz bezizejas stāvoklī.

Sociālās likumdošanas kommisijās referents aiz-
rādīja, ka Latvijā reģistrēti tuvu pie 30.000 bezdarb-
nieku. Šie bezdarbnieki reģistrēti tikai kādās 30 pil-
sētās, bet par pārējām 28 pilsētām ziņu trūkst; pie
tam valdība vēl cenšas noklusēt īstās ziņas, lai sa-
biedrība neredzētu īstos bezdarba posta apmērus,
nerunājot jau par to, ka par lauku pagastiem nav ne-
kādas statistikas; tā tad patieso stāvokli mēs ne-
zinām. Bezdarbnieku skaits būs vismaz divreiz lie-
lāks nekā norāda oficiālie skaitli.

No šiem, apaļos skaitļos minot, 30.000 bezdarb-
nieku nodarbināti nepilni 9000 — tā mums ziņo. Tas
nesaistās ar patiesību; nodarbina nevis 9000, bet
patiesībā tikai 4000 vai 5000 cilvēku. Kamdēļ?
Tamdēļ, ka pie mums beidzamos gados ir ievesta
tāda metode, ka bezdarbniekus nenodarbina visu
laiku, visu ziemu, bet tikai 2 nedējas. Pēc 2 nedēļām
sabiedrisko darbu strādnieki tiek apmainīti, nāk atkal
nākošā grupa. Darbā laiž galvenā kārtā mātes vai vī-
riešus ar lielām ģimenēm,kuriem ir liels apgādājamo
ģimenes locekļuskaits. Vieninieki, kuri arī atrodas
drausmīgos apstākļos, pie darba netiek, lai gan viņu
skaits un posts ir liels.

Ja paskatāmies, kas ir tie, kas tiek nodarbināti,
tad atkal jāsaka, ka, par brīnumu, mūsu vadošās ap-
rindas nodara loti lielu netaisnību — es gribētu teikt:
pat nejēdzību, jo pirmā kārtā pie darba dzen mātes
ar apgādājamiem mazgadīgiem bērniem. Ja paska-
tāmies, kāds stāvoklis ir Rīgas, Liepājas un citās
darba apgādēs, tad redzam, ka ir diezgan daudz šo
nelaimīgo māšu, kurām ir 5 — 6 un 7 bērni, no
kuriem 3 un 4 ir mazgadīgi. Tās visas dzen darbā
pie truļiem dzīt smiltis. Viņas ir spiestas savus ma-
zos bērniņus kā kucēnus ieslēgt uz visu dienu. Es
gribētu dzirdēt, ko teiks demokrātiskais centrs, ko
teiks Pīpiņa kundze. Vai ir taisnīgi, ka mātes ar
3—4 un 5 bērniem, no kuriem daudz ir mazgadīgu,
dzen darbā pie truliem, kad tanī pašā laikā tūksto-
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šiem spēcīgu vīriešu darba biržā neatrod darba.
Vai ta nav bezkaunība visaugstākā mērā, ko jau sen
vajadzēja novērst, bet tautas labklājības ministrim
šinī ziņa nekad nav bijušas dzirdīgas ausis, un nekad
mes neesam varējuši viņu par to pārliecināt. Es
gribu dzirdēt, ko teiks šinī jautājumā demokrātiskais
centrs, ko teiks vienīgā sieviete Saeimā; vai arī
vļņa piekritīs šādai cilvēku mocīšanai, kad strādnie-
cem-matem savi bērniņi jāiesloga istabā un jāiet
dzītsmagos truļus, tanī pašā laikā vīri stāv darba
biržasun gaida visuziemu, kad viņiem būs laime da-
būt kādu dienu strādāt. Šī nebūšana nekavējoties
jānovērš; _ matēs ar apgādājamiem mazgadīgiem
berniem_ jāatsvabina no smagiem zemes darbiem,
viņam jāizmaksā pabalsts izpeļņas apmērā, lai viņas
varētu audzināt savus bērnus, lai tie nepaliktu par
klaidoņiem.

Likumā jāizdara daži grozījumi, ko mana frak-
cija liks priekšā. Ja šos pārgrozījumus nepieņems,
tad stāvoklis arī turpmāk paliks neciešams, un
īgnums arī turpmāk augs augumā.

Es gribu brīdināt deputātu kungus šoreiz nebūt
tik paviršiem, kā tas ir bijis iepriekšējos gados bez-
darba jautājuma atrisināšanā. Bezdarbs ir loti plašs,
un tāpēc steidzami jāsper visi soļi, kādi vien tikai
iespējami, lai nepareizības varētu ievadīt citā gultnē.
Citādi nemiers var sākt izpausties reālā, jūtamā vei-
dā, jo izsalkuši celvēki, kam ir izsalkuši bērniņi, ne-
var ilgi apmierināties ar bada stāvokli.

Man jāaizrāda ari uz neciešamo stāvokli sabied-
riskos darbos. Esmu jau griezies pie valdības
pārstāvjiem un uz to aizrādījis, bet līdz šim arī trū-
kumi nav novērsti. Piemēram, lieli sabiedriskie dar-
bi tiek organizēti Siguldā, kur var nodarbināt
300 — 500 cilvēku, bet organizatoriskā puse tur ir
pilnīgi neciešamā stāvokli. Par telpām maz rūpējas.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Siguldā nav nekādas
sevišķas darba apgādes un šos sabiedriskos darbus,
Mežula kungs, nerīko Siguldas pilsēta, bet tos rīko
valdība. Ne Siguldas pilsēta, ne Rīgas darba birža!
Es saprotu, ka kommūnistiem vajaga kūdīt pret
sociāldemokrātiem, lai novērstu uzmanību no īstiem
vainīgiem — pilsoņiem. Kā īsti pilsoņu sargi, jūs
savu amatu godam veicat, bet bezdarbniekiem ar to
nav līdzēts. Siguldā, kā arī citās vietās sabiedriskie
darbi nav noorganizēti kā nākas. Siguldā ir pietie-
koši daudz telpu, kur varētu novietot visus sabied-
risko darbu strādniekus. Diemžēl, tur nebija iepriekš
sperti nekādi soli, lai telpas sagatavotu. Viena daja
strādnieku ielaista telpās, bet turpat blakus citas
telpas noslēgtas. Es pats ziemassvētkos redzēju, kā
bezdarbnieki gāja uz dīķīti āliņģī mazgāties.

Tāpat nav noorganizēta silta ēdināšana, lai gan
valdība to loti viegli varētu izdarīt, stājoties sakaros
ar vietējo pašvaldību kā Siguldā, tā citās vietās, kur
ir lielāki sabiedriskie darbi. Silto ēdināšanu varētu
nostādīt tā, lai vismaz reizi dienā cilvēks būtu paēdis.
Sabiedrisko darbu strādniekiem jāiet pie privātiem
uzņēmējiem, un jāmeklē sev silta ēdiena lāsīte, lai
to dabūtu vismaz reizi dienā.

Apavi nav lāpīti, un es redzēju vairāk cilvēku,
kas gāja pie darba bez zābakiem, pat zeķēs vien.
(Starpsauciens.) — Pagaidait, pilsoņu padevīgais
gariņ, Jūs drīz tiksit pie vārda, tad varēsit izkratīt
visu, kas Jums uz sirds! — Es redzēju cilvēkus, kas.
gāja nesalāpītiem zābakiem, caurām zeķēm pie dar-
ba slapdraņķī, sniegā un salā — to nevar pielaist.
Te valdībai saziņā ar vietējām pašvaldībām kaut kas
jādara, ko jau dara Rīgas pilsētas darba nodala
uz sociāldemokrātu spiedienu, proti — lai tiem, kam
apavi ir neciešamā stāvoklī, tie tiktu izlaboti. To
varētu viegli izdarīt valsts kopā ar pašvaldībām,
kurās sarīkojami lielāki sabiedriskie darbi.

Bez tam vēl pavisam neciešams stāvoklis ir
sanitārā ziņā. Arī tas likumā nav paredzēts. Sigul-
dā bijuši kādi 3 nelaimes gadījumi; cilvēkiem vārī-
gi sabrauktas kājas, bet, diemžēl, izrādījies, ka darba
vietās nav pārsienamo un nevar sniegt pirmo palīdzī-
bu. Bijis jāiet apkārt pa mājām meklēt pārsienamos.

Nolaidības ir uz visas līnijas. Te būtu uz ātrāko
kaut kas darāms.

_ Bez tam negādā par to, lai cilvēki, kas aizgājuši
strādāt sabiedriskos darbus, pēc 2 vai 3 nedēļām
varētu atgriezties pie savām ģimenēm, nomazgāties,
apvilkt tīru veļu; par to neviens nav parūpējies.
Mes esam prasījuši šo jautājumu nokārtot, bet nekas
netiek darīts.

Es domāju, steidzamības kārtībā pieņemams šis
likums ar papildinājumiem, kādus mēs te iesniegsim.
Talak_ nepieciešams tāpat steidzamības kārtībā iz-
strādāt likumu par strādnieku nodrošināšanu pret
bezdarbu. Tas jāuzdod sociālās likumdošanas kom-
misijai īsā laikā izdarīt.

5._ pantā es savas frakcijas uzdevumā likšu
priekša strīpot otrā rindkopā pirmos 2 vārdus, lai
vismaz arī tas mazais uzlabojums bezdarbniekiem
dotu zināmas tiesības uz pabalstu, lai viņi nebūtu
galīgi atstumti. Es ceru, ka Saeimas vairākums pie-
ņems pārlabojumus, ko sociāldemokrātu frakcija ie-
sniegs. Tādā kārtā mēs kaut drusku varēsim mīksti-
nāt to_ drausmīgo stāvokli, kāds ir pašreiz un kādu
turpmāk vairs ciest nevaram. Tas steidzamības
kārta jānovērš._ (K- Mežulis no vietas: „Vot jezuīts,
tāds līdz šim vēl nav runājis!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim. (Starpsaucieni.) Deputāt Mežul, tagad
vārds Jūsu frakcijas loceklim Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Te jau iepriekšējie runātāji lietoja diezgan krāsu, lai
raksturotu stāvokli, kādā pašreiz atrodas bezdarbnie-
ki. Patiešām jāsaka, ka nav pietiekoši daudz vārdu,
lai attēlotu apstākļus un stāvokli, kādā atrodas bez-
darbnieki, sevišķi beidzamā laikā, bezdarbam pa-
vairojoties. Pavairojoties bezdarbnieku skaitam,
pieaug arī posts, un bezdarbnieki tiešām nonāk tādā
stāvoklī, ka nav vairs izejas. Lai izvairītos no bada
nāves, bezdarbnieki masām aiziet ubagot. Masām
viņi iet gar zaldātu ķēķiem, gar sabiedrisko iestāžu
ķēķiem, meklēdami atkritumus un maizes garozas.
Masām bezdarbnieki pārtiek no atkritumu kastēm,
jo nav citas izejas,_ lai izbēgtu bada nāvei. Notiek
bezdarbnieku pašnāvības. Ja agrāk par atsevišķiem
pašnāvības gadījumiem rakstīja presē, tagad tos no-
klusē, jo tie atkārtojas pārāk bieži. Bet tas nenozīmē,
ka_ ir noklusēts pats briesmu fakts. Bezdarbnieku
stāvoklis ar šo noklusēšanu nebūt neuzlabojas.

Ja arī tagad prese piegriež diezgan daudz vērības
bezdarbniekiem, sevišķi viņu bērniem, tad ne tādā
nozīme, lai postu novērstu, lai tiešām bezdarbnieku
stāvokli uzlabotu, bet vienkārši tanī nolūkā, lai
iespējami vairāk runātu žēlojošā tonī, kā teikt,
Skalbes brēkuļu tonī, it ka diezgan daudz arī darītu,
lai palīdzētu bezdarbniekiem.

Reizē ar šiern „idejiskiem" līdzekļiem, ar kā-
diem mēģina apslēpt bezdarba briesmas, pret bez-
darbniekiem vēršas visnesaudzīgākais valdības ter-
rors, kāds jebkad pret viņiem vērsts. Ja bezdarbnie- *
ki prasa maizi un tiesības cilvēcīgi dzīvot, tad uz
viņiem rīda pipkotus policistus, pret viņiem triec
flinšu rezgaļus, aizsargus un pārējo valsts bruņoto
aparātu, attaisnojoties, it kā kommūnisti bezdarb-
niekus kūdot. Patiesībā bezdarbs ir tagadējā stā-
vokļa sekas, tin nav citas izejas kā cīņa. Valdība
nekad nav vērsusies pret bezdarbniekiem un pārē-
jiem strādniekiem ar tādu nesaudzību un nežēlību,
kā viņa to dara tagad. Bet valdības bruņotā uzstā-

20*
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šanās pret bezdarbniekiem nevar mazināt bezdarba
postu, nevar uzlabot bezdarbnieku stāvokli. Ja ne-
miera cēloņi ir pašā bezdarbā, pašā stāvoklī, kādā
nonākuši bezdarbnieki, tad nav domājams, ka val-
dība ar bruņotu uzstāšanos, ar terroru spēs ko glābt.
Bezdarbnieku uzstāšanām pastiprinoties, stāvoklis
kļūst bīstams arī valdošai šķirai, valdībai, un tagad
arī valdība it kā atbalsta iesniegto likumprojektu.
Tas ir to cīņu un nemieru rezultāts, kas izpaužas bez-
darbniekos, kuri prasa maizi un palīdzību.

Kāds ir šis Saeimai iesniegtais likumprojekts?
Kāds ir šī likumprojekta mērķis? Šī likumprojekta
tiešais mērķis ir — uzvelt visas tagadējās krizes
nastas strādājošiem, t. i. nākošiem bezdarbniekiem.
Tagad ik nedējas simtiem strādnieku zaudē darbu
un pāriet bezdarbniekos, šī progresija aizvien pie-
augs. Tāpēc arī strādājošos nevar citādi apzīmēt
kā par nākošiem bezdarbniekiem. Es vēlreiz uz-
sveru: šī likumprojekta mērķis ir — bezdarba un
krizes mīkstināšanas nastas uzvelt strādājošiem.
Likumprojektā paredzēts, ka galvenās iemaksas bez-
darba apkarošanas fondā iemaksā paši strādnieki,
ierēdņi un kalpotāji. No strādnieku, kalpotāju un ie-
rēdņu iemaksām arī galvenā kārtā sastādās bezdar-
ba apkarošanas fonds. Tā iznāk, ka valdība bez-
darbnieku grūtā stāvokļa uzlabošanu, viņu bezizejas
stāvokļa novēršanu uzveļ strādniekiem, nākošiem
bezdarbniekiem, lai tie uz saviem pleciem iznes visu
krizes smagumu.

Vēl vairāk! Bezdarba apkarošanas likuma 5.
pantā pateikts, kā līdzekli izlietojami nodarbināto bez-
darbnieku atalgošanai, kā arī citu izdevumu segša-
nai, kas cieši saistīti ar bezdarbnieku nodarbināšanu.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bezdarba apkaro-
šanas fonda summas varēs izlietot ne tikai bezdarb-
nieku algošanai, bet arī darba rīku iegādāšanai,
mašīnu iepirkšanai, pat ēku un visu uzņēmumu ie-
kārtošanai. Nav teikts, ka bezdarbniekus var no-
darbināt tikai ceļu labošanā vai līdzīgi — tos varēs
nodarbināt arī citos darbos. Bezdarba fonda sum-
mas varēs izlietot veselu jaunu uzņēmumu dibināša-
nai. Tautas labklājības ministrija varēs dibināt
veselus uzņēmumus ar bezdarbnieku līdzekļiem, viņa
varēs izlietot šo naudu jēlvielu iepirkšanai, viņa .
varēs to izlietot darba rīku iegādāšanai, dažādām
būvēm u. t. t.; viņa varēs no šīm summām samaksāt
saviem ieliktiem ierēdņiem labu atalgojumu, un tā
bezdarbnieki nedabūs nekā. Izmantos bezdarbnie-
ku lēto darba spēku, lai dibinātu šos uzņēmumus.
Valstij būs izdevīgi dibināt šos uzņēmumus, jo
līdzekļus dos tas pats strādnieks; varēs izlietot arī
lēto bezdarbnieku darbu. Tā šī likumprojekta bū-
tība ir tāda, ka valdība, izmantojot bezdarbnieku
grūto stāvokli, it kā nāk pretim bezdarbniekiem, bet
patiesībā tos izmanto savā labā un reizē ar to gūst
ienākumus no pašiem strādniekiem, nākošiem bez-
darbniekiem. Tādu likumu mēs, protams, aizstāvēt
nevaram, un mēs viņā iesniegsim savus pār-
labojumus.

Es nesaprotu, vai sociāldemokrāti aizstāvēs šo
likumu arī tādu.kāds tas izstrādāts sociālās likumdo-
šanas kommisijā. Es dzirdēju, ka viņi iesniegšot arī
pārlabojumus, bet man likās, ka viņi balsos arī par
tādu likumu, kāds tas ir tagad, kas tikai izsūks strād-
niekus.

Likumprojektā paredzēta arī bezdarba fonda
pārvalde, kura ar padomdevēja balsi varēs nākt, ka
likumprojekta teikts, 3 darba dēvēju un 3 darba ņē-
mēju centrālo organizāciju pārstāvji. Te ir skaidrs,
ka loti dzīvu līdzdalību — kā teikts: pusi līdzdalī-
bas — ņems arī sociāldemokrātu centrālā darba ņē-
mēju savienība, jo tagadējā valdība ir likvidējusi
visas kreiso strādnieku organizācijas, tā ka strād-

nieku centrālo organizāciju pārstāvji nevar ieiet
šinī kommisijā; tur ieiet sociāldemokrātu organizā-
ciju pārstāvji kopā ar valdības pārstāvjiem.

^
Te būs

atkal vieta, kur sociāldemokrāti lieliski varēs sadar-
boties ar tautas labklājības ministra Rubuļa pārstāv-
jiem un viņi atkal varēs tāpat kā līdz šim darba biržās
un citās darba apgādēs atbalstīt to pašu valdības polī-
tiku, kādu viņi līdz šim ir atbalstījuši. (A. Veckalns no
vietas: „Kāpēc tad jūs nesūtāt savus pārstāvjus?")
Man šķiet, Veckalna kungs, Jūs itin labi zināt, ka
mums vairs nav nekādu centrālo organizāciju! Val-
dība visas mūsu organizācijas ir likvidējusi, un jā-
saka, Veckalna kungs, ar Jūsu palīdzību. Tas arī
Jums skaidrs, un tāpēc nevajaga vēl šādus jautāju-
mus uzstādīt.

Šinī likumprojektā paredzēts, ka ienākumi vis-
pirmām kārtām ienāks no strādnieku, ierēdņu un kal-
potāju 1% iemaksām bezdarbnieku fondā. Jau pie
slimo kasu, t. i. sociālās apdrošināšanas likumiem
mēs vienmēr esam uzstādījuši prasību, taisnīgu strād-
nieku prasību, ka strādnieki vispār jāatsvabina no
iemaksām slimo kasēs. Arī patlaban mēs uzturam
prasību, ka strādnieki atsvabināmi no 1% iemaksām
arī bezdarbnieku fondā. Ja darba dēvēji un valsts
nespēj strādniekiem apgādāt darbu, tad neapšaubāmi
viņi paši vainīgi, jo viņi ir visas saimnieciskās dzīves
vadītāji un organizētāji. Uzņēmēji un valsts ir atbil-
dīgi par bezdarbu valstī, un viņiem jācieš visas no-
maksas bezdarbnieku fondā un vispār bezdarbnieku
apdrošināšanai. Strādnieki no tām pilnīgi at-
svabināmi.

Te ir vēl papildu pants, ka ienākumus bezdarb-
nieku fondam dod arī brīvo profesiju ļaudis un nam-
īpašnieku Brīvo profesiju darbinieki iemaksā 1% no
savu ienākumu summas, turpretī namīpašnieki tikai
1% nekustama īpašuma nodokļa summas. (Sau-
ciens no_ vietas: „Tā ir kļūda!") Tas var būt, bet ja
tas ir ta, tad, teiksim, deputāts Skalbe maksā 1%,
bet viņa darba devējs namsaimnieks Benjamiņš ie-
maksa tikai 1% no nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas. Pats svarīgākais ir tas, ka iemaksas fondā
piemaksā tikai valsts un uzņēmēji. Vai valsts tos
pārcel uz namsaimniekiem un citām mantīgām un
turīgām šķirām, tādos labojumos mums nav intere-
ses ielaisties. Mēs redzam, ka tagad valstij jā-
maksā 2% slimo kasu vajadzībām, bet valsts to dara
tikai uz papīraīstenībā valsts šīs piemaksas slimo
kasēm nemaksa. Valsts ir palikusi parādā slimo ka-
sempar daudz mēnešiem. Tāpēc, ja šinī likumpro-
jekta paredzēts, ka 200.000 latu mēnesī maksās
valsts, tad tāpat, ka līdz šim valsts nemaksā slimo
kasēm, nav šaubu, ka valsts nemaksās arī bezdarba
fonda. _ Ja likumprojektu pieņemtu, kāds tas tagad
izstrādāts, tad galu galā paliks vienīgi kalpotāju, ie-
rēdņu un strādnieku iemaksātās summas.

Vēl likumprojektā ir tāds punkts, ka strādnieku
summu iemaksa ies caur uzņēmējiem — darba de-
vējiem. _ Atkal no slimo kasu prakses redzam, ka
darba devēji gan iekasē šos2%, no strādniekiem, bet
slimo kase tos neiemaksa. Viņi iekasē šo naudu no
strādniekiem, bet patur paši savās kabatās.. Tāpat
ka_ valsts ir palikusi parādā slimo kasēm par daudz
mēnešiem, apmēram tādas pat summas ir palikuši
parada darba devēji, bet līdz ar savām_summām_viņi
ir iekasējuši no strādniekiem un nav tās iemaksājuši
slimo kasēm. Tādi iekasējumi no strādniekiem būs
nodokļi darba devēju rokās, un līdz ar slimo kasu pie-
maksām darba devēji iekasēs no strādniekiem arī to
1% bezdarba apkarošanai un paturēs to savās ka-
batas._ Nav likuma, kas piespiestu darba devējus ie-
maksāt iekasētos līdzekļus fondā. Zinām no prak-
ses, ka darba devēji patur šīs summas sev, un nav
šaubu, ka paturēs arī uz priekšu no šī bezdarba ap-
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karošanas fonda. Mūsu prasība ir strādniekus pilnī-
gi atsvabināt no iemaksām, lai apdrošināšana notiktu
pilnīgi_uz valsts un uzņēmēju rēķina.

Vel ir diezgan_ iespēju, kā rast līdzekļus bez-
darbnieku apdrošināšanai. Tos var iegūt, pārkārto-
jo_t budžetu, pārkārtojot visu valsts aparātu. Jālikvi-
dē tas organizācijas, kas ir pirmkārt strādnieku,
bezdarbnieku apspiešanai. Jālikvidē policija, politi-
ska pārvalde, fašistiskas organizācijas,kas kalpo tieši
strādnieku un bezdarbnieku apspiešanai. Šie līdze-
kli jāizlietobezdarbnieku fondam un bezdarbnieku no-
drošināšanai. Tāpat jāatņem pabalsti baznīcām un
citam garīgam sektām un organizācijām. (Sauciens
pa labi: «Tas ir nelabs darbs!") Tas ir nelabs
darbs no jūsu, bet nevis no strādnieku viedokļa.

Runājot par līdzekļiem, loti svarīgi ir atzīmēt, ka
ir pietiekoši daudz mūsu valsts, tāpat buržuju, tirgo-
tāju noliktavas rezerves labības, kas sapūst tanī lai-
ka, kad bezdarbnieki mirst badā. Šī labība no no-
liktavām jāizdala strādniekiem un bezdarbniekiem.
(Starpsaucieni.) Tā ir bezdarbnieku prasība tagadē-
ja bada stāvoklī.

Mēs šinī likumprojektā paredzam šāda rakstura
pārlabojumus. Vispirms strīpojami 1. — 4. panti,
viņos sacītais apvienojams vienā pantā un izsakāms
šādi: „Līdz likuma izdošanai par strādnieku un algo-
tu darbinieku apdrošināšanu pret bezdarbu tiek no-
dibināts īpašs bezdarbnieku fonds, kurš sastādās no
iemaksām no valsts un uzņēmēju puses ne mazāk
par 1 miljonu latu mēnesī." Šim pantam ir pie-
zīme, ka uzņēmējiem iemaksas jāizdara proporcio-
nāli nodarbināto strādnieku skaitam. — Līdzšinējo
5. pantu mēs paredzam kā 2. pantu, un ka bezdarb-
nieku fonda līdzekļi izlietojami vienīgi nodarbināto
bezdarbnieku atalgošanai un pabalstiem tiem bez-
darbniekiem, kas nodarbināti netiek. Fondu pār-
valda, organizē sabiedriskos darbus un izsniedz vaja-
dzīgos pabalstus no bezdarbnieku vidus izvēlēta
īpaša komiteja." Šim pantam paredzētas divas at-
sevišķas piezīmes par daļēji nodarbināto algas pie-
maksām līdz 4 lati dienā; tāpat pabalsts izsnie-
dzams 4 lati dienā. Šīs piezīmes nepieciešamas
tagad tāpēc, ka lielais vairums uzņēmumu pāriet uz
dažu dienu strādāšanu nedēlā. Tādi uzņēmumi paš-
reiz ir ne tikai Rīgā, bet vairums arī provincē. —
Tālākā mūsu prasība — šo likumu attiecināt arī pilnā
mērā uz laukstrādniekiem, jo uz laukiem nav
vieglāks stāvoklis kā pilsētās, un tur nodrošināšana
pret bezdarbu tāpat nepieciešama.

Likumprojekts, kas izstrādāts sociālās likumdo-
šanas kommisijā tagadējā redakcijā, ir noderīgs
tikai tālākai strādnieku izsūkšanai, strādnieku mānī-
šanai, bet par labu nevienam bezdarbniekam nenāks.
Tāpēc mēs iesniedzam pārlabojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātei
Bertai Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Cienītie
tautas pārstāvji! Bezdarba posts_ ir smagi skāris
mūsu pilsētas — laukus mazākā mērā nekā pilsētas.
Tiešām, ja paskatāmies traģēdijās, kas norisinās
daudz ģimenēs, kur pelnītāji palikuši bez darba, un
tā tad visa ģimene bez maizes un bez siltuma — tas
ir briesmīgi. Bet tas prasa ne tikai mūsu līdzcietību,
mūsu cilvēcīgo sirdi, tas prasa arī palīdzību. Šai pa-
līdzībai jābūt valstiskai un ar pratu apsvērtai.
(K. Mežulis no vietas: „Ko nozīme valstiska palī-
dzība?")

Šis likums nāk kā viens palīdzības veids. Bet
tas ir tikai viens palīdzības ielāpiņš. (K. Mežula
starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Mežul, lū-
dzu netraucēt runātāju!

B. Pīpiņa (turpina): Šis palīdzības veids aici-
na palīgā katru, kas strādā, kas pelnī, kas var dot
darbu. Bet mums tomēr jāatzīst, ka šis likums ir ne-
normāla laika auglis. Nenormāls tas ir tāpēc, ka cil-
vēks, kas pelnī, lai uzturētu savu ģimeni, ir spiests
tanī pašā laikā uzturēt ar savu peļņu citu ģimenes
locekļus, kas ir spēcīgi un darba spējīgi. Nenormāli
ir arī tas (K. Mežula starpsauciens), ka šāds palī-
dzības veids liek saņēmējam sajust, ka viņš, būdams
spēcīgs cilvēks, saņem sociālās apgādības dāvanu.
Tāpat nav normāli līdzšinējie sabiedriskie darbi, jo
pilsētā uzaugušam un dzīvojošam cilvēkam, kam nav
vajadzīgo drēbju un apavu, grūti braukt darbos tā-
los mežos. Tāpat nav normāls darbs sievietei, kam
vētrā un sniegā jādzen truļi un jāmet smiltis no
vienas gubas otrā. (A. Veckalna starpsauciens.) Jā,
Veckalna kungs, tas ir nenormāls darbs! Katrs pil-
sonis to saprot. Pilsoņu sieviete ir par to runājusi
pilsētas domē. Jūsu pārstāvis darba apgādē ir šos
darbus iekārtojis, tāpēc Jums te nav jānāk ar tik
plašu muti. Es nezinu, cik Jūs žēlojat tās sievietes.
(K- Mežula starpsauciens: „Jūs viņas žēlojat ar
pipkām. — Nost!") ?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Mežul,
saucu Jūs pie kārtības!

B. Pīpiņa (turpina): Jums nevajaga sabie-
drisko darbu jautājumam pieiet kā mutes bajāram.
Es gan gribētu lūgt sociāldemokrātus šādos jautāju-
mos sūtīt katedrā savus solīdākos tautas aizstāvjus,
bet ne deputātu Veckalnu, jo Veckalns ir mutes
bajārs. Viņš tikai runā. . . (A. Veckalns no vietas:
«Bezkauņa! Nesolīdā dāmiņa!" — Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Veckaln, lū-
dzu apmierināties! (A. Rudevics no vietas: «Ben-
jamiņa kalps!")

B. Pīpiņa (turpina): Kad deputāts Veckalns ru-
nāja, man pacietīgi bija jāklausās viņa runa, bet vi-
ņam nav pacietības uzklausīties manu runu. (A. Ru-
devics no vietas: „Tā nav solida deputāta runa!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Rudevic,
saucu jūs pie kārtības! (Saucieni pa kreisi: «Tā
nav lakstīgala!") — Deputātu kungi, es domāju, jūs"
sapratīsit, ka te taču runā sieviete, un būsit pieklā-
jīgi! (Starpsauciens: «Viņa še ir deputāte, ne sie-
viete!")

B. Pīpiņa (turpina): Veckalna kungs, kritizējot
šo likumu, aizskāra pilsoniskās sievietes un aizrāvās
tik tālu, ka nozākāja pat savu aprindu sievieti. Sa-
biedriskos darbos mēs strādājam roku rokā arī ar
jūsu aprindu sievietēm. (Troksnis pa kreisi.) Bet es
neesmu redzējusi, ka Veckalna kungs personīgi būtu
devis jaunasdrēbes, vai arī pieņēmis savā mājā kādu
bērnu. Tāpēc nevajaga zākāt citus. (Starpsaucieni
pa kreisi.) Papriekš vajaga personīgus darbus rādīt
un tad citus aizskart. (R. Dukurs no vietas: «Vai
Jūs zināt, kas ko personīgi darījis?")

Pārejot pie šī jautājuma tālāk, man jāsaka, ka
mums ir tā nelaime, ka mēs nevaram atrast pareizo
darba iekārtošanas veidu. Mūsu nelaime ir tā, ka
lauku iedzīvotāji saplūst pilsētās. Statistiskie dati
rāda, ka uz laukiem iedzīvotāju skaits samazinās,
bet pilsētu iedzīvotāju skaits vairojas. Tā ir mūsu
bezdarba nelaime. Tā tad mums jāapskata šīs lietas
cēloņi. Mums ieplūst no laukiem strādnieki, ieplūst
lauku jaunatne, un pie šiem divi jautājumiem mums
arī jāapstājas, kad izdodam likumus. —

Kamdēļ pie mums pilsētās saplūst lauku strād-
nieki? Tur ir arī sava vaina. 1923. gadā izdeva li-
kumus par dzīvokļu apgādāšanu laukstrādniekiem,
bet šie likumi nav izpildīti. Laukiem jāprot saistīt
strādniekus pie lauku dzīves. Tagad ir tā, ka strād-
nieki, atnākuši pilsētā, dzīvodami pagraba dzīvoklītī,
jūtas cilvēcīgāki nekā uz laukiem, kur visi sabāzti
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kopa viena istaba un dzīvo nehigiēniskos apstākļos.
Ta tad vispirma kārtā jāsper valstiski soli, Tautas
labklājības ministrijai kopā ar Zemkopības ministriju
jāņem šis jautājums_ savās rokās. Ja Latvija spēja
pacelties no zemnīcām, tad viņai jāprot nokārtot arī
lauku strādnieku dzīvokļu jautājumu kaut cik pie-
ņemama veidā.

Tāpat statistika nevar pierādīt, ka Latvijai vaja-

r

dzīgi 25.000 strādnieku ārzemnieku, kurus ieved va-
sarā. Šis jautājums vien jau izsmeļ mūsu bezdarba
jautājumu. Tur ir 25.000 ārzemnieku, mums ir 30.000
bezdarbnieku. Ja šos strādniekus varētu saistīt uz
laukiem — es neteikšu: tikai darba jaunatni vien,
bet arī lauku jaunatni, amatnieku jaunatni —, ja vi-
sus tos, kas saplūst pilsētās, spētu saturēt uz laukiem,
tad bezdarba jautājums būtu izsmelts, joLatvija var
dot iztiku saviem iedzīvotājiem, Latvija var pati paba-
rot savus strādniekus. Statistika rāda, ka uz 1 kv.
klm. Latvijā dzīvo 29 cilvēki. Mēs esam apskausta ze-
me. Mēs esam zeme ar maz iedzīvotājiem. Mūsu
zeme var mūs uzturēt, bet mums vajaga kārtīga
darba sadalījuma. Tas ir tas galvenais -— saistīt mū-
su tautu pie laukiem. Mūsu tauta ir smagi pirkusi šo
zemi, un ir_ skumji, ja viņa sāk pamest šo zemi, kas
viņai tik dārgi ir maksājusi. Latvieši ar savām dzī-
vībām un savām asinīm ir maksājuši par šo zemi.
Tādēļ arī viņiem pie šīs zemes jāatgriežas atpakaļ.
Šis jautājums kaut kā jānokārto — jautājums par
atgriešanos atpakaļ pie zemes.

Tāpat jānokārto arī lauku jaunatnes jautājums.
Izglītība ir laba lieta, un tā jādod mūsu jaunatnei tik
plaša, cik plaši vien tas iespējams, bet reizē ar to mū-
su izglītotā jaunatne jāsaista pie tiem apstākļiem, kā-
dos viņa augusi, kādos viņa strādājusi un kādā darbā
viņa ieaugusi.

Varu sacīt, ka pabalsti bezdarbniekiem rada
sliktu apziņu mūsu darba spējīgiem cilvēkiem. Viņi
jūtas kā no darba izmesti, kā nevajadzīgi, viņu mu-
skujļ prasa darbu, viņu spēks prasa tā izlietošanu.
Tāpēc arī šie pabalsti nedara godu mūsu zemei. Katrs
mūsu strādnieks prasa godīgu darbu. Par šo lietu jā-
padomā un nopietni jāķeras pie tās atrisināšanas.
Mūsu lauki var mums šinī darbā palīdzēt, tikai pie
šī darba jāstājas ar prātu.

Veckalna kungam nav ko uztraukties un nav
šeit jāuzstājas ar asām runām, bet jābūt sastrādāša-
nas gribai, strādāt roku rokā un nevis nākt ar uz-
brukumiem. Es domāju, jomazāk mēs te viens otru
apkarosim, jo mazāk šeit lamāsies, kā to uzsāka Vec-
kalna kungs, jovairāk mēs ko panāksim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāte Pī-
piņ, neviens nav lamājies; ja kāds būtu lamājies, es
to būtu saucis pie kārtības!

B. Pīpiņa _ (turpina): Ar kopējiem priekšliku-
miem un saprātību daudz ko varēsim panākt. Bez-
darba atrisināšanas jautājumam mums jāpieietar visu
sirdi; ar prātu mums jāķeras pie šī jautājuma atri-

r

sinašanas.
Pieejot šim likumam no tā viedokļa, kas būs tie

maksātāji, kas būs iemaksu devēji, ir skaidrs, ka šai
darba bus_ pievilkti valsts un pašvaldības darbinieki
unarī strādnieki. Itin pareizi šeit aizrādīja kreisais
spārns, ka no šī darba izslēgtas plašas aprindas, daudz
turīgākas un spējīgākas aprindas. Šis likums pagai-
dām ir tikai mazs palīdzības ielāpiņš. Pie šī jautā-
juma jāstājas ar plašu darba kārtošanu un ar citu
veidu likumu izdošanu. Dotais padoms, lai arī lau-
ciniekus pievilktu šai darbā, lai arī viņiem uzliktu
zināmas nomaksas, nebūtu pareizs no tā viedokļa,
ka bezdarbnieki atrodas pilsētās. Tad iznāktu, ka
lauciniekam, kas meklē darba rokas, vēl jāpiemaksā
klāt tam bezdarbniekam, kas mīt Rīgā. Es domāju,
mes nesaprastu tautas psīchi, ja tādā veidā liktu

maksāt lauksaimniekiem bezdarba apkarošanas fon-
dā. Tādā veidā tas nebūtu pieņemams. Bet gan
būtu jāgādā par likumiem, ko prasa modernie laiki,
un šinī ziņā ari Latvija varētu iet līdzi citam valstīm.
Turpretim šis likums jāuzskata par pagaidu līdzekli
mūsu visnenormālākos dzīves brīžos.

Jāievēro arī mūsu darba darītāju doma. Kas tad
būs maksātāji? Tie būs arī valsts un pašvaldības dar-
binieki. Viņi grib būt valstiski un cilvēcīgi un ir ga-
tavi nākt palīgā šinī gadījumā ar savām nomaksām,
bet gan lūdz, lai šīs nomaksas uzliktu tikai ar zināmu
termiņu. Šis likuma ielāpiņš turpretim ir bez termi-
ņa, un tas var radīt kā pelnītājos, kas ziedo savu
artavu, tāpat arī saņēmējos sliktu apziņu. Šis likums
nav noskaņots, un valsts, kā ari pašvaldības darbi-
nieki prasa noteikt tam zināmu termiņu. Pa šī ter-
miņa laiku lai valdība ar visu savu spēku un domu
ķeras pie bezdarba jautājuma nokārtošanas.

Otrkārt jārūpējas, lai šī nauda tiktu izdalīta tikai
ražīgiem sabiedriskiem darbiem,«bet nevis kaut kā-
diem pabalstiem, kas nereti rada ubaga dāvanas sa-
jūtu. Bez tam tālāk vēl jāgādā, lai ar šīm summām
tiktu atvieglots intelligento bezdarbnieku stāvoklis.
(Sauciens pa kreisi: „Kas tad ir šie intelligentiebez-
darbnieki?") Tāpēc mūsu frakcija liek priekšā stei-
dzīgi ķerties pie bezdarba jautājuma nokārtošanas ar
valsts izdotiem likumiem (troksnis; priekšsēdētājs
zvanī) un otrkārt — šo pagaidu likumu ierobežot uz
vienu gadu, nosakot, ka tas ir spēkā līdz 1933. gada
1. martam. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Līdz šim mēs parasti bez-
darbu mēģinājām apkarot, atvēlot ik gadus budžeta
kārtībā attiecīgas naudas summas. Bez šaubām,
katrai valstij jārūpējas, lai viņas pilsoņi neaizietu bojā,
lai viņiem nebūtu jāmocās ar badu. Bet paņēmiens
— atvēlēt līdzekļus tikai valsts budžetā, ir pierādījis,
ka mēs neesam uz īsti pareiza ceļa — neesam uz pa-
reiza ceļa tāpēc, ka arī normālos apstākļos mūsu bez-
darbnieku skaits ir vairojies. Šis gads kā krizes gads
jāuzskata par izņēmumu. Bet mēs redzējām arī pa-
gājušo un aizpagājušo gadu, kad nekādas sevišķas
krizes nebija, ka bezdarbnieku skaits vairojās. Tā-
pēc apsveicams šis pirmais pasākums, rast jaunu vei-
du, kā gādāt un rūpēties par mūsu bezdarbniekiem,
izstrādājot attiecīgu likumu.

Runājot par bezdarbniekiem, es gandrīz, nekad
neesmu dzirdējis, ka kāds viņus mēģinātu šķirot. Man
šeit jāaizrāda, ka mums ir divējādas bezdarbnieku
kategorijas: viena kategorija ir tieši tāda. kas, ne-
atkarīgi no sava stāvokļa, no savas specialitātes, pa-
zaudē _darbu un, darbu meklēdami, iekļūst materiālās
grūtībās, trūkumā. Otra kategorija ir tā saucamie
sezonas bezdarbnieki, dažādi amatnieki u. t. t.. kas
pusgadu, teiksim, vasarā, kaut kur strādā, pie kam
pat diezgan labi nopelnī. Līdz šim viņus visā visumā
pielīdzināja otrai kategorijai. Es domāju, tādi bez-
darbnieki, kam nav speciāla amata, vai kas strādā
no gadījuma uz gadījumu, atrodas sliktākos apstākļos
neka sezonas strādnieki. Dažs sezonas strādnieks
nooelnī diezgan labi, tā ka viņš var iztikt dažus mē-
nešus arī bez darba, nemaz neierakstoties bezdarb-
niekos. Diemžēl, parādība ir tāda, ka visi ierakstās
bezdarbniekos un līdz ar to kaitē īstajiem bezdarbnie-
kiem, kam nav nekādas citādas izejas.

_Še priekšā celtais likums Pēc mūsu uzskatiem ir
dažas vietas nepilnīgs; sevišķi tas sakāms par 5.
pantu. Es te negribu pašreiz uzkavēties pie sīku-
miem, jo par tiem runāsim, nonākuši pie atsevišķiem
pantiem, bet gribu aizrādīt vispārīgos vilcienos, ka
nav pareizs princips, ka bezdarbniekiem izsniedz pa-
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balstus naudā un tikai retos gadījumos — naturālijās.
Šispants papildināms ar to, ka visi bezdarbnieki, kas
reflektē uz zināmu pabalsta veidu, to var saņemt vai
nu uztura veida, ka tas jau notiek dažās vietās ar
ta saucamo sabiedrisko virtuvju ierīkošanu, vai citās
naturālijās, lai tādā kārtā viens otrs to pašu nelielo
naudu, tossantimus, ko viņš saņem, neiztērētu par
nevajadzīgam lietām. Tāpēc mūsu frakcija liks
priekša papildināt 5. pantu ar 2. piezīmi, ka šinī pantā
minētie pabalsti izsniedzami naturālijās.

Gribētu vēl tālāk norādīt uz parādību, kas no-
verotauz laukiem. Tur bieži vien bezdarbnieku stā-
vokli lāga nevar saprast. Tāpēc ari dabīgi, ka katrs
mēģina mekletkaut kādu recepti, kā bezdarbnieku
skaitu samazināt un kā tos saistīt pie zemes vai ci-
tāda veida nodarbošanās. Es še gribētu jums norā-
dīt uz Vācijas piemēru, kur daži tūkstoši bezdarb-
nieku novietoti jau plašās Berlīnes apkārtnē. Tur
pilsēta piešķīrusi viņiem nelielus zemes gabaliņus,
nekultivētu zemi, nākdama palīgā arī ar pabalstiem,
lai tiešam tiem, kuri vēlētos un gribētu nodarboties
ar zemkopību un dārzkopību, vai gribētu apmesties
uz pastāvīgu dzīvi kādā vietā un no turienes iet
darbā, būtu iespējams. Tas pats jādara arī mums.

Es gribētu aizrādīt arī uz novērojumiem, kas pie-
redzēti lauku sapulcēs un mūsu partijas konferencēs.

Tur, piemēram, aizrādīja, ka mūsu valstī gandrīz
piektā daļa ir tādas zemes, kas būtu lauksaimnieciski
izmantojama, bet nav kultivēta, jo atsevišķām per-
sonām vai organizācijām tas nav pa spēkam. To va-
rētu gan izdarīt valsts mērogā, pievelkot šinī darbā
bezdarbniekus.

Bez tam ir vēl viens novērojums, ko lasām laik-
rakstos, ziņojumos no Rūjienas, Alūksnes un citām
mazpilsētām. Es nerunāju par tiem bezdarbniekiem,
kas dzimuši un auguši pilsētā, kam ar laukiem nav
nekādu sakaru, bet runāju par tiem, kas tikai uz laiku
ienākuši pilsētā. Būtu dibināmi tā sauktie bezdarb-
nieku darba arteli. Lielāks vairums bezdarbnieku
pēc zināmas programmas aizbrauktu attiecīgās vie-
tās, tur kultivētu attiecīgus zemes gabalus, un vē-
lāk tos piešķirtu pašiem zemes apstrādātājiem. Tā
rīkojas Vācijas valdība/ Tāpēc mēs liekam priekšā
uzdot valdībai izstrādāt likumu par obligātoriskiem
bezdarbnieku darba arteļiem lielāku un ilgstošāku sa-

i biedrisko darbu sarīkošanai, purvu kultivēšanai, jau-
nu satiksmes ceļu ierīkošanai un meža darbiem.

Visumā mēs atbalstām šo likumu un balsosim
par to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputātu
kungi! Vērojot Saeimas telpas, jābrīnās! Runājot
par tik svarīgo bezdarba jautājumu, ko mēs acumirklī
varam uzskatīt par mūsu valsts dzīvības jautājumu,
zāles telpas ir pustukšas. Dzirdējām, ka acumirklī
ir pāri par 40.000 bezdarbnieku. Tas ir briesmīgi!
Viņu skaits vēl pavairosies. To ievērojot, mums at-
veras šausmīgs stāvoklis. Šinī šausmīgajā stāvoklī
mūs ir novedusi līdzšinējā zemnieku savienības val-
dība. Es negribu te par viņu daudz runāt.

Ja tagad vērojam šo bezizejas stāvokli, tad
mums rodas svarīgs jautājums, proti — par budžeta
ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu. Viens no
galveniem jautājumiem ir taisni bezdarba jautājums.
40.000 bezdarbnieku! (Starpsauciens: „Tik daudz
vēl nav!") Šeit tas ir konstatēts! Viņu skaits būs
vēl lielāks. Bezdarbs ir arī vēl citās valstīs, un tur
bezdarbnieku skaits ir daudz lielāks,_ lai gan arī šīs
valstis ir daudz lielākas. Bet man jāsaka, ka tur ir
daudz vairāk darīts bezdarbnieku labā nekā pie
mums; bet par to es te nerunāšu. Ja vērojam mazo
Latviju, kuras kase ir iztukšota, un ja viņai ir 40.000

bezdarbnieku, tad tas tiešām ir šausmīgi. (A. Eglītis
no vietas: «Profesora kungs, Ozols ari ir bezdarb-
nieks!") — Nejaucieties man starpā, tad būs daudz
labāk! — Mums jāatrod darbs bezdarbniekiem. Es
nostājos uz tā viedokļa, ka ik vienam bezdarbniekam
ir tiesība prasīt Latvijā darbu un maizi. (Starpsau-
ciens: «Pareizi!") Saprotama lieta, latvju darba
tauta to arī grib, un mums jāatrod līdzekli un celi, kā
to varētu panākt.

Angļu zinātnieki Toms Hobss, un Džons Loks
un arī daudz citu tautu zinātnieki domā un prasa, ka
ikvienas valsts un valdības galvenais pienākums ir
gādāt par to, lai ikviens valsts iedzīvotājs dabūtu
darbu un maizi. Tas ir galvenais mūsu uzdevums
šinī brīdī. «Valstij," saka šie zinātņu vīri, «un tādai
valdībai, kas nespēj dot darbu un maizi visiem valsts
iedzīvotājiem, nav nemaz tiesības eksistēt — pa-
stāvēt."

Kungi, ja nu es apskatu mūsu Saeimas frakcijas
un telpas, tad man jākonstatē sekojošais. Es nesaku,
ka ari citas frakcijas nemaz negribētu palīdzēt mūsu
bez darba esošiem strādniekiem; bez šaubām, to grib
progresīvā apvienība, Skujenieka partija, bez šau-
bām, arī demokrātiskais centrs un jaunsaimnieki —
bet es gribētu izslēgt mūsu mācītāju frakciju un mūsu
zemnieku savienību. Šīs frakcijas nedomā nopietni
palīdzēt darba tautai, strādniekiem. Vienīgā frakcija,
kas grib strādniekiem nopietni palīdzēt, ir mūsu so-
ciāldemokrātu frakcija._ Tas man te jākonstatē. Tā-
pēc šinī jautājumā, strādnieku pabalstīšanas jautāju-
mā es balsošu kopā ar sociāldemokrātiem.

Jūs, kommūnisti, šķietami — es gribētu uzsvērt -
vārdu «šķietami" — arī it kā gribat palīdzēt mūsu
darba tautai, mūsu strādniekiem; bet jūs allaž aiz-
mirstat tagadni. Jūs tagad vēl pastāvīgi šķielējat uz
Maskavu un skatāties tagadnes apstākļiem garām it
kā nākotnes valstī, kas, varbūt, nāks tad, kad būs
bijusi pastardiena, kad būs sabrukusi kapitālistiskā
iekārta. Tad, raugoties no jūsu viedokļa, nāks tā
saulainā nākotnes valsts. Jūs gribat strādniekiem ra-
dīt tādus apstākļus, sagādāt tādu valsti. Es negribu
apstrīdēt un negribu apšaubīt jūsu ideālus, jūsu ideālu
nopietnību šai ziņā; bet jūs aizmirstat tagadnes ap-
stākļus, un šinī ziņā jūs nedarāt strādniekiem ne par
santimu labuma. Jūs turpretim it kā darāt visu to,
kas varētu aizsprostot strādniekiem tagadnes iz-
pratni. Man žēl Jūsu, Mežula kungs! Man žēl, kom-
mūnistu kungi, jūsu jaunā Mežula! Kad nāks jūsu
jaunā valsts, tad mēs visi sen būsim jau miruši. Ne
par to mums tagad jāgādā, bet par tagadni. Man ir
žēl mūsu tagadējās darba tautas. Es neesmu par
šis darba tautas izmirdināšanu, kas, vērojot to, kas
notiek, patlaban ir. Es esmu par spēcīgu, varenu,
dzīvības pilnu darba tautu un strādniekiem, un šādu
tieksmi es neredzu, kommūnisti, jūsos. Par šādu dar-
ba tautu jūs negādājat. Par to gādā, kā jau teicu,
vienīgā frakcija, kas mums ir Saeimā —? sociāldemo-
krāti. Tāpēc es balsošu kopā ar sociāldemokrātiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Pilsoņu kungi
visu laiku ņirgājās par bezdarbniekiem. Viņi teica,
ka bezdarba Latvijā nemaz neesot. Tā tas ir gājis
tikmēr, kamēr bezdarbnieki ir savairojušies tik lie-
los apmēros, ka pašiem pilsoņu kungiem jau sāk me-
sties bailes. Vai jūs patiešām domājat, ka strādnie-
kos ir tāda pārliecība, ka viņi ir dabūjuši pabalstus
jūsu žēlastības dēļ? Vai jūs patiešām domājat, ka
strādnieki ir pārliecināti, ka tikai jūsu labās sirds dēl
strādniekiem par labu ir nācis viens otrs, kaut arī no-
žēlojams likums. Ja jūs šodien runājat par strādnie-
kiem, ja jūs šodien runājat par bezdarbnieku pabal-
stiem, kaut arī nožēlojamiem pabalstiem, tad
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man jāsaka, ka uz to spiež bezdarbnieku akti-
vitāte, vispār strādnieku šķiras aktivitāte. Jūs,
pilsoņu kungi, visu laiku esat slaukuši pilsoņu šķiru.
Arī šī Saeima, arī šīs valdības laikā strādnieku šķi-
rai ir uzkrauti arvien jauni un jauni nodokli. Ari
«lakstīgalu partija" — demokrātiskais centrs ir tā,
kas tagadējās valdības laikā atbalsta visus tos liku-
mus, kas ar savu asumu, ar savu smagumu gulstas
uz strādnieku pleciem. Vakar mēs pieņēmām cu-
kura monopola likumu, kas sadārdzina cukuru. Va-
kar mēs pieņēmām siļķu muitas likumu, kas sadār-
dzina siļķi. Mēs pieņemsim arī citus likumus, kas ar
savu smagumu, ar savu asumu dursies strādnieku
miesā. Un kad nu jūs redzat, ka strādnieku miesu
sāk par daudz durt un ka tā paliek nemierīga

^
ka

strādniekos aug protesti, aug n°miers, tad jūs nākat
šeit un sakāt: «Mēs strādniekiem palīdzēsim ar šo
nožēlojamo likumu." Pēc mūsu uzskata tas ir nožē-
lojams likums.

Jūs sakāt, ka šis likums došot kādus 5—6 vai
pat 7 miljonus latu. Es domāju, ka šis likums nedos
tik daudz; es domāju, ka šis likums dos tikai, var-
būt, kādus 3—4 miljonus latu. Un tie devēji būs paši
strādnieki, paši algotie darbinieki. Ne jūsu Zaķa kun-
ga dažādie namsaimnieki, ne lielie lauksaimnieki, kas
ir radījuši lielo bezdarbnieku armiju, būs tie, kas dos
kaut vienu santimu šim bezdarba apkarošanas liku-
mam. Tie būs paši strādnieki, tie būs tie, kas smok
jūsu jūgā. Tie būs tie, kas dos savu artavu šim li-
kumam. Tāpēc, apstājoties pie šī likuma, es domāju
pirmkārt noskaidrot jautājumu, cik bezdarbnieku pa-
tiesībā mums ir.

Jūs sakāt, ka mūsu bezdarbnieku skaits rēķināms
uz 28.000—30.000. Man jāsaka, ka tās ir blēņas. Mū-
su bezdarbnieku skaits visas pilsētas vien ir apmē-
ram 50.000—60.000. B_et vai jūs, Latgales deputātu
kungi, kas esat koalīcija, esat aizmirsuši tos Latgales
badā mirstošos sīkzemniekus, tos Latgales badā mir-
stošoslaukstrādniekus, kas ziemu, Kurzemes un Vid-
zemes pelēko baronu padzīti, tagad Latgalē mirst
badu?_ Tos jūs esat aizmirsuši, un par tiem jūs tagad
negādājat. Šis jūsu likums, Trasuna kungs, nodos
visu varu un līdzekļus Tautas labklājības ministri-
jai, kur tagad sēž jūsu ministris. Un ko saka tie kungi,
kastur sēž? Viņi saka, ka uz laukiem un arī Lat-
gale bezdarba neesot. Tur neesot neviena bezdarb-
nieka. Rubuļa kungs, Jūsu pašu ministrijas departa-
menta direktors Jūsu vietā mums pateica, ka uz lau-
kiem bezdarbnieku neesot. Un tas notika tad, kad
mes, Rubuja kungs, ar Daugavpils, Līvānu un Kār-
savas bezdarbniekiem gājām pie Jums. Jums nebija
laika bezdarbniekus pieņemt. Jums bija jākārto pri-
vātas darīšanas, Jums bija jāpieņem savi aģitatori;
par tiem Jus rūpējāties, bet nevis par Latgales bez-
darbniekiem. Latgales bezdarbniekus Jūs no mi-
nistrijas izdzināt, ar viņiem Jūs negribējāt runāt.
Bet Jūs runājāt ar viņiem pirms Saeimas vēlēšanām.
Kad vakarā mēs .braucām autobusā, Jūs teicāt, jā,
patiešam stāvoklis esot nopietns, nu svilstot. Jā, nu
Daugavpilī svilst, nu Jūs bīstaties no bezdarbniekiem
Daugavpilī un Rēzeknē. Bet nepiemirstie!, Rubuja
kungs, ka Daugavpils un Rēzeknes bezdarbnieku uz-
stāšanās atkārtosies arī citās pilsētās, atkārtosies
Rīgaun katrā Latgales sādžā. Tānēc, Trasuna kungs,
ja Jus nopietni gribat palīdzēt bezdarbniekiem un
nopietni viņiem ko dot, tad dodiet tādu likumu, kas
patiesi viņiem nāktu par labu. (./. Vinters no vietas:
,.Kapēc jūs neiegājāt valdībā?")

Jūs
^

Vintera kungs, te runājāt par ieiešanu val-
dībā: Jus, Vintera kungs, mums piedāvājāt ministra
portfeli, bet neaizmirstiet, ka ne ministri būs tie, kas
Jus piespiedīs bezdarbniekiem kaut ko dot, bet pašu
bezdarbnieku organizētais spēks. Ja tas jūs pie-
spiedīs, tad jūs to darīsit. Man jāsaka,Trasuna kungs,

bezdarbnieki ir jau jūs piespieduši un piespiedis vēl
vairāk ko darīt.

Jūs šeit stāstāt, ka mums esot 28.000 bezdarb-
nieku. Patiesībā, pēc manām domām, mums ir
200.000 vai 300.000bezdarbnieku, un visienitiem jus
darbu negribat dot. (Starpsaucieni.) Mes nedo-
mājam par Rīgu vien, bet Jūs, Trasuna kungs, gan
domājat par Rīgu, un Jūs, Rubuļa kungs, arī domājat
tikai par Rīgu. Jūsu ministrijā skaidri un gaiši pa-
teica, ka uz laukiem bezdarbnieku nav, ka uz laukiem
bada cietēju nav. Bet es šeit kā Latgales deputāts
nāku un pasaku, ka Latgales , nabagā zemniecība,
kuru Jūs esat mānījuši, kurai Jūs esat visu ko solī-
juši, mirst badu. Tie Latgales nabadzīgie zemnieki,
kas visu vasaru ir kalpojuši pie Kurzemes un Vidze-
mes pelēčiem, tagad mirst badu. Viņiem tagad ir
morāliska tiesība prasīt, lai viņiem dod darbu un mai-
zi. Tādēļ nepietiek ar to vien, ka strādniekiem at-
kal uzliek nodokļus.

Trasuna kungs, Jūsu pienākums ir dot viņiem
darbu un maizi, gādāt par tiern Latgales strādnie-
kiem, kuri visu vasaru ir strādājuši un jagad darbu
zaudējuši. Jūs paši kādā sapulcē teicat, ka lielas
fermās un muižās viņi strādājuši no_ saules lekta
līdz rietam, 18 un vairāk stundu diena par samēra
mazu atalgojumu vai pat nekādu, piepildījuši_ pa to
laiku ar labību bagātnieku klētis, kurjabība oust ne-
pārdota, bet tagad paši vazājas apkārt pa Latgales
sādžām, staigā, lūgdamies maizes un darba. Jus,
Trasuna kungs, pļāpādami šādām dažādām frāzēm
tautas sapulcēs, tomēr, iegājuši valdībā, nekā neesat
padomājuši par šo jautājumu, bet tikai rūpējaties
par to, lai jūsu valdība noturētos. Jūs ar valdības
svētību gādājāt par jauniem nodokļiem darba tautai
un tiem nabadzīgiem latgaliešiem, par kuriem Jūs
tik mīli uzstājāties I atgalēs sapulcēs. Rīgā Jūs
pret tiem pašiem, latgaliešiem pagriežat aso spici, ar
ko gan Jūs nedrīkstat uzstāties tautas sapulcēs.

Ja Trasuna. un Pubula kungi kaut drusku gribētu
rēķināties ar Latgales vajadzībām, vīni to būtu pa-
nākuši. Jūs būtu panākuši, ka tie nodokli, kurus mēs
pieņēmām vakardienas abās sēdēs, pa daļai nāktu
par labu bezdarbniekiem. Bet ko Jūs izdarījāt? Jūs
prasāt, lai tie nodokli nāktu nevis par labu strādnie-
kiem un Latgales sīksaimniekiem. bet gan par labu
kara ministrijas budžeta paplašināšanai un aizsar-
giem, Jūsu krustdēliem un krustmeitām. Tie nodokli
nāk par labu policijai; tie nodokli nāk nar labu visam
pilsoniskam valsts aparātam. Strādnieki nav dabū-
jušino šiem nodokļiem ne santima.

Šeit Pīuina kundze dziedāia lakstīgalas dziesmu
par nabaga bezdarbniekiem. Vai viņa ir aizmirsusi,
ka demokrātiskā centra politiskā pārvalde ir tā, kas
bezdarbniekus uz katra sola vajā un spīdzina?
(A. Gailītis no vietas: ..To iau pateica Mežulis.") —
Es arī to pašu varu pateikt! — Vai Pīpiņa kundze
ir aizmirsusi, ka demokrātiskā centra vadītā Rīgas
policija biia tā. kas bezdarbniekus dauzīja? To pa-
teica ne tikai Mežulis, bet arī mūsu bijušais deputāts
Lorencs. kurš to apliecināja kādā rakstā, prasīdams
Pigas prefektam noteiktu un skaidru atbildi. Vai
Jus, izņemot savu bļaustīšanos, varat dot skaidru
atbildi? Jums tādas nav! Tagad Pīpiņa kundze
saka: «Lūdzu, ziedojiet vecus brunčus, nederīgus
kramus bezdarbnieku apģērbšanai." Es domāju,
bezdarbnieki neies prasīt šos vecos krāmus un
viņiem to nevajaga. Tāpēc mēs nevaram pievieno-
ties tai gaudu dziesmaj,ko dzirdējām no šīskatedras.
Tai ir tikai viens nolūks — bezdarbniekus vēl vai-
rāk iemidzināt. Mēs šodien skaidri un gaiši prasām
dot darbu un maizi visiem bezdarbniekiem un sevišķi
lauku bezdarbniekiem, kurus jūs esat sabāzuši pil-
sētas. Ne tikai pilsētas, bet arī Latgale ir pilna bez-
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darbnieku. Jūs,_ Rubuļa kungs, esat bijuši valdībā
nepārtraukti; Jus esat stutējuši visas valdības, esat
gādājuši miljonus Kurzemes un Vidzemes lielajiem
lauksaimniekiem, bet vai Jūs esat izdabūjuši no
pilsoniskam valdībām kaut vienu santimu Latgales
sīkzemniekiem! Ja pagājušā Saeimā šinī ziņā kād-
reiz kaut ko panāca, tad tikai pateicoties sociālde-
mokrātu balsīm. Mēs prasījām krēditus Latgalei.
Jus, Trasuna kungs, plātāties, ka esat devuši līdze-
kļus Latgales ceļu _ labošanai. Trasuna kungs, ne
jūsu koalīcija bija tā, kas deva šos līdzekļus, ne arī
tagad ta ko dod.

Kojūs dodat ar šo likumu bezdarbniekiem? Te
paredzēts, ka valdība dos 200.000 latu, bet es noteikti
un skaidri dzirdēju, ka jūs paši balsošot par šo
200.000 latu strīpošanu. Tāpēc labāk nāciet un
skaidri un gaiši pasakait, ka jūsu interesēs ir valdības
stutēšana, pašiem tikt tuvāk pie valsts siles un nevis
palīdzēt Latgales strādniekiem un bada cietējiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Ivbulam.

St. Ivbuls (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Cienījamie deputātu kungi! Diemžēl, pie mums
ir ieviesusies tāda nevēlama parādība, ka visas bud-
žetā paredzētās summas bezdarba apkarošanai iz-
lieto vienīgi pilsētās, neskatoties uz to, vai pilsētās
sarīkotie darbi ir lietderīgi, vai nē, vai tie ir produk-
tīvi, vai nē. Ja, piemēram, paskatāmies tepat Pār-
daugavā, tad redzam, ka tur vienu smilšu kalnu
pārvadā uz otru vietu. Tāda pat zemes pārvadāša-
na notiek ari dažos parkos, kur nodarbināti simtiem
un tūkstošiem strādnieku, it kā lietderīgāku darbu
nemaz nebūtu. Ņemsim piemēram laukus, cik tur
ceļu nav jālabo, cik šoseju nav jātaisa, cik nekultivē-
tas zemes jākultivē, cik celmāju nav jālauž u. t. t.,
it. t. t. Ar vārdu sakot, mēs tur darbu atradīsim uz
katra sola, un tas būs produktīvs un vajadzīgs darbs.
Diemžēl, tas laikam ir sociāldemokrātu frakcijas
iespaids, ka uz laukiem tādi darbi netiek sarīkoti.
Te nupat bļaustījās deputāts Muižnieks. Viņš gan ne
pušplēsta vārda nepateica, ka vajadzētu pabalstīt
Latgales bezdarbniekus un sīkgruntniekus. Viņš ne-
prasīja lauku bezdarbniekus apgādāt ar darbu tāpat
kā pilsētu bezdarbniekus. Mēs zinām, ka Latgalē ir
daudz bezzemnieku un mazzemnieku. Ir daudz
lielu ģimeņu,kuras nevar pārtikt ar 3 — 4 ha zemes.
Šie cilvēki labprāt ietu un labotu ceļus, vai ari strā-
dātu citus sabiedriskos darbus, bet, diemžēl, tādi
darbi līdz šim nav sarīkoti. Mēs tagad iesniegsim
savu priekšlikumu un domājam, ka Augstais nams
nobalsos par to kā par taisnīgu prasību. Mes sava
priekšlikumā esam paredzējuši, ka ne_ mazāk par
pusi no līdzekļiem, ko dos šis likums, jāizlieto lauku
darbiem. Ja mēs uz laukiem reģistrētu visus bez-
zemniekus un mazzemniekus, kuriem patiesi nav dar-
ba, sevišķi Latgalē, tad mēs varētu pieskaitīt bez-
darbnieku skaitam vēl kādus 100.000. (A. Blodnieks
no vietas: ..Kāpēc jūs nereģistrējat?") Jus, sociāl-
demokrāti, domājat tikai par pilsētniekiem!, Visi so-
ciālās apgādības likumi, kādi līdz šim ir pieņemti,
nāk par labu pa lielākai daļai tikai pilsētniekiem.

Mūsu frakcija pēc dažu pārlabojumu pieņem-
šanas balsos par šo likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie kungi!
Kad šo nelielo līkumiņu par bezdarba apkarošanu
skatīja cauri 2 kommisijās, tad radās iespaids, ka
Saeimas frakciju starpā valda diezgan liela vien-
piātība. Apstākļu spiestas, pat pilsoņu frakcijas at-
rada par iespējamu runāt par apdrošināšanu pret bez-
darbu; gan sakropļotā,_ gan loti vājā veidā, tomēr
arī pilsoņi ir gatavi runāt par to, ka tiek radīts zi-

nāms fonds, ka tiek realizēta zināma aplikšana un ka
tagadējos apstākļos tiešām jāpadomā par nopietnu
sistēmu, kā palīdzēt bezdarbniekiem. Tagad uz šo
jautājumu jāskatās pilnīgi atklātām acīm.

Abās kommisijās šis likumprojekts ir pieņemts
diezgan vienprātīgi, un varēja likties, ka pat pilsoņu
kungiem vismaz tagad jārunā drusku nopietnāk nekā
līdz šim; bet pagāja viena nedēļa, un mēs dzirdam,
ka koalīcijas apspriedēs dažas frakcijas līdzapniku-
mam ir borējušas valdības vairākumam, ka tādā vei-
dā, kādā šis likumprojekts izstrādāts, tas neesot pie-
ņemams. Un ir raksturīgi, ka aktīvākie borētāji ir
bijuši taisni kristīgie latgalieši, un arī demokrātiskais
centrs. Viņiem liekas, ka šis likums, kāds tas tagad
ir mūsu priekšā, ir par daudz ass, tāpēc viņiem tagad
ir_ vesela rinda iebildumu, ka vajadzīgi tādi un tādi
pārgrozījumi.

Es nepolemizēšu šeit ar deputātu Sudmali, kurš
šeit plenārsēdē deklarēja, ka viņa frakcija balsos pret
šo_ likumu, kaut gan tas pats deputāts Sudmalis so-
ciālās likumdošanas kommisijā pret šo likumu necēla
nekādus iebildumus, neiesniedza nekādus pārlabo-
jumus un balsoja par šī likuma pieņemšanu. (E. Sud-
malis no vietas: «Jūs melojiet, Dukuri")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu deputātu Sudmali pie kārtības!

R. Dukurs (turpina): Mēs varam konstatēt
kommisijās protokolos, ka kommisijā viņš jr bijis
kluss, un mierīgs, un galīgi rāms, ka tur viņam nav
bijuši nekādi priekšlikumi. (E. Sudmalis no vietas:
«Dukur, nemelo!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt
Sudmal, saucu Jūs pie kārtības!

R. Dukurs (turpina): (K. Mežulis no vietas:
«Uzprasait savam žurnālistam!") Nemaz nav jāpra-
sa žurnālistam, paprasait to visiem kommisijās lo-
cekļiem! Paņemiet kommisijās protokolus, un Jūs
redzēsit, cik rāms un solids bija jūsu pārstāvis so-
ciālās likumdošanas kommisijā, kur viņam šis likums
bija pieņemams. Šodien ari viņš ir apdomājies, ka
tā tas tomēr nevar iet; nevar taču spert uz priekšu
vienu soli, bet vajaga uz reiz sasniegt gala mērķi.
Protams, viņam tā jārunā, un tā viņš arī runā visos
jautājumos. Viņa prasība ir: visu — vai neko.
Nevis tūlīt palīdzēt, cik iespējams, bet prasīt tūlītēju
ideālu galīgu piepildīšanos. Vai tas iespējams, vai
nē, tas nav svarīgi. Nedrīkst strādnieku stāvokli uz-
labot, kaut arī pa daļai: to nedrīkst darīt, un tāpēc
lieta jānostāda tā, kā jūs to vienmēr esat darījuši,
proti — visu, vai neko — tikai tad jūs ejat līdzi,
Sociāldemokrāti nevar nostāties uz tāda viedokļa.

Visu pārmetumu smagums mums tomēr jāvērš
pret tiem pilsoņiem, kas ari šo niecīgo ielāpiņu, kā
te teica Berta Pīpiņa, negrib šeit pieļaut; ar šo liku-
mu tagadējā veidā viņi nav apmierināti. Šis likums
viņiem ir nepieņemams. Viņi grib to padarīt galīgi
nenozīmīgu, grib izšaltēt no tā ārā to norādījumu, ka
te ir darīšana ar bezdarbnieku nodrošināšanu kaut
jel kādā veidā. Un visbrīnišķīgākā šodien bija
Pīpiņa kundzes uzstāšanās. Es domāju, ka profesors
Zālīte, kurš te kādreiz nokristīja Pīpiņa kundzi par
mūsu lakstīgalu, šodien, pēc Pīpiņa kundzes runas,
gan varēja nākt un nosaukt viņu kāda cita putna
vārdā — melna putna vārdā, kura dziesma līdzinās
ne lakstīgalas

^
dziesmai, bet drusku līdzinās ķērkša-

nai. Tik nepārdomātu un tik netaktisku uzstāšanos,
kādu šodien pielaida Pīpiņa kundze, nevar nokristīt
citādi, kā par diezgan melna putna ķērkšanu.

Apstāšos pie dažiem Jūsu faktiem un Jūsu pašu
izteicieniem.

Jūs no paša sākuma, raksturojot šo likumu, kā
tas ļums vienmēr _parasts, nobirdinājāt dažu asariņu,
nopūlaties par grūtiem cietējiem, izteicāt savu līdz-
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jutību un gādību un pēc tam nosaucāt šo likumu par
mazu, mazu ielapiņu, bet tūlīt arī šo mazo ielāpiņu
saplosījāt lupatu lupatas. Izrādījās, ka arī šis mazais
ielāpiņš Jums ir par lielu, un to Jūs nevarat paciest.
Šī likuma sakums skan: «Līdz likuma izdošanai par
algotu darbinieku apdrošināšanu pret bezdarbu ..."
Protams, Jus domājat, ka Latvijā nedrīkst runāt par
algotu darbinieku apdrošināšanu pret bezdarbu. No
Dieva puses, tikai to nē! Jūs kultivēsit bezdarbnie-
kos illuzijas, ja viņikaut kā tiek apdrošināti! To ne-
var pielaist, un tapec Jūs tūliņ likāt priekšā šo mazo
ielapiņu atstāt spēkā tikai uz vienu gadu — līdz 1933.
gada 1.janvārim. Pīpiņa kundze, kāpēc Jūs raudā-
jat un lejat asaras par šo ielāpiņu, kas esot pārāk
mazs, ja jau tūlīt Jūs gribat padarīt šo ielāpiņu vēl
mazāku, nogriežot kuru katru domu par to, ka bez-
darbniekus kaut kādos apstākļos varētu apdrošināt,
un pasakāt, ka šis likums būs spēkā tikai vienu gadu?
Ja Jus būtu bijuši drusku taktiskāki, vai Jūsu frak-
cija, kas mudināja Jūs tā runāt, tad dabīgi, nemaz ne-
nākot ar šādu priekšlikumu, Jūs, kurā katrā laikā,
būdami valdībā, būtu varējuši iznīcināt šo likumpro-
jejctu, pārvelkot tam vienkārši strīpu pāri. Bet ja
Jūs šodien šeit atklāti pateicāt, kādas ir Jūsu domas,
tad tas skaidri pierāda, ka par tik, par cik mēs runā-
jām par Jūsu frakciju, mums nav darīšanas ar grupu,
kas par sociāliem jautājumiem domā nopietni, bet ar
grupu, kas faktiski kā vārdos, tā darbos, ir bijusi so-
cialo_ likumu grozīšanas, pasliktināšanas priekšgalā.
Ta jus ar savu iniciatīvu sakropļojāt slimo kasu liku-
mu, kaut gan jumsjāatzīstas,ka tas jums neizdevās,
ka jus to būtu gribējuši; bet jūs parādījāt, ka gribē-
jāt but_ sociālo likumu kropļošanas cīkstoņu pirmās
pozīcijas, un arī šai mazā likumprojektiņā jūs nākat
un darāt uz mata to pašu: nedrīkst runāt par apdro-
šināšanu uz nenoteiktu laiku, likums jāizdod tikai
vienam gadam un bez kādas apdrošināšanas.

Pīpiņa kundze _ nāk un runā par nenormālo stā-
vokli, par nenormāliem apstākļiem, ka bezdarbnieki
nevēloties ubagu dāvanas, bet darbu, un tāpēc likums
nenoteiktam laikam neesot vajadzīgs. Paliek ie-
spaids, ka Pīpiņa kundze nav kārtīgi izlasījusi šo li-
kumu, " jo likuma pabalsti nav paredzēti kā normāla
parādība. Par to runā 5. pants tikai izņēmuma ga-
dījumiem, ko Tautas.labklājības ministrs noteic ar
instrukciju; Šo pārgrozījumu iesniedza minoritāšu
deputāts Šelers, un to atbalstīja arī citi minoritāšu
deputāti, tapec ka pec viņu domām būs daudz intel-
ligento bezdarbnieku, kam nevarēs darbu apgādāt,
un ko tad arviņiem darīšot. Vai viņi mirs badu,
kārsies augša? Ir taču vajadzīgs trūkumcietējiem
dot pabalstu izņēmuma gadījumā. Ja jūs šeit tā
varējāt runāt, tad tas tikai pierāda, ka jūs nepazīstat
likuma saturu.

Jūs pārmetāt_citiem runātājiem it kā nesolīdu
uzstāšanos, Jūs pārmetat, ka mēs sūtot tos nesolidā-
kos runātājus. Man liekas, ka šāds Jūsu apgalvo-
jums taču nav nopietni domāts, bet tā ir vairāk de-
monstrācija. Likumā pati pabalstu lieta nav iekšā
ka vispārēja .parādība. Man kā referentam savā
īsajā referāta nacas- arī konstatēt, ka šis mūsu mazais
līkumiņš šinī ziņa atšķiras kā diena no nakts no pā-
rējiem likumiem un ka pabalsti viņā nav paredzēti
tāda veida, ka citas_ Vakareiropas valstīs, kur bez-
darbnieku nodrošināšana ievesta tādā kārtā, ka visus
iegūtos līdzekļus izsniedz pabalstos. Līdz ar to jums
visiemir skaidrs, ka mums priekšā esošais likums
uzskatams par vienu nepilnīgu likumu, par izņēmuma
likumu, kas pašreiz dod ievadījumu tālākam ceļam.
Jus šoreiz negribat pat izņēmuma gadījumos dot
Tautas labklājības ministrijai tiesību izsniegt pa-
balstus, ja ne valsts, ne pašvaldības iestādes nevar
darbus organizēt, vai nodarbināt zināmu bezdarbnie-

ku skaitu. Tas jums ir par daudz. Nedrīkstot dāva-
nas lūgt, bezdarbnieki esot pret dāvanām! Atļaujiet,
cienītā Pīpiņa kundze, mums labāk zināt, ko bezdarb-
nieki par šīm lietām domā! Mēs esam par bezdarb-
nieku nodrošināšanu, nevis par ubaga dāvanu pa-
sniegšanu viņiem. Bezdarbnieki itin visi ir vienis
pratis, ka nekādas žēlastības dāvanas nav vajadzī-
gas, un tāpēc Jums te nevajadzēja nākt ar tādiem
pārmetumiem mūsu runātājiem. Tāpēc arī atkrīt tie
Jūsu nepamatotie apgalvojumi un apvainojumi pret
tiem runātājiem, kas nebija tādās pat domās kā Jūs.
(Starpsaucieni.)

Vai tā bija solīda uzstāšanās, kādu Jūs lietojāt
pret mūsu frakcijas runātāju Veckalnu? (Starpsau-
cieni.) Solīdāka gan bija Veckalna uzstāšanās. At-
ļaujiet to noteikti apgalvot, godātā lakstīgala melnā
krasa! Veckalns šodien neuzstājas tā kā Jūs! Vai
Jums ir kāds iemesls Veckalnam personīgi pārmest,
ka viņš ir mutes bajārs, ka viņš nekā nav darījis, ka
viņš personīgi darbos to nav pierādījis, kā Jūs atļā-
vaties izteikties? (5. Pīpiņa no vietas: «Es tā ne-
teicu!") To Jūs "teicāt, es to esmu pierakstījis. Jūs
taisni teicat, ka viņš ir_ „mutes bajārs" un ka darbos
Veckalns izturoties citādi nekā vārdos. Es domāju,
ka stenogrammās to arī var konstatēt. Man jāsaka:
ja katram pilsonim būtu tāda ģimene uz kakla kā
Veckalnam, klāt veltas bezdarbnieka bērns, ko viņš
uztur, tad Jus staigātu pa pilsētu ar lepni izgāztām
krūtīm. Ja Jūs vienu dienu būtu tādā stāvoklī kā
Veckalns, kamTautas namā un citur staigā pakal
veselam virknēm bezdarbnieki, kas personīgi lūdz
kādu mazu pabalstu, pie kam Veckalns nekad nav at-
teicies viņiem to dot — to es pats esmu bieži vien
redzējis, un ikvienam no mums to nākas darīt, bet
visvairāk Veckalnam. Viņš nevar paiet neviena so-
la, lai kāds viņam ko nelūgtu. Ja Jūs šodien pār-
metat, ka Veckalna darbi nesaskan ar vārdiem, tad
ta nav patiesība. (B. Pīpiņas starpsauciens.)

Atļaujiet katram kritizēt mūsu sabiedriskos
darbus. Par tiem var daudz ko iebilst. Arī mums
nav iemeslajedomāties, ka tie ir ideāli. Ja Veckalns
ir izteicis kādu piezīmi, tad tas nedod iemesla viņu
personīgi apvainot. Jūs, Pīpiņa kundze, runājat par
šī likuma izdošanu tikai vienam gadam, kamēr iz-
strādāšot likumu par apdrošināšanu pret bezdarbu,
ko šī valdība gribot darīt. Man jāsaka, ka droši vien
pec gada mēs runāsim tāpat, nebūsim gudrāki kā ta-
ead._ Jus domājat, ka Jūsu norādījumi ko panāks.
Neka tamlīdzīga! Vai Jūs esat likusi priekšā kādu
ierosinājumu, kam būtu sociāls raksturs? Kam Jūs
šodien_ varat pārmest, ka lauku iedzīvotāju stāvoklis
kulturāla, sociāla un saimnieciskā ziņā ir tik nenor-
māls? Pārmetiet vispirma kārtā sev, jo jūs tā vai
citādi visu laiku esat bijuši saistīti ar visām valdībām.
Aizvien jus esat uzstājušies pret kreisā spārna ie-
sniegtiem priekšlikumiem par lauku darba cilvēku
stāvokļa uzlabošanu. Mēs šādus priekšlikumus
esam iesnieguši, bet no jūsu puses šādas Ierosmes
nav bijis.

Tas ir vecs arguments, ka no laukiem saplūst
Pilsētas daudz bezdarbnieku, un ka tāpēc pilsētās
būšot radīts tads_ stāvoklis, ka visi sajutīšot kārdinā-
šanu, un nu sanākšot pilsētā, kas tik vien spēšot un
mēģināšot izmantot jauno likumu. Jūs teicāt, ka uz
laukiem bezdarba neesot. Ja Jūs to sakāt, Pīpiņa
kundze, tad tā. ir vienkārši stāvokļa nepazīšana. Jūs
mums neticat, Jus domājat, ka kreisais spārns aizvien
pārspīlē, bet ko te teica kristīgais Ivbuls? Vai viņš
neprasīja pusi šīs summas lauku sabiedrisko darbu
sarīkošanai? Viņš taču teicaka uz laukiem esot
100.000 bezdarbnieku. Vai jūsu Ivbuls arī melo?
Vai viņš arī pārspīlē? Saprotama lieta, mēs neiesim
tik tālu un neteiksim, ka uz laukiem ir 100.000 bez-
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darbnieku, bet savi 20.000 bezdarbnieku jau tomēr
bus. Tas jau ir skaidrs: ja Ivbulam jārāda, ka uz
laukiem ir bezdarbnieki, tad viņš prot atrast skaitļus.

Saprotama lieta, mēs nevaram teikt, ka uz lau-
kiem bezdarbnieku nav, bet stāvoklis iepriekš jāno-
skaidro, un tad par to jārunā._ Nerunāsim par liel-
saimniekiem, kuriem nekad strādnieku nav pietiekoši
daudz un kuriem algas nekad nav pietiekoši zemas.
Ja jus aizbrauksit uz pagastiem, tad atradīsit bez-
darbniekus visur; katra _pagastā būs savs simts bez-
darbnieku. Nesen, nedēlu atpakaļ, sanāca mūsu
partijas Jelgavas apriņķa konference, kur bija klāt
ari liels procents jaunsaimnieku, un te nu konstatē-
jam, ka katra Jelgavas pagastā ir liels skaits' bez-
darbnieku. Saprotama lieta, šie bezdarbnieki nav
reģistrēti, bet pagasta pārstāvji to zina, un jaun-
saimnieki to arī negrib noliegt, bet jums liekas, ka
jus maldina. Laukstrādnieki vairāk kā jebkad gaida,
lai sarīkotu sabiedriskos darbus, viņi grib, lai sarīko-
tu meža darbus, bet jūs tūļājaties, sezons būs paga-
lam, bet darbi vēl nebūs sarīkoti. Jūs tik runājat,
bet darbus nedarāt. Daudz cilvēku uz laukiem dar-
ba nevar atrast, bet jūs domājat, ka ar šo likumu
būšot radīta liela kārdināšana,ka nu plūdīs iekšā bez-
darbnieki nolaukiem un pārpludinās pilsētas. Jāsa-
ka, ka jūsstāvokli pietiekoši nepazīstat. Apellēt pēc
tam,_ ko Jūs šodien teicāt, pie tā, ko Jūs esat darījuši
sociālas likumdošanas laukā, pārmetot mums, ka
mes apzinīgi negribam sastrādāt ar jums, bet tikai
traucējam — Pīpiņa kundze, to atkal var teikt vai nu
ajz liela pārpratuma, vai aiz lielas pārgalvības. Kā
jus varat prasīt no strādnieku partijas pēc tam, kad
jus esat tie īstie trubadūri sociālās reakcijas laukā,
kaut kādu sastrādāšanu no mums? (Starpsauciens.)
Atvainojiet,_ ar Mežuli varat cīnīties Jūs paši, un
Mežula argumenti nav mani argumenti; bet jūs ne-
varat noliegt, ka visos svarīgākos sociālas dabas
jautājumos jūs esat bijuši tie nāvīgākie pretinieki.
Ka jus tagad varat nākt pēc visas jūsu praktiskās
darbības_un pārmest algas strādnieku aizstāvjiem, ka
viņi nevēlas ar_ jums sastrādāt? Šīs sastrādāšanas
nozīme izklausās pēc sociālo likumu sagraušanas
vēl vairāk. Tā tad visa jūsu runāšana nav uzskatā-
ma citādi kā par liekulīgu miglas pūšanu to naīvo,
vientiesīgo strādnieku acīs, uz kuru rēķina jūs gribat
dibināt savu strādnieku sekciju un arī savas arod-
biedrības. Es domāju, ka šiem strādniekiem tagadē-
jā krizes laikā drīzāk atvērsies acis nekā citā reizē,
tāpēc ka jūsu runas par viņu stāvokļa uzlabošanu
nav nekas vairāk kā liekulība. Šo liekulību ilgāk
kultivēt jums neizdosies. Ja pat šodien Augstais
nams atradīs par vajadzīgu sakropļot šo likumpro-
jektu, jūs būsit skaisti demonstrējuši, ka ar jums nav
iespējams sastrādāt pat elementārākos sociālās da-
bas jautājumos. Jūs gan runāsit par strādnieku stā-
vokļa labošanu, bet to jūs darīsit tikai zem spiediena;
tikai tad, kad šur tur ielās sāks plūst asinis, kad Vakar-
eiropā visas avīzes sāks rakstīt, ka Latvijā viss nav
kārtībā; tikai tad jūsu acis atvērsies. Bet tad, kad
jūs būsit ap_ domājušies, būs jau par vēlu. Tālredzī-
gi politiķi pūlas lietas nokārtot jau iepriekš, lai necel-
tos nekādi sarežģījumi, lai lietas kārtotos normālā
kārtā, sabiedriskā attīstībā. Šādu sociālo politiķu
tālredzību mēs līdz šai dienai, diemžēl, jūsos neesam
redzējuši.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Asās debates,
kādas redzējām par šo mazo līkumiņu, rāda, ka šis
likums arī tanī sakropļotā veidā, kādā tas pieņemts
kommisijā, kļūs varbūt, vēl sliktāks. Izrādās, ka
mūsu pilsoņu_ kungi un dāmas nav neko mācījušies
no tiem apstākļiem, kādos pašreiz dzīvojam un kādi

ir citās zemēs. Ar šiem apstākļiem mums ir ļoti, loti
jārēķinās.

Rubuļa kungs lika priekšā pusi līdzekļu atdot
laukiem. Būtu laba lieta, ja. uz laukiem sabiedriskie
darbi būtu jau noorganizēti un sagatavoti. Bet tā kā
tā pašreiz nav, šie līdzekļi aizies dažādiem inspekto-
riem un ierēdņiem, bet lauku trūcīgiem iedzīvotājiem
nekas no šiem līdzekļiem netiks. Tāpēc arī priekš-
likums tagadējā veidā nav pieņemams, jo uz laukiem
nav izdarīti priekšdarbi, nekas nav sagatavots.
Varētu gan pāriet uz citu veidu, proti — varētu no-
darbināt plašos apmēros vietējos iedzīvotājus meža
izstrādāšanas darbos, kā arī akmeņu sagatavošanā.
Šajos darbos būtu jāpieņem tikai vietējie iedzīvotāji.
Nenormāls ir stāvoklis, ja Siguldā sabiedriskos dar-
bos no pusotra simta strādnieku strādā tikai 20 vie-
tējo cilvēku. Tas ir ļoti maz. Sabiedriskos darbos
jānodarbina vispirmām kārtām visi vietējie trūcīgie
iedzīvotāji, lai viņi varētu nopelnīt sev maizi.

Sudmaļa kungs mums uzbruka, ka mēs esot vai-
nojami par visu bezdarbu. Sociāldemokrātu frakci-
ja ir darījusi visu, kas ir bijis viņas spēkos, un kā
kommisijā, tā arī šeit plenārsēdē mēs darīsim visu,
lai stāvokli labotu.

Nepareizs ir Sudmaļa pārmetums, it kā kommi-
sijā pārstāvji nāktu no sociāldemokrātu frakcijas. Nē,
te paredzēti arodbiedrību, strādnieku organizāciju
pārstāvji. Tās ir neutrālas un darbojas neatkarīgi
no sociāldemokrātu frakcijas. Tās ir plašākās to
strādnieku organizācijas, kas pulcējas arodbiedrībās,
tāpēc jūsu pārmetumi šeit ir nevietā. Arī jums nav
bijis liegts organizēties, un ja jūsu biedrības ir slēgtas,
tad tagad jūs tās varat atkal atjaunot.

Ja jūs prasāt, kas vainīgs, kāpēc jūsu biedrības
slēgtas, tad, draugi pa kreisi, liela vaina krīt uz jums
pašiem. Tas ķīlis, ko jūs visu laiku dzenat strādnie-
ku rindās ārpusē un arī šeit, ir devis iespēju jūsu or-
ganizācijas slēgt un vispār izlietot represijas pret
strādniecību kā tādu. Šī šķelšanās ir jūsu vaina, jo
vienīgi jūs to izdarāt. Pat bezdarbnieku konferenci
jūs neļāvāt sasaukt, mēģinājāt izjaukt; it īpaši to da-
rīja Mežulis, kas Cēsīs un Daugavpilī sasauktā sa-
pulcē nelāva bezdarbniekiem ievēlēt pat savus pār-
stāvjus. Tā tad jūs paši esat vainīgi pie represijām,
kādas tagad lieto pret mums un pret jums.

Otrkārt ir vainīgi arī tie ļaudis, kas sēž jūsu rin-
dās. Pagājušā Saeimā jums bija viens spēka mitrl-
kis, kas Jotiasi kritizēja un uzbruka sociāldemokrā-
tiem, visvisādi jaucot viņu darbu. Tagad jūs paši
esat spiesti paziņot, ka viņš esot provokātors. -Jūs
ievēlējāt viņu Saeimā, viņš še nosēdēja vairāk gadu
ka līderis un vadītājs, ēda sociāldemokrātus, bet bei-
dzot jus paši izsludinājāt viņu par provokatoru, par
strādnieku nodevēju. Redziet, tie ir tie, kas jauc jūsu
rindas un kas iespaido arī jūsu organizāciju slēgšanu.

JDēmokratiskais centrs uzbruka man un vispār
sociāldemokrātiem, ka mēs taču esot darba apgādē,
un. luk, ja tur liekot strādāt sievietēm, tad mēs esot
vainīgi, un mūsu vārdi nesaskanot ar mūsu darbiem.
Jāaizrāda, ka Rīgas pilsētas valdē sociāldemokrātu
frakcija ir darījusi visu, cik viņa ir spējusi, lai uzla-
botuRīgas pilsētas bezdarbnieku stāvokli, un lai tos
nostādītu cik necik ciešamā stāvoklī. Un ja prasa,
kas ir tie, kas visvairāk traucē šo darbu, tad es dro-
ši un atklāti varu pasacīt: demokrātiskais centrs ir
tas, kas traucē šo darbu

^
kas nekaujnostādīt šo darbu

ka_ nākas. Un tas parādās visādos sīkumos. Pie-
mēram — viens saņēmis zupas bļodiņu. Tad nu jā-
izpētī, vai tik viņš bijis pietiekoši izsalcis, vai neva-
jaga sākt lietu pret Veckalnu, kāpēc viņš šo zupu iz-
sniedzis.

Tāpat pabalstu nodoļā ir vislielākās raizes, kā
tikt gala ar demokrātiska centra pārstāvjiem, pie-
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mēram ar Liepiņa kungu, kas nāk ar visvisādiem pa-
sliktinajumiem bezdarbniekiem, piemēram — neiz-
maksāt īres naudu tik lielās normās, kā to pilsētas
valde bija atjāvusi, bet tikai 6 latus jja ar to nevar
iztikt — lai iet kaut vai kārties. Tāpat arī Liepiņa
kungs liek priekšā izsniegt ne vairāk par 2 lati mēne-
sī pabalsta zupai, jo demokrātiskais centrs esot visu
laiku tādu summu izsniedzis un ar to pietiekot.

Darba normāmarī pastāvīgi ēdas virsū. Tāpat
pilsētas valde no demokrātiskā centra ir bijuši norā-
dījumi, ka darbā jāsūta pirmkārt nespējīgās sievas.
Pilsētas valde ir darījusi to pašu, ko tautas labklā-
jības ministris, dodams attiecīgu apkārtrakstu, ka ti-
kai; nespējīgas sievietesslimīgas sievietes pirmkārt
jasuta darba, bet lai spēcīgi vīrieši stāv dīkā darba
birža. Tāda ir jūsu politika bezdarba apkarošanā!
Tapec nākt šeit un izlikties, it kā jūs esat gribējuši
ko labot, it ka jus esat tie, kas stāvokli labotu, ne-
saietas ar patiesību.

Visgrūtākā Rīgas_ pilsētā ir cīņa ar demokrāti-
sko centru, kurš uzstājas visreakcionārākā lomā un
kurš neļauj ievest nekādus uzlabojumus bezdarba
stāvokļa uzlabošanā. Tapec stāvoklis ir ārkārtīgi
grūts, jo_demokratiskais centrs jauc šo darbu visā-
diem paņēmieniem.

Runājot par stāvokli vispār, jāaizrāda, ka sabie-
driskie darbi_pašreiz nav pietiekoši plaši. Es jau tei-
cu, ka, piemēram, akmeņu laušana nav noorganizēta
ka nakas._ Talak nav noorganizēta mežu ciršana, bet
tur, kur ta sakta, piemēram Tūjas pagastā, kur manbija izdevība but svētkos, mežu darbi nostādīti tā-
dos apstakjos, ka cilvēks ar saviem darba rīkiem
var nopelnīt tikko 1 latu diena. Ja grib nopelnīt vēl
otru latu, tad jāstrādā tālu naktī iekšā. Tāpat tas ir
citos pagastos. Tapec jāizsaka visasākais protests
oret to, ka demokrātiskais centrs ar savu mežu de-
partamentu visdažādākās vietās gan mēģina apgādāt
vietas saviem ierēdņiem, bet negādā par to,
lai bezdarbnieki varētu saņemt viņiem pienā-
košo naudu par padarītodarbu. Turpretī viņu cilvēki
gan saņem milzīgas dāvanas no atvēlētiem līdze-
kļiem. _ (Starpsaucie_ni.)_ Man te aizrāda, ka demo-
krātiska centra rīcība dāvanām esot 250.000 latu, ku-
ras viņš _ izsniedz bagātīgi saviem darbiniekiem; bet
tam strādniekam, kurš tur strādā un mocās, neiz-
sniedz pat to niecīgo naudu, kas viņam vajadzīga
maizes gabala nopirkšanai. Es saprotu, kāpēc de-
mokrātiska centra pārstāvji šeit nāk lielās dusmās un
uzbrūk tiem cilvēkiem, kas atmasko viņu liekulīgo
taktiku. Šīs dusmas ir nevieta. Tās jūs varat pa-
radīt citur.

Stāvoklis ir labojams. Mēs valdībai iesniedzām
bezdarbnieku konferences prasības 33 dažādos jautā-
jumos. Lai gan tas iesniedzam 14. decembri, līdz šai
dienai atbildes nav un laikam tik drīz arī nebūs. Kā
redzams, valdībai nav gribas kaut ko darīt. Citās ze-
mes sen jau sperti soli bezdarbnieku un strādnieku ap-
drošināšanai pret bezdarbu. Te šis ir pirmais mēģi-
nājums kautko darīt. Es izteicu dažas lietišķas pie-
zīmes, piemēram, kanav pareizi likt pie smaga dar-
ba sievietes, kam māja mazgadīgi bērni, kamēr spē-
cīgi vīrieši gaida darbu un to nevar dabūt. Man ir
dati, kano 26.860 reģistrētiem bezdarbniekiem sma-
ga darba_nodarbinatas 1937 sievietes, kam mājā maz-
gadīgi bērni, bet 11.769 spēcīgi vīrieši paliek neno-
darbināti. Vai tas ir pareizi, ja vairāk tūkstošu vī-
riešu stāv dīkā, bet darba sūta sievietes?

Deputātei Pīpiņa kundzei te nebija ko uztrauk-
ties un uzbrukt man personīgi. Viņai vajadzēja pie-
vienoties maniem norādījumiem un tos atbalstīt, pro-
ti, ka mazgadīgo bērnu mātēm jāizsniedz pabalsts iz-
peļņas normas apmēra, liekot darbā spēcīgos vīrie-
šus. Redzēsim, ka izturēsies koalīcijas vairākums

pret maniem pārlabojumiem. Man ir sirsnīgs aici-
nājums latgaliešiem un pārējiem, kas mazliet grib
mīkstināt nenormālo stāvokli, pieņemt šo likumu pār-
labota veida, lai tas kaut cik uzlabotu tagadējo stā-
vokli.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
na krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu deputātu Jeršovu nelietot draudus!

L. Jeršovs (turpina)*).
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Iesniegts

priekšlikums:
„Liekam priekšā sēdi slēgt."
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
Vārds vēl redakcijas kommisijās referentam

Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Likumā par cukura mo-

nopolu redakcijas kommisijā ir izdarījusi šādus labo-
jumus: 6. pantā pec vārda «tirdzniecības" likts kom-
mats_ un_piezīme «šī panta" vietā likts «šā panta"; 7.panta pec varda_«cukuru" likts kommats."

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret redakcijas kommisijās priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pie-
ņemti. — Ludzu ziņot par nākošo likumu,

Referents G. Mīlbergs: Likumā par akcīzes no-
dokli no rauga pedejais _ nodalījums izsakāms tā:
«Pārgrozījums stājas speķa 1932. gada 1. janvārī"
strīpots vārdiņš „šis".

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret redakcijas kommisijās priekšā likto
pārlabojumu? Iebildumu nav. Šie pārlabojumi pie-ņemti. — Ludzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
pildinājumos rīkojuma par zīmognodevu un vekseļu
likumos redakcijas kommisijā liek priekšā c nodalī-
juma strīpot vardu „šadi" un tā vietā likt „tā". D no-
dalījuma ievada tekstu izteikt tā: «Rīkojumu papil-
dināt ar 16. p. 8. un 9. punktu, 37. pantu, 46. p., 88.
un_ 89. punktu un 99. pantu, izteicot tos tā;" tā tad
..šādi" vietā liekams ,.ta". II dajas ievada teikumu
izteikt ta: «Vekseļu likumu (1925. g. izd.) 3. p. 1.
piezīmi izteikt ta;" ta tad atkal ..šādi" vietā likt ..tā".

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret redakcijas kommisijās priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Šie pārlabojumi
pieņemti. — Ludzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par krizes ap-
karošanas nodokli 2. panta pirmā dala izteicama tā:
..Krizes apkarošanas nodokli kā piemaksu pie neku-
stamas jnantas nodokļa pilsētās ņem 50%\ apmērā
no aprēķinātas par 1931., 1932. un 1933. nodokļa
gadu ..." u. t_ . t. 4. panta piezīmes trešajā rindiņā
no beigām pec vārda «ienākumiem" liekams kom-
mats. 8. oanta 3. rindiņa pec vārda ..sūdzības" lie-
kams vārds_«šinīs". 15. panta beigas izteicamas tā:..Likums stājas speķa izsludināšanas dienā". — Vai-
rāk narlabojumu nav.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai ir iebil-
dumi pret šo ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pie-
ņemts. — Ludzu nākošo ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Tā kā pārgrozījumos
muitas tarifos 4. panta nāca klāt jauna piezīme, re-dakcijas kommisijā vienojas agrāko piezīmi nosaukt
par pirmo un jaunpieņemto '— par otro piezīmi. 1.
piezīme: «Visādas zivis, hermētiskā iesaiņojumā,
muitojamas pec ša (37.) p. 2. pkt., izņemot zivju pul-
veri un zivju _pastu, kuri muitojami visāda veida ie-
saiņojumos pec 13. panta." — 2. piezīme: ..Ievest

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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siļķes drīkst tikai tie, kas, izpērkot no muitas ieve-
damas siļķes, uzrada Zemkopības ministrijas apliecī-
bu par vietējo zivju iepirkumiem 10% apmērā no ie-
vedamo siļķu vērtības." Beigu nodalījums: «Li-
kums stājas speķa izsludināšanas dienā." — Tas ir
viss.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu?
Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1432.)

Ārkārtējas sesijas 4. sēde 1931. gada 30. decembrī.
(Sēde atklāta pīkst. 17.00.)

Saturs.
1. Likums par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkaro-

šanai (pieņem; redakcijas kommisijās ziņojums):
E. Rimbenieks, referents . 642—644, 648, 650, 651
R. Dukurs, referents . 642, 643, 645, 648, 650, 651
G. Mīlbergs, referents 748
A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) 634
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 637
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) 639
Ml Kaļļistrātovs (vecticībnieks) 639
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 639
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) . . . 640, 647, 649
P. Zālīte (darba savienība) 641
E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība)

643, 644, 647, 648
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija)

647, 652
A. Veckalns (sociāldēmokiāts) ....... 652

2. Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības
gadam un valsts papildu budžets 1931./32. saimnie-
cības gadam (pieņem; redakcijas kommisijās ziņo-
jums):

J. Birznieks, referents 653, 680, 698, 722, 726, 734
J. Breikšs, referents 655, 680
G. Mīlbergs, referents 743, 745
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 655
A. Buševics (sociāldemokrāts) 661
M. Skujenieks, ministru prezidents . . . . . 666
Hl. Kaupiņš (sociāldemokrāts) 666
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . . 669, 705
P. Zālīte (darba savienība) ....... 672
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) . 673
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) . . 675, 6-96
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 677
M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks)' .... 667, 705
M. Dubins (Agudas Jisroel) : 677
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) 678
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 691, 696
K. Dēiķens (sociāldemokrāts) 693, 703
J, Bērziņš (zemnieku savienība) .... 694, 738
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) . 695, 726
S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un

krievu sabiedrisko darbinieku frakcija) . . 705
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 706
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) . . . 708
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 709

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu
pašvaldību krievu darbinieku savienība) . . 710

V. Lapinskis (Latvijas poļu savienība) . . . 712
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) 713
K. Skalbe (demokrātiskais centrs) 714
F. Menderis (sociāldemokrāts) .' 715
J. Veržbickis (Latvijas poļu savienība) . . .. 715
J. Korņiļjevs (pareizticīgo un vecticībnieku vē-

lētāju un apvienoto krievu organizāciju frak-
cija) 718

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) 721, 733

J. Celms (sociāldemokrāts) 725, 731
3. Pārgrozījumi un papildinājumi karaklausības likumā

(pieņem steidzamības kārtībā; redakcijas kommisi-
jās ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 738, 740— 742
4. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par sliežu un

to piederumu pasūtīšanu ārpus tekošā budžeta (pie-
ņem steidzamības kārtībā; redakcijas kommisijās
ziņojums):

V. Bastjānis, referents 747
G. Mīlbergs, referents . . . 748

5. Sesijas slēgšana . 748

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ārkārtējās sesijas
ceturtā plenārsēde atklāta.

Apspriešanā likums par bezdarba apkaro-
šanu. Turpināsies vispārīgas debates. Vārds depu-
tātam Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba): Es nekāpu katedrā, lai izteiktos pret bezdarba
apkarošanu, bet gribu drusku pakavēties pie meto-
dēm, ar kādām pie mums bezdarbu «apkaro".

Šis likums pēc mana ieskata jūtamu palīdzību
bezdarba apkarošanai nedos, kā arī nesasniegs
sprausto mērķi. No līdzšinējiem piedzīvojumiem zi-
nām, ka bezdarba jautājumu, kas ir tieši svarīgs kā
sociāla un saimnieciska problēma, nevar atrisināt ar
tādiem paņēmieniem, kā tas līdz šim darīts. Arī
jaunajā likumprojektā nav redzams, ka valdība būtu
nodomājusi spert kaut kādus sevišķus solus šinī ziņā.
Šis likums paredz aplikt ar nodokli kā brīvo profesiju,
tā arī algotos darbiniekus un citus, ar kuru līdzekļiem
paredzēts radīt «bezdarbnieku fondu" un ar tā palī-
dzību organizēt sabiedriskos darbus, kā arī izsniegt
pabalstus. Man gribas jums jautāt, cienījamie kungi,
vai jūs esat sevišķi sajūsmināti par to sabiedrisko
darbu veidu, kāds lietots līdz šim. Man šķiet, ka ari
sociāldemokrātu frakcija nebūt nav sajūsmināta un
šo veidu kritizē. Kāds tad bija lielais vairums mūsu
sabiedrisko darbu? Nenozīmīga smilšu pārvadāša-
na no vienas vietas uz otru — pilnīgi nelietderīgs un
neproduktīvs darbs, kur nevajadzīgi izsviež līdze-
kļus, kur var nodarbināt tikai mazu bezdarbnieku
skaitu.
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Šinī likumā atrodamas vēl citas loti dīvainas
lietas. Ņemsim kaut jel to pašu «skaisto" 5. pantu.
Tur varam atrast visu ko. (K- Ulmanis no vietas:
«Kas tad tam kaiš?") Palasait, Ulmaņa kungs!
(K- Ulmanis no vietas: «Es viņu zinu no galvas!")
Būtu pārāk mīksti teikts, ja šo pantu nosauktu par
«kerenščinu". Tas ir kas vairāk; tas ir bolševisms.
(K- Ulmanis no vietas: «Nu bija riktīgi!") Es ne-
zinu, ko Rimbenieka kungs pats teiks par šo 5. pantu
un sevišķi par tā piezīmi. (Starpsauciens.) Nu tad
lieciet priekšā attiecīgus pārlabojumus!

Bet, cienījamie kungi, man gribētos pakavēties
vēl pie viena jautājuma. Man atbildēs. . . (K- Ul-
maņa starpsauciens.) — Koalīcijā es teicu to pašu,
Ulmaņa kungs, ko tagad, un liela daļa man piekrita;
bet ar pavisam nelielu balsu vairākumu nolēma šo
likumu pieņemt. (K. Ulmaņa starpsauciens.) Tas
nemaz nav koalīcijas jautājums, un bez tam nav pir-
mā reize, kad tagadējā koalīcija savus ātros un
«skaistos" likumprojektus pieņem ar opozicijas palī-
dzību. (K- Ulmaņa starpsauciens.) To mes pie-
dzīvojām vēl vakar, pieņemot krizes apkarošanas
nodokļa likumu; arī cukura monopola likums tika
pieņemts ar opozicijas palīdzību; tā tad tas nemaz
nav tik vārīgi.

Bet, cienījamie kungi, man gribējās vērst jūsu
uzmanību uz dažiem citiem faktiem. Veckalna kungs
jau garāmejot pieminēja, kur paliekot liela dala to lī-
dzekļu, ko vajadzētu izlietot bezdarbā apkarošanai.
Es tikai gribu papildināt ar precīzākiem skaitļiem to,
ko šeit minēja Veckalna kungs.

Ja, piemēram, paskatāmies tanī pat mežu depar-
tamentā, kas taču, laikam, stāv visai tuvu vienai
otrai no tām tagadējās koalīcijas grupām,kas šo liku-
mu aizstāv, tad es negribu teikt, ka šis departaments
būtu nevajadzīgs, vai tur būtu pārāk daudz ierēdņu, —-
par to šoreiz nerunāsim; — bet es gribu tikai vērst
Augstā nama uzmanību uz to, cik šis departaments
saņem dubultu algu, dažādu prēmiju, gratifikāciju
u. t. t. Šī summa ir bijusi vienā gadā Ls 302.426,92. —
Sakait, Breikša kungs, vai ar šo naudu veselu mēne-
si nevar nodarbināt bezdarbniekus! 302.000 latu,
apaļos skaitļos! (J. Breikša starpsauciens.) Nē, tā
ir mežu izstrādāšana saimnieciskā kārtībā, Breikša
kungs; tā nav privātā iniciatīva. Tās ir dubultalgas,
prēmijas u. t. t. par sevišķiem nopelniem medību
saimniecībā, par sevišķu uzcītību un priekšzīmīgu
zvēru un putnu apsargāšanu, it kā tam, kas saņem
par to algu, nebūtu pienākums to darīt.

To jūs atradīsit katrā resorā. Paņemiet, piemē-
ram, tik skaistu iestādi kā Rīgas prefektūru. Vai jūs
zināt, cik tur saņem atlīdzības par nodokļu piedzīša-
nu? Iecirkņa priekšnieks, piemēram I iecirkni,
saņem 41,6%' no kārtējās algas vēl klāt. (Starpsau-
ciens pa kreisi: «Lai dzīvo krize!") Priekšnieka
palīgs saņem 63% klāt, uzraugi — 54%, jaunākie
kārtībnieki — 29% u. t. t. Tas ir I iecirknī. VIII ie-
cirknī priekšnieks saņem 18%, priekšnieka palīgs —
27% u. t. t. Es varētu ilgi turpināt. Rīgas prefekts
par šoferu pārbaudīšanu saņem 2618 latu gadā vēl
klāt, prefekta palīgs — 1190 latu.

Tādus skaitļus varētu uzskaitīt katrā' resorā.
Vai ar šo naudu nevarētu nodrošināt bezdarbniekus?
Kam vajadzīgas tās dubultalgas, prēmiju sistēma,
korrupcija un krustdēlu būšana? Bet tur neviens ie-
bildumus necel. Cienītie kungi, ja tādos apstākļos
grib apspiest jautā noplicinātos mūsu valsts pilso-
ņus, tad tam nekādā ziņā nevar piekrist, un tādu li-
kumu nevar pieņemt.

Piemēram varam ņemt vēl statistiskās pārval-
des «budžetu". Tur arī atrodam, ka statistiskās pār-
valdes direktors bez kārtējās algas saņem vēl
4092,46 latu par grāmatu sastādīšanu. Direktora pa-

līgs statistiskā pārvalde ka blakus ieņēmumu par
dažādu grāmatu rediģēšanu saņem Ls 5495,91, no-
daļu vadītāji — viens —Ls 3071,20, otrs — Ls 413,38.
Pavisam šī summa par grāmatu rediģēšanu un kor-
riģēšanu ir Ls 18.502,43. (Saucieni no vietām: «Vai
tas nav Skujenieks?") Tas ir atalgojums ārpus kār-
tējās algas.

Cienījamie kungi! Tādus pašus datus es jums
varētu dot par valsts saimniecības departamentu,
par tirdzniecības un rūpniecības departamentu un arī
citiem resoriem. Neapgrūtināšu šoreiz Augsto namu .
ar šo datu nolasīšanu, bet man gan jāsaka, ka kop-
summā par blakus amatiem un algām izdodatn miljo-
nus. Dodiet šos miljonus bezdarbniekiem! (Saucie-
ni pa kreisi: «Ko jūs sēžat koalīcija un klusat?")
Tādas lietas, cienījamie kungi, notiek tanī laika, kad
mēs tikai dažas dienas atpakaļ uzlikam krizes nodo-
kļus krustām un šķērsam, tanī laika, kad nodokļu
maksātājiem nekas nav vairs palicis pāri. Bet mes
tikai veļam virsū nodokļus. Cienījamie kungi, jus
paši redzat, ka tā vairs nevar turpināt..

Ja mums būtu ticība, ka tiešam šīs summas aiz-
ies bezdarba apkarošanai, ka tās tiksizlietotas ražī-
gam darbam, tad, varbūt, par to varētu runāt. Bet
ko rāda mūsu līdzšinējie sabiedriskie darbi, kāds tiem
raksturs? Vai par mežu izstrādāšanu saimnieciska
kārtā mums ir kāda garantija, ka_ atkal 300.000 latu
neaizies visādās gratifikācijas, prēmijās un tamlīdzī-
gos izdevumos? Mums nav šīs garantijas, cienīja-
mie kungi. Kamēr mums tās nav, pret šādiem liku-
miem mums jānostājas visasākā opozīcijā. _

Bez tam vēl jāpiezīmē sekojošais: pec manas
pārliecības šis likums bezdarbu arī nemazinās — ne-
mazinās tādēļ, ka, pastāvot zināmam fondam, arvien
vairosies tā bezdarbnieku daļa, ko mes neatzīstam
par īstiem bezdarbniekiem. Viena daļa ir patiešam
bezdarbnieki, cilvēki, kam nav darba, bet otra dala
ir tā saucamie profesionālie bezdarbnieki. To neno-
liegs, man liekas, neviens. Lūk, cienītie kungi, ir
stipri jābaidās, ka šis likums var bīstama kārta vei-
cināt profesionālo bezdarbnieku pieaugšanu. Kam
par prieku — spriediet paši, bet katrā ziņa tas ne-
nāks par labu Latvijas valstij.

Otrkārt gribu norādīt, ka tik svar_īga_ jautājuma
atrisināšanai nevar pieiet tik viegli, kā pedeja laikā
esam paraduši. Es nezinu, vai tiešām mūsu finanču
vadības vienīgā gudrība ir jaunu nodokļu izgudro-
šanā un jaunu līdzekļu izpumpēšanā no iedzīvotāju
kabatām, vai tiešām viņas pienākums_ nav rūpēties,
lai šos līdzekļus neizsviestu tādā veidā, kā noradīju,
ar dažādām dubultalgām, piemaksām u. t. t. Bet
mūsu finanču vadības atmiņa nav stipra. Es šodien
lasīju «Jaunākās Ziņās", ka Zemgaļa kungs apgalvo-
jis no šīs vietas, it kā es kommisijā esot teicis, ka
50% no visiem dzīvokļiem Rīgā tukši. Man bija
gardi jāpasmejas. Nekā tamlīdzīga neesmu teicis, jo
runa bija tikai par lekšrīgas kantoriem un veikaliem.
Tas tikai raksturo, cik īsa atmiņa ir vienam otram
un cik pavirši izturas pret saimnieciskiem jautāju-
miem.

Radot 5.000.000 latu lielo fondu un izlietojotto
ražīgam darbam, bezdarba postu varētu liela mēra
mazināt. Bet tad šos 5 miljonus vajadzētu nodot
produktīvākam darbam, izsniedzot tos privātiem
uzņēmējiem un rūpniekiem, ar noteikumu nodarbināt

'bezdarbniekus — manis dēļ ar Tautas labklājības
minstrijas kontroli. Tad būtu zināma drošība,_ ka šo
naudu neizlietos, kā līdz šim, smilšu pārvadāšanai,
dubultām algām un prēmijām. Bet likumā par to ne-
kas nav teikts. Likumā paredzēts dibināt atsevišķu
komiteju ar darba devēju un ņēmēju pārstāvjiem. Ko
tas nozīmē, uz to jau pirmīt aizrādīju. Gribu sacīt,
ka mums nav ne mazākās paļāvības tādām komite-
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jam, ka tas grib un var kaut ko darīt bezdarba mazi-
nāšanai. Tapec mes noteikti uzstāsimies pret šādu
likumu.

Vēl vienu motīvu gribu minēt kā pēdējo, proti —
ka namnieclbai uzliek vēl vienu jaunu nodokli —
550.000 latu vai, pareizāk sakot, 600.000 latu.
'(/. Breikša starpsauciens.) Breikša kungs, Jūs kļū-
dāties un pārklausāties daudz biežāk, sevišķi jūsu
finanču ministris; tāpēc nav liela nelaime, ja arī es
vienu reizi klūdos. Ja šī likumprojekta pieņemšana
būtu notikusi pirms tikko pieņemtiem likumiem, tad
varētu citādi runāt; bet nākt tagad, kad ir pieņemts
likums par krizes apkarošanas nodokli, pārgrozījumi
un papildinājumi rīkojumā par zīmognodevu u. t. t.,
kad nodokli jau viscaur paaugstināti, tas ir, vienkārši
sakot, izsmiekls. (E. Rimbenieka starpsauciens.) —
Nu, Rimbenieka kungs, man šķiet, ka tad to vaja-
dzēja citādi paredzēt! —

Ja arī šo likumu pieņemsim, tas tomēr būs tik
nepilnīgs, ka bezdarbu neapkaros;- taisni otrādi —
tas bezdarbnieku skaitu vēl vairāk pavairos, gan uz
mākslīgo bezdarbnieku rēķina, gan arī, varbūt uz
privātuzņēmēju rēķina, kam šis likums būs pēdējais
piliens viņu pārpilnā izsūkšanas biķerī. Tā mēs šim
jautājumam varam pieiet no saimnieciskā viedokļa. Es
gribēturedzēt, vai kāds no deputātu kungiem varēs
apstrīdēt skaitļus, ko šodien te minēju par iestādēm;
tāpat manus vakardienas skaitļus par nodokļu
maksātājiem te nevarēja apgāzt. Runāt skaistus vār-
dus, man šķiet, nav nekādas nozīmes, jo ar tiem ne-
kas nav līdzēts, un tie, droši vien, neviena nepār-
liecinās. Tāpēc es ieteicu jautājumam pieiet no cita
viedokļa un padomāt par darba dēvēju, par privāt-
uzņēmēju saudzēšanu. Ja patiesi gribam bezdarbu
mazināt, tad jādod summas ražīgam darbam, bet ne-
vis smilšu pārvadāšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
ja): Cienījamie deputātu kungi! Negribu izsist kaut
kādu politisku kapitālu no šī svarīgā jautājuma, bet
man jāaizrāda, ka _mums_ jāuzklausa arī sabiedriskā
doma šinī svarīgajā jautājumā un ar to jārēķinās.
Sabiedriskā doma ir tāda, ka mums nav atšķirti īstie
bezdarbnieki no tādiem, kas faktiski nav bezdarb-
nieki. Jūs nepazīstat lauku strādniekus un bezdarb-
niekus, bet daudz par viņiem runājat. Ir liela starpī-
ba starp strādniekiem. Viens algots darbinieks ir no-
strādājis veselu vasaru; pa to laiku viņš ir nopelnī-
jis tik daudz iztikas, ka var visu ziemu dzīvot. Otrs
algots darbinieks arī ir strādājis visu vasaru, bet
ziemas laikā ir bezdarbnieks. Kungi, to vajaga sa-
prast un darīt zināmu šķirošanu. Ja viena veca mā-
muļa, ganos iedama, vasaru var nopelnīt tik daudz
pārtikas produktu, ka viņai ziemu nav jāietbezdarb-
niekos, tad kāpēc to nevar darba spējīgs vīrietis?
Te Veckalna kungs teica, ka darba biržā spēcīgi cil-
vēki meklējot darbu, bet vārgas sievietes ir spējušas
vasaras laikā nopelnīt ziemai līdzekļus. Te nu mums
ir piemērs starp vienu algotu darbinieku un otru.
(A. Veckalns no vietas: «Bet fabrikas strādnieki?")
Par fabrikas strādniekiem neviens nerunā un pret
viņiem neuzstājas.

Man ir raksturīgs piemērs no Latgales artilērijas
pulka. Cilvēki ar labāko sirdi ir barojuši bezdarb-
niekus un izsnieguši viņiem par brīvu pusdienas. Šie
bezdarbnieki vienu nedēlu ir nākuši, bet pēc tam
prasījuši, lai pusdienas viņiem piegādājot mājās.
Sakait, vai tie ir trūkumcietēji, kas prasa, lai ēdienu
pienes klāt! Sabiedrība par tādiem saka, ka tos trū-
kums nespiež, kas negrib aiziet pat pēc pusdienas.
(Starpsaucieni pa kreisi.)

Tālāk man ir tāds raksturīgs gadījums. Dēls ir
stacijas priekšnieks, bet māte iet meklēt pabalstu kā
bezdarbniece.

Šie piemēri rāda, ka sabiedrības doma jāuzklau-
sa un īstie bezdarbnieki jāšķiro no tiem bezdarbnie-
kiem, kas negrib darbu meklēt, bet pa visiem Latvi-
jas 10 pastāvēšanas gadiem mēs neesam paspējuši
to izdarīt.

Tālāk ņemsim tādu raksturīgu piemēru. Man
ir zināms, ka Jeršova tēvs Daugavpilī ir reģistrējies
par bezdarbnieku. (Starpsaucieni: „Oho!") To
man ir ziņojuši Daugavpils garnizona virsnieki. Es
pats labi zinu, ka Jeršova tēvs ir pirmās šķiras gald-
nieks. (Starpsauciens pa kreisi.) Par viena raks-
tāmgalda pagatavošanu viņš ņemot 15.000 rubļu un
ir stipri apkrauts ar darbiem. Tagad deputāts Jer-
šovs nāk un pasaka, ka viņa tēvs reģistrējies darba
biržā, jo viņam neesot darba. Kungi, šādu bezdarb-
nieku mums nekad netrūks un, kā Muižnieka kungs
sacīja, būšot līdz 200.000.

Ja tagad pilsoņi grib bezdarbniekiem palīdzēt,
tad viņi to nedara uz sociāldemokrātu spiedienu, bet
tā ir viņu tieši labā griba — nākt pretim bezdarbnie-
kiem. Piemēram Krustpils pagasta padomē ir tikai
viens sociāldemokrāts — Berķis. Šīpagasta padome
ar visām pilsoņu balsīm vienbalsīgi nolēma izsniegt
pabalstus 86 trūkumcietējiem. Tā tad jūs redzat, ka
tur, kur nav nekāda spiediena, pilsoņi paši palīdz
īstiem trūkumcietējiem. Ja viens cilvēks tiešām ir
trūcīgs, un ja viņš nevar atrast darbu, tad viņam ne-
būt neļauj nomirt. Viņam nāk pretim kā vien ie-
spējams.

Katrā ziņā mums bezdarbnieki jāšķiro, tāpēc es
likšu priekšā reiz ievest pie mums darba grāmatiņas.

Šeit varbūt aizrādīs, ka tās būs vilka pases. Ir
aplami, jātā saka. Tās nebūs vilka pases. Par katru
valsts ierēdni, ir sīkas ziņas, ir viņa biogrāfija no
pirmās līdz pēdējai dienai, kā viņš strādājis, cik reižu
sodīts, kad un par ko paaugstināts; tas viss skaidri
uzrakstīts. Tad jau mums katram dienesta gaitas
aprakstu var uzskatīt par vilka pasi! Ja arī strād-
niekiem būs savas darba grāmatiņas, tad no tām va-
rēs spriest, kur strādnieks strādājis, cik ilgu laiku
bijis bez darba u. t. t. Tāpēc nav jābaidās, ka tās
bus vilka pases; tā ir aplamība. Bet nepieciešami
ir vajadzīgs, lai mēs varētu izdarīt kontroli un sniegt
palīdzību tiem, kam ta tiešām vajadzīga.

Es vēlreiz uzsveru, ka šeit nevar būt nekāda
runa par kādu kreisā spārna spiedienu; paši pilsoņi
to dara lietderības dēļ.

Ja runā par lauku strādnieku reģistrēšanu, ja
runa par to, ka vajaga atrast visiem darbu rūpniecī-
ba

^
tad jāsaka, ka tas mūsu apstākļos tagad nav ie-

spējams. Tāpat nav nopietna prasība gādāt piemē-
rotus dzīvokļus mežu izstrādāšanas darbos nodarbi-
nātiem.

Kungi, paskataities, kas tās lielās cirsmes izcērt.
Kur viņi dzīvo? Vai speciāli nami mežā tiek celti?
Nē, tāpat meža strādnieki apmetas pie viena vai otra ,
lauksaimnieka kādā stūrītī un tā dzīvo. Bet jūs gri-
bat, lai mežu izstrādātājiem dod Rīgas dzīvokļus!
Te žēlojās, ka bezdarbniecēm, aizejot darbā, bērni
paliekot mājās bez uzraudzības. Bet kas dod kalpo-
nes tām lauku mātēm, jo sevišķi Latgalē, kurām ir
pa pieci seši bērni ģimenē, kad tās aiziet uz lauku
pļaut, vai kult, vai citos lauku darbos? Tur visi bēr-
ni uzaug bez īpašas uzraudzības. Bet te nāk un
krizes laikos pieved tik žēlīgus motīvus, aizrādot, ka
tā ir necilvēcība! Ja labākos laikos to nevarēja iz-
vest, tad, es domāju, to neizvedīs arī tagad.

Savas frakcijas uzdevumā es iesniedzu priekšli-
kumu ievest darba grāmatiņas visiem darba ņēmē-
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jiemkā pilsētās, tā uz laukiem, lai tādi varētu kontro-
lēt algoto bezdarbnieku darbu un pelņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Kristīgais darba bloks nevarēja palikt vien-
aldzīgs pret bezdarbniekiem, kuru skaits vienmēr
vairāk pieaug un ir jau drīz pie 30.000. Tādēļ arī
kristīgais darba bloks par šo jautājumu interesējas, un
taisni no viņa aprindām — es šeit pieminu deputātu
Rimbenieka kungu — šis jautājums ir izgājis. Mēs
gribam šo jautājumu pabalstīt. Pie vienas reizes arī
atraidām profesora Zālītes kunga uzbrukumu, pret
ko cīnīties neturam par vajadzīgu, jo tas nav ņe-
mams nopietni.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļlistratovam.

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Šo-
dien te, jau sākot no pīkst. 11,strīdas ap bezdarba ap-
karošanas likumu. Patiesību sakot, te cīnās sociāl-
demokrāti, kommūnisti un demokrātiskais centrs
bezdarbnieku dvēseļu dēļ. (Starpsauciens.) Nē, es
viņu dēļ necīnos; es tikai konstatēju faktisko stā-
vokli. Nesen atpakaļ vēl minēja 11.000 bezdarbnie-
ku. Tagad min jau 20, 30, 40, 50, citi minēja pat 60
un citi vēl vairāk tūkstošu. Kungi, bezdarbnieku
skaits vairosies vēl arvien uz priekšu, jo mūsu saim-
nieciskās dzīves pamats — lauksaimniecība ir no-
vesta pie ubagu spieķa. Tā nav vairs spējīga ražot,
nav spējīga pirkt. Dzīve ir sastingusi. Pateicoties
tam, rodas arvien jauni bezdarbnieki klāt. Pateico-
ties tam, ka lauksaimnieki nav spējīgi pirkt, stājas
rūpniecība, nav darba rūpniecības strādniekiem, nav
tirdzniecībā apgrozījumu. Visas iestādes sašaurinās.

Ja jūs gribat izvairīties no bezdarba, tad vajaga
atdzīvināt mūsu saimnieciskās dzīves pamatu, mūsu
lauksaimniecību. Uz laukiem ir darba un maizes
visiem diezgan, ir intelligentiem, ir neintelligentiem
bezdarbniekiem, ja tikai grib strādāt. Bet tikai ar
vienu noteikumu — ja lauksaimniekiem viņu darbs
atmaksājas. Mums vajaga gādāt, lai lauksaimnieki
par viņu ražotām vērtībām iegūtu pašizmaksu. Ja
to būsit panākuši, tad mitēsies arī bezdarbs. Līdz
tam laikam nekas nebūs panākams.

Šislikums, ko jūs liekat priekšā pieņemt, ir tikai
tāds plāksterītis. Uzliekot ražojošām nozarēm ar-
vien jaunus nodokļus virsū, jūs arvien vairāk tās
smacējat nost. Tur, kur varēja ko ņemt, t. i. no mūsu
turīgās ierēdniecības, tur ar visu krūti cīnās pretim
visu laiku ir demokrātiskais centrs, ir zemnieku savie-
nība, ir jaunsaimnieki, ir sociāldemokrāti — tā ciet-
sirdīga intelligence, kura no savām dzīves ērtībām
šinī krizes laikā nekā negrib ziedot, ne no kā ne par
matu negrib atsacīties. Jūs liekat priekšā zemākiem
ierēdņiem atņemt no algas 2% — 3%, bet zinait —
cik atņems viņiem no algas, par tik mazāk viņi būs
spējīgi pirkt. Viņi nepirks lauksaimnieku produktus.
(Starpsaucieni.) Es jaurunāju pret viņu; es nekādā
koalīcija neesmu. Neņemiet ļaunā! (Starpsaucieni.)
Turpretim turīgā ierēdniecība no savām dzīves ērtī-
bām šinī krizes laikā ne par matu negrib atkāpties.
Ja visa mūsu intelligence ir tāda, tad patiešām nav
vērts, ka viņas pārstāvji šeit sēž. Vai nav jāpasaka
līdzīgi krievu varagiem: nāciet un valdait pār mums,
mušu zeme ir bagāta un plaša, bet kārtības viņā nav.
(Starpsaucieni.)

_ Te Zaķa kungs atkārtoja, cik un kādos resoros
ierēdņi saņem dubultas algas. Vakar es liku priekšā

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

šīs dubultās algas atņemt, atņemt visu to, kas ir pā-
ri par 800 latu mēnesi, un visas šis summas ieskaitīt
krizes nodoklī. Kur tad Zaķa kungs bija vakar, kad
bija jābalso par šo iesniegumu? Tad viņš balsoja
tam pretim! Viņš ir atmodies tikai šodien.

Un tad tā bezdarbnieku armija! Tā tiek mākslī-
gi radīta, mākslīgi vilināta uz Rīgu pie bagātīgi klā-
tiem galdiem (Starpsaucieni) kaut vai ar illūzijām.
(Starpsaucieni.) Te Rīgā ir visādas ērtības. Te ir
gaišas ielas, ķinīši, teātri, bezdarbnieku vadoņi, te ir
mītiņi, tautas nami, te ir visādas izpriecas! Un bei-
dzot te ir pabalsti, te pieraksta par bezdarbniekiem!
(Starpsaucieni: „Te ir deputāti no lielām lauku mā-
jām!" — Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Es domā-
ju, deputātu kungi, tagad jūs varētu apmierināties!

P. Leikarts (turpina): Mēs pie šī likumprojekta
iesniedzarn pārejas formulu, ka no bezdarbnieku
skaita pilsētās izslēdzami tie, kas beidzamos trīs ga-
dus iebraukuši .no laukiem. Lai brauc atpakaļ uz
laukiem\ _ Tur ir brīvi dzīvokli, tur būs arī darbs;
atdzīvināsim lauksaimniecību, tad bezdarbnieki paši
no sevis izzudīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Deputāts Kaļ-
ļistrātovs no šīs augstās katedras norādīja, ka krei-
sais spārns_ esot prasījis valsts ierēdņus atsvabināt
no iemaksām. Man jāpaziņo, ka sociāldemokrātu
frakcija to nav prasījusi.

Tad nāca Erniņa kungs uz šis katedras un no-
radīja uz vienu_ gadījumu, proti — ka kāda māte
Zilanos reģistrējusies par bezdarbnieci, bet viņas
delsesot stacijas priekšnieks. Es minēšu vēl draus-
mīgāku gadījumu, bet prasīšu: vai tad tāpēc jāatceļ
visi aizsardzības likumi? Pļaviņās nesen noticis
tāds gadījums, ka kāds tēvs savu ārlaulības bērnu no-
metis aizgaldā. Vai tāpēc jāatceļ bērnu aizsardzības
likumi?

Tālāk Erniņa kungs aizrādīja, ka vajagot ie-
vest darba grāmatiņas. Darba grāmatiņas ir tiešām
vilka pases. Darba grāmatiņas taču vedīs darba de-
vēji, piemēram lauku lielsaimnieki, kas jau tagad sa-
viem strādniekiem algas nemaksā. Sociāldemokrātu
frakcijas birojā katru dienu ierodas ap 20 cilvēku ar
sūdzībām, kuras pēc tam iesniedz tiesai. Ja tāda tā
lieta, tad darba grāmatiņas nevar uzticēt darba de-
vējiem.

Erniņa kungs vēl norādīja, ka, strādājot vasarā,
varot nopelnīt arī ziemai. Erniņa kungs, kāpēc tad
Jus, strādādams kā stacijas dežurants vasarā, neat-
sacljāties no algas ziemā? Tad Jūs teicāt, ka ar
vasaras algu nepietiek, ka vajadzīga arī ziemas alga.
Tā lūk, katram strādniekam vajadzīga alga arī ziemā.

Arī Mīlberga kungs te minēja amatniekus — se-
zonas strādniekus, kas vasarā labi nopelnot, un tā-
pēc izslēdz viņus no bezdarbniekiem, jo ziemu varot
dzīvot ar vasarā nopelnīto algu. Mīlberga kungs, vai
jau vairākkārtīgi no šīs augstās tribīnes nav aizrādīts,
ka darba devēji, uzņēmēji nemaksā strādniekiem no-
pelnīto algu? Vai mums vairākkārtīgi nav bijis jā-
iesniedz tautas labklājības ministrim jautājumi, ko
viņšdomā darīt, lai strādnieki varētu saņemt nopelnī-
to algu? Ja dzīvojam šādos apstākļos, tad par to ir
jaruna.

Šodien te it kā ļoti atsaucīgi bija Latgales kri-
stīgie. Te mans frakcijas biedrs Dukurs jau aizrādī-
ja, ka tieši kristīgie ir bijuši tie, kas koalīcijas apsprie-
de gribējuši šo likumu sašaurināt; bet tagad kristīgie
nak un prasa, lai viņiem dod pusi to līdzekļu, ko
tagad bezdarba apkarošanas fondā sanesīs paši
strādnieki, valsts darbinieki un citi. Nu, ja jau nu kri-
stīgo rokās nonāks latgaliešu apgādāšana ar darbu,

!
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tad jau šodien varu pateikt, ka minētās summas ne-
nonāks Latgales_ bezdarbniekiem, bet gan šīs partijas
aģitatoriem. Tāpēc aiz šī iemesla mēs nekādā ziņā
nevarēsim piekrist Latgales kristīgo iesniegtajam
priekšlikumam.

Kā jau parasts, Zaķa kungs — nabadzīgais nam-
saimnieks te nāca un norādīja, ka, lūk, šie līdzekļi ne-
kāda labuma nedošot; tos izsviedīšot tikai gaisā, jo
bezdarbnieki pārvadāšot smiltis no vienas vietas uz
otru. Vispār bezdarbnieki nekādu ražīgu darbu ne-
darot. Man tomēr jāaizrāda pretējais. Bezdarbnieki
ir darījuši ražīgu darbu. To ir atzinuši jūsu ministri,
jūsu valdība, kas ir izstrādājusi normas. Valdība ir
atzinusi, ka bezdarbnieku darbs ir daudz lētāks nekā,
ja to nodod kādam privātam uzņēmējam. Šodien
neviens, izņemot Zaķa kungu, nesaka, ka bezdarb-
nieku darbs ir neražīgs. Tiešām jābrīnās, ka Zaķa
kungs var tā runāt. Ar bezdarbnieku palīdzību taču
ierīkotas jaunas ielas, izlaboti ceļi, un tas viss ir nā-
cis par labu tieši maziem namu īpašniekiem, kurus
viņš it kā karsti aizstāvot; bet šodien viņš to grib
noliegt.

Kas attiecas uz dubultām algām un prēmijām, tad
man jāsaka, ka sociāldemokrātu strādnieku partija
nekad nav aizstāvējusi dubultas algas un prēmijas,
bet vienmēr ir bijusi pret šim prēmijām. Prēmijas
kā tādas mežu departaments ir atcēlis un uz sociāl-
demokrātu ierosinājumu prēmijas ir atceltas arī ci-
tos resoros. Tāpēc jūs šeit itin nekā nevarat pārmest.

Beigās gribu atbildēt dažus vārdus demokrāti-
skajam centram.. Demokrātiskais centrs šeit norā-
dīja, ka viņi uzstājoties valsts un pašvaldības darbi-
nieku vārdā un ka minētie darbinieki prasot, ja vi-
ņiem kādus nodokļus uzliekot, lai norādot, cik ilgi no
viņiem šādus nodokļus ņemšot, lai norādot termiņu.
Man liekas, jums nebij tiesības runāt valsts un paš-
valdības darbineku vārdā, jo šie darbinieki jau sen ir
pateikuši un arī šodien atklāti pasaka, ka ja ir vaja-
dzīgs dot bezdarbniekiem, ja ir vajadzīgs bezdarbnie-
kus glābt no bada, tad viņi ir ar mieru šos upurus
nest bez kaut kādiem termiņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputāti!
Par bezdarbniekiem es vairs negribu runāt, gribu ti-
kai atbildēt uz dažiem aizrādījumiem.

Pīpiņa kundze aizrādīja, ka no gādāšanas par
bezdarbniekiem jāatsvabina lauki. Man liekas, ka
bezdarbnieku jautājums ir tik svarīgs, ir tik lielā mē-
rā mūsu dzīvības jautājums, visas valsts un latviešu
tautas dzīvības jautājums, ka par šo jautājumu no-
pietni jārunā, vienādā mērā jārūpējas un jāgādā ka
pilsētām, tā arī laukiem. Kā vieni, tā otri nav atsva-
bināmi no šī pienākuma.

Vēl dažus vārdus mācītājam Beldavam un depu-
tātam Beldavam. (Sauciens no vietas: «Drīz būs
bīskaps!") Negribu šeit runāt par atsevišķiem ga-
rīdzniekiem, negribu runāt par personām, bet man,
diemžēl, vienmēr ir bijis tāds iespaids, ka mūsu baz-
nīca ne vienmēr aizstāv zemākos slāņus tā, kā tas
būtu vajadzīgs, ka mūsu baznīca neaizstāv taisni ze-
mākās tautas masas, mūsu darba tautu. Es šeit ru-
nāju ar Beldava kungu. Es Beldava kungu kā ga-
rīdznieku uzskatu tomēr par vienu no labākiem. Ko
viņš īsti sacīja? Viņš man sacīja, viņš neesot domā-
jis man uzbrukt, neesot sacījis, ka viņš neņemot ma-
ni nopietni. Redziet, es Beldava kungu tomēr turu
no mūsu mācītājiem par to visnopietnāko, un tāpēc
es viņam atbildu. Man, diemžēl, ir nācies uzstāties
ari pret vienu no mūsu augstākiem garīdzniekiem —
pret krievu baznīcas garīdznieku,kurš tiešām nav iz-
turējies tā kā Kristus mācītājam pieklājas.

Krājumā Saeimas Stenotrafu
tiroiā Rīgā. Saeimas laukumā.

Es nešaubos, ka arī zemnieku frakcijā ir viens
otrs deputāts, kas par mūsu strādniekiem domā no-
pietni; bet man tomēr ir radies tāds iespaids,ka zem-
nieku savienība šo jautājumu neņem nopietni. Bel-
dava kungs aizrādīja, ka iesniegtais bezdarbnieku li-
kumprojekts, kā viņiem palīdzēt, esot nācis no viņu
frakcijas. To es nezināju. Es neesmu gribējis per-
sonīgi nevienam uzbrukt, es runāju bkai par frakci-
jām, kuras visnopietnāk aizstāv mūsu strādniekus,
un es teicu, ka tie, kas to dara ir sociāldemokrāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās li-
kumdošanas kommisijās referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka loti
garās un plašās debatēs par bezdarba jautājumu pa
lielākai dajai nemaz nebija runa par pašu likumu, bet
vispārīgi par dažādiem apstākļiem, kam ir sakars ar
bezdarbu un tā apkarošanu. Tāpēc pie atsevišķiem
priekšlikumiem, cik to iesniegts, apstāšos tad, kad
pāriesim uz pantu lasīšanu, un atsevišķi še izteiktos
iebildumus sevišķi neaizskaršu. Vienīgi es vēlētos
skart Zaķa kunga iebildumu, no kura runas varēja no-
jaust, it kā viss smaguma punkts šinī likumā par bez-
darba apkarošanu būtu uzvelts namsaimniekiem. Man
jāsaka, ka tas tā nav. No visas tās summas, ko ar šo
likumu paredzēts savākt, namsaimnieki dos tikai ļoti
nelielu daļu; proti, pēc tā pārlabotā teksta, kādu es
iesniegšu, viņi dos kādus 300.000 latu gadā; viss fonds
turpretim sastāvēs apmēram no kādiem 5.000.000
latu. Tā tad tā daļa, ko dos namsaimnieki, būs loti
maza, un tāpēc nevar to lietu nostādīt, tā, kā.to da-
rija Zaķa kungs, it kā namsaimnieki jau nu būs bez-
darbnieku glābēji un viņiem būs uzvelta lielākā nasta.

Pie pārējiem priekšlikumiem apstāšos tad, kad
būs runa par atsevišķiem pantiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Godātie deputātu kungi!
Arī man jākonstatē, ka sakarā ar šo likumprojektu
izteiktas daudz un dažādas domas, kurām tiešāmmaz
sakara ar pašu likumprojektu. Ja šodien, piemēram,
apspriežot likumprojektu, daži runātāji, te varēja nākt,
ar norādījumiem, ka pie bezdarba esot vainīga lauk-
saimniecības krize ka vajagot novērst šo krizi, un
tad viss būšot labi, vai atkal, ja nāca ar norādīju-
miem, ka bezdarbnieki jāsadalot divās grupās — bez-
darbniekos, kas jāņem nopietni, un tādos, kas tādi
esot tikai vārda pēc, tad jāsaka, ka tā ir lielākā mērā
apstākļu nesaprašana. 4 gadu laikā, kamēr valdīja
pilsoniskā valdība un kamēr tautas labklājības mi-
nistris bija deputāts Rubuļa kungs, Tautas labklājī-
bas ministrija ir izdevusi daudz un dažādus noteiku-
mus par bezdarbnieku reģistrēšanu; tā tad nākt šo-
dien un teikt, ka katram, kam nav bijis slinkums re-
ģistrēties, ir bijis iespējams kļūt par bezdarbnieku un
saņemt pabalstu, ir augstākā mērā apstākļu nesapra-
šana, apstākļu nezināšana. Rīgas bezdarbnieku re-
ģistrēšana notiek ar stingru kontroli, un tos, kas

- tikko no laukiem Rīgā ieplūduši, par bezdarbniekiem
nemaz neuzskata. Negribu pakavēties pie šī jautāju ?
ma tuvāk; kam vēl ir šaubas, var painteresēties par
to Tautas labklājības ministrijā; tur viņi uzzinās, kādi
ir noteikumi par bezdarbnieku reģistrēšanu. Tur
katrs varēs pārliecināties, ka bezdarbniekos nevar Ie-
skaitīt tādu cilvēku, kam nebūtu uz to tiesības Tā
tad, ja runā par 30.000 darba apgādēs reģistrētu
bezdarbnieku, tad tas nozīmē, ka tiešām ir darīšana
ar 30.000 bezdarbnieku. Šaubīties par šo norādīju-
mu nav nekādas vajadzības. Tāpēc arī Tautas lab-
klājības ministrijas darbinieki, kas zina, kādas grū-
tības ir ar bezdarbnieku nodarbināšanu, bija tie, kas
šo likumprojektu uzmeta un lika priekšā sociālās li-
kumdošanas kommisijai, kas to aplūkoja tuvāk un
pieņēma tādā veidā, kādā tas šodien celts priekšā.
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Nevar nopietni pakavēties arī pie Zaķa kunga
priekšlikuma, kurš liek priekšā līdzekļus nodot rup- ,
niekiem, lai tādā kārtā bezdarbu vieglāk apkarotu.
Liekas, tas nebūs pareizais veids. Tad jau drīzāk
valsts varētu saņemt ražošanu savās rokās, jomaksāt
rūpniekiem miljonus klāt, nevajadzīgi piemaksatpre-
mijas, nozīmē — tikai padarīt viņus stāvus bagātus;
tad jau ir izdevīgāk valstij pārņemt rūpniecībasie-
stādes savās rokās un tādā kārtā mēģiņāt_ novērst
bezdarbu. Bet liela kļūda mūsu saimnieciska politika
un taisni šoreiz, sakarā ar saimniecisko krizi, ir jau
tā, ka šogad agrāk pārtrauca plašus darbus rudenī
un sevišķi dzelzceļa būves darbus, kur bija nodarbi-
nāti vairāk tūkstošu bezdarbnieku. Ja tagad visi tie

E.

ir sanākuši pilsētās un meklē darbu, tad šepat atrodas
viens otrs, kas pārmet tagad darbu organizēšanu pil-
sētās, norādot, ka tā esot tikai nevajadzīga smilšu
kalnu pārvadāšana no vienas vietas uz otru. Kāpēc
tos pašus smilšu kalnus nevarēja pārvietot dzelzceļu
vajadzībām? Tad nebūtu jādara tas pats pilsētās.
Bet šogad līdzekļu trūkuma dēļ, kā jau teicu, agra
rudenī pat dzelzceļš bija spiests savus darbus pār-
traukt, un nu mums jāmeklē speciāli līdzekļi sabiedri-
sko darbu sarīkošanai.

Saimnieciskā polītikā mums ir lieli trūkumi. Vie-
nā dienā tos novērst nebūs iespējams, tāpēc tāds li-
kums par bezdarba apkarošanu, kaut arī šaurākā vei-
dā, mūsu apstākļos tomēr ir nepieciešams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pār-
eja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
— Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Likums par bezdarba apkarošanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Rimbeniekam.
E. Rimbenieks (kristīgo darba laužu savienība):

Augstais nams! Es vēlētos iesniegt pie virsraksta
pārlabojumu, proti — virsrakstu izteikt šādi: „Li-
*kums par līdzekļu sagādāšanubezdarba apkarošanai",
īstenībā runājot, tagadējā likumprojekta virsraksts
sevi ietver vairāk nekā izteikts projektā. Te ir vai-
rāk runa par līdzekļiem, tāpēc es iesniedzu attiecīgu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Vārds budžeta kommisijās referen-
tam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Man jāizsakās pret šo
priekšlikumu aiz tā iemesla, ka tas grib panākt, lai
likumā būtu runa tikai par līdzekļu sagādāšanu, bet
ne par cīņu ar bezdarbu; citiem vārdiem — ar virs-
rakstu likumam grib dot pavisam citu raksturu nekā
domāts sākumā, t. i. bezdarba apkarošanu un bez-
darbnieku nodarbināšanu no likuma izslēgt. Tāds
priekšlikums budžeta kommisijā nebija iesniegts, tā-
pēc kommisijās vārdā nevaru par to izteikties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās li-
kumdošanas kommisijās referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Man arī jāizsakās pret
šopriekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Rimbe-
nieks liek priekšā

virsrakstu izteikt tā: „Likums par līdzekļu sagādāšanu
bezdarba apkarošanai".

Lieku šo jauno virsraksta redakciju uz balsoša-
nu; ja to pieņems, atkritīs kommisijās redakcija; ja
to noraidīs, virsraksts būs pieņemts kommisijās re-
dakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par virsraksta
jauno redakciju. Acīmredzot vairākums. Virsraksts
pieņemts deputāta E. Rimbenieka iesniegtā redakcijā,

- kommisijās redakcija atkrīt. — Lūdzu nolasīt 1.pantu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Līdz likuma izdošanai par algotu darbinieku apdrošinā-

šanu pret bezdarbu, visi algotie darbinieki — slimo kasu da-
lībnieki un viņu darba devēji, kā arī visi algotie darbinieki,kas
saņem atalgojumu no valsts vai pašvaldībām, neatkarīgi no
tam, vai viņi ir vai nav slimo kasu dalībnieki, apliekami ar no-
maksām bezdarba apkarošanai viena procenta apmēra no
algas.

Brīvo profesiju darbinieki iemaksā bezdarba apkaroša-
nas fondā vienu procentu no viņu ienākuma summas par _ 1930.
g., bet namu īpašnieki iemaksā no 1930. g. nomaksāta ne-
kustamā īpašuma nodokļa summas vienu procentu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Es jau
savā referātā aizrādīju, ka 1. panta otrās dalās beigu
teikums jāgroza, tāpēc lieku priekšā šāda veida pār-
labojumu: 1.panta otrās daļas beigas izteikt tā: «bet
namu īpašnieki iemaksā no 1929. gada nekusta-
mas mantas brutto ienākuma summas, neskaitot
maksu par apkurināšanu un siltu ūdeni, 1/2%". Tas
dotu 300.000 latu gadā. — Otrs priekšlikums: 1.panta
sākumā pēc vārdiem «darba devēji" likt «izņemot lau-
ku pašvaldības". Tas domāts tā, ka lauku pašvaldī-
bas atsvabināmas, tāpēc ka šis likums attiecināts ti-
kai uz pilsētām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? — Iesniegti vairāk pārlabojumu. Vis- .
pirms deputāts E. Sudmalis liek priekšā:

„i'„ 2., 3. un 4. pantu apvienot vienā — 1. pantā un iz-
teikt sekosi:

1. „Līdz likuma izdošanai par strādnieku un algoto dar-
binieku apdrošināšanu pret bezdarbu tiek nodibināts īpašs bez-
darba apkarošanas fonds, kura līdzekļi sastāv no valsts un
uzņēmēju līdzīgās daļās izdarītām iemaksām, ne mazāk kā 1
miljonu latu mēnesī no katras puses.

Piezīme. Uzņēmumi iemaksas izdara proporcionāli no-
darbināto strādnieku skaitam."

Deputāts E. Rimbenieks liek priekšā —
„1. pantā pēc vārdiem „darba devēji" likt vārdus „izņemot

lauku pašvaldības"."
Līdzīgu priekšlikumu iesniedzis deputāts A. Gai-

lītis, kurš arī liek priekšā to pašu; tikai tas izteikts
piezīmes veidā. Deputāta Gailīša iesniegtais priekš-
likums skan:

„1. pantu papildināt ar piezīmi: „Likums par līdzekļu sa-
gādāšanu bezdarbnieku fondam neattiecas uz lauku pašval-
dībām"."

(A. Gailītis no vietas: «Priekšlikumus var apvie-
not!"). Deputāts Gailītis savu priekšlikumu vēlas ap-
vienot ar deputāta Rimbenieka priekšlikumu. — Tā-
lāk deputāts P. Zeibolts liek priekšā —

„1. pantā otrā nodalījumā vārdus „bet namu īpašnieki..."
līdz beigām strīpot un to vietā likt sekojošo tekstu: „Namu
īpašnieki iemaksā vienu procentu no savu īpašumu kopējā ie-
nākuma summas par 1930. gadu, ieskaitot ienākumos arī ienā-
kumus par centrālo apkurināšanu"."

Deputāts E. Rimbenieks liek priekšā —
1. panta otrās daļas beigu teikumu izteikt sekojoši:

„ , bet namu īpašnieki iemaksā no 1929. gada nekustamas
mantas brutto ienākuma summas, neskaitot maksu par apkuri-
nāšanu un siltu ūdeni, 1k procentu"."

Deputāts P. Zeibolts liek priekšā —
1. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
„Piezīme. No nomaksām atsvabināti tie algotie darbi-

nieki, kas saskaņā ar likumu par slimo kasēm atsva-
bināti no iemaksām slimo kasei kā arī tie,_kuri no
viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ spiesti strādāt sa-
mazinātu dienu skaitu nedēlā un kuru izpeļņa ne-
pārsniedz nedēļā Ls 20.—."

Vārds sociālās likumdošanas kommisijās refe-
rentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Par deputāta Sudmaļa
priekšlikumu man jāsaka, ka kommisjjā tāds priekš-
likums nav bijis iesniegts. Kaut gan Sudmaļa kungs
ir kommisijās loceklis, tomēr viņš šādu priekšlikumu
tur neiesniedza, un tāpēc, ka tas kommisijā nav ap-
spriests, es atsauksmi nevaru dot.
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Par Zeibolta kunga priekšlikumu un piezīmi pie panta
man jāsaka, ka šāds priekšlikums kommisijā bija ie-
sniegts, proti — ka_ valsts darbinieki saskaņā ar li-
kumu par slimo_ kasēm atbrīvojami no iemaksām, tā-pat tie, kas strādā samazinātu dienu skaitu un nevar
izpelnīt vairāk par 12 latu nedēļā. Kommisijā šo
priekšlikumu apsprieda un atzina, ka technisku ie-
meslu deļ to bus grūti likumā uzņemt, ka tas būs jā-
kārto ar attiecīgu instrukciju; tāpēc kommisijās vār-
da man jāizsakās pret šo priekšlikumu.

Otrs Zeibolta kunga priekšlikums runā par nam-
saimnieku iemaksām, noteļcot tās uz 1% un ieskai-
tot ienākumos arī centrālas apkurināšanas un silta
ūdens maksas. Te man jāsaka, ka šāds priekšlikums
kommisijā nav apspriests, tāpēc kommisijās vārdā ne-
varu izteikties.

Tāpat man jāsaka, ka kommisijās vārdā nevaru
atbalstīt arī tos priekšlikumus, ko es pats esmu ie-
sniedzis ka deputāts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Priekšlikumi, kas attiecas
uz namsaimnieku paaugstinātu aplikšanu, budžeta
kommisijā. nav bijuši iesniegti, tāpēc par tiem kom-
misijās vārdā atsauksmi nevaru dot. Tas attiecas
ka uz Rimbenieka priekšlikumu par 1k% brutto ie-
ņēmuma, tā arī uz Zeibolta priekšlikumu par 1%>
brutto ieņēmuma. Kā viens, tā otrs priekšlikums pa-
vairo summu, kāda tiek ņemta no namsaimniekiem,
un reize arto pavairo bezdarba apkarošanas fondu.
Ta tas ir būtībā.

Kas attiecas uz Zeibolta priekšlikumu par to, ka
tie algas darbinieki, kas saskaņā ar likumu par slimo
kasēm no iemaksām atbrīvoti, tāpat arī tie, kas strādā
samazinātu dienu skaitu un nevar izpelnīt vairāk par
12 latu, tad tāds budžeta kommisijā nav bijis ie-
sniegts, un kommisijās vārdā atsauksmi par to neva-

. ru dot.
Sudmaļa priekšlikums kommisijā nav pārrunāts,

tāpēc kommisijās vārdā atsauksmi par to nevaru dot.
Par deputāta Rimbenieka iesniegto papildināju-

mu— 1. panta 1. nodalījumu papildināt ar vārdiem
«izņemot lauku pašvaldības", varu teikt, ka šāds
priekšlikums budžeta kommisijā nav apspriests.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība
būs šāda. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Sud-
maļa iesniegto priekšlikumu:

„1„ 2., 3. un 4. pantu apvienot vienā — 1. pantā un iz-
teikt sekojoši:

„1. Līdz likuma izdošanai par strādnieku un algotu dar-
binieku apdrošināšanu pret bezdarbu tiek nodibināts īpašs bez-
darba apkarošanas fonds, kura līdzekļi sastāv no valsts un uz-
ņēmēju līdzīgās daļās izdarītām iemaksām, ne mazāk kā I
miljonu latu mēnesī no katras puses.

Piezīme. Uzņēmumi iemaksas izdara proporcionāli no-
darbināto strādnieku skaitam"."

Ja deputāta Sudmaļa priekšlikumu —- izteikt 1.
pantu jaunā redakcijā pieņems, — atkritīs 1. pants
kommisijās redakcijā un līdz ar to arī 2., 3. un 4. panti
kommisijās redakcijā; ja deputāta Sudmaļa priekšli-
kumu noraidīs, likšu uz balsošanu pārlabojumus, kas
iesniegti pie 1. panta kommisijās redakcijas, proti —
vispirms nāks nobalsošanā deputāta Rimbenieka
priekšlikums 1. panta 1. nodalījumā, pēc tam nāks
nobalsošanā deputāta Rimbenieka priekšlikums otrā
nodalījumā, tad — deputāta Zeibolta priekšlikums
otrā nodalījumā un beidzot — ' deputāta Zeibolta
priekšlikums papildināt 1. pantu ar piezīmi. — Sākam
balsot! Lieku uz balsošanu deputāta Sudmaļa ie-
sniegto 1. panta jauno redakciju. Referents izteicās
pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Sud-
maļa iesniegto 1. panta jauno redakciju. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Sud-

mala 1. panta jauno redakciju nodotas 26 balsis, pret
— 53 balsis. Deputāta Sudmaļa iesniegtā 1. panta
jaunā redakcija noraidīta. — Nobalsošana nak depu-
tāta Rimbenieka priekšlikums 1. panta pirmā noda-
lījumā :

„1. pantā pēc vārdiem „darba devēji" likt vārdus „iz-
ņemot lauku pašvaldības"."

Referenti ziņo, ka kommisijās tāds priekšlikums
neesot apspriests. Lieku deputāta Rimbenieka
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Rimbenieka priekšlikums pieņemts. — Tagad
nak nobalsošanā deputāta Zeibolta pirmais priekš-
likums, kas attiecas uz 1. panta otro nodalījumu. —

strīpot, šinī nodalījumā vārdus, sākot ar „bet namu īpaš-
nieki" līdz beigām un to vietā likt sekojošo tekstu: „Namu
īpašnieki iemaksā vienu procentu no savu īpašumu kopēja ie-
ienākuma summas par 1930. gadu, ieskaitot ienākumos arī ie-
nākumus par centrālo apkurināšanu."

Ja šo priekšlikumu pieņems, atkritīs deputāta
Rimbenieka priekšlikums; ja to noraidīs, nobalso-
šanā nāks deputāta Rimbenieka priekšlikums. Re-
ferenti nevarēja izsacīties ne par, ne pret priekšliku-
mu. Lieku deputāta Zeibolta priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zei-
bolta pirmo pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Zeibolta priekšliku-
mu nodotas 34 balsis, pret — 47 balsis. Deputāta
Zeibolta pirmais priekšlikums noraidīts. — Nobalso-
šanā nāk deputāta Rimbenieka otrais priekšlikums —

1. panta otrās daļas beigu teikumu izteikt sekojoši:
..., bet namu īpašnieki iemaksā no 1929. gada nekustamas
mantas brutto ienākuma summas, neskaitot maksu par apku-
rināšanu un siltu ūdeni, x\s procentu.

Referenti nevarēja izteikties arī par šo priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Acīmre-
dzot vairākums. Deputāta Rimbenieka otrais priekš-
likums pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā depu-
tāta Zeibolta otrs priekšlikums —

1. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
Piezīme. No nomaksām atsvabināti tie algotie darbinieki,

kuri saskaņā ar likumu par slimo kasēm atsvabināti
no iemaksām slimo kasei, kā arī tie, kuri no viņiem
neatkarīgu iemeslu dēļ spiesti strādāt samazinātu
dienu skaitu nedēļā un kuru izpeļņa nepārsniedz ne-
dēļā Ls 12.—.

Referents Rimbenieks izsacījās pret šo priekš-
likumu. Referents Dukurs savu atsauksmi nevarēja
dot. Lieku šo deputāta Zeibolta otro pārlabojumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad
lūdzu pacelties, tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Zeibolta otro priekšlikumu nodots 40 balsu, pret —
35 balsis. Deputāta Zeibolta otrs priekšlikums pie-
ņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 1. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts.
— 2. pants.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Katrs darba devējs, kas nodarbina algotus darbiniekus

— slimo kasu dalībniekus, algu izmaksājot, ietur no slimo kasu
dalībniekiem vienu procentu no algas un kopā ar tikpat lie-
lām savām nomaksām — vienu procentu no slimo kasu dalīb-
niekiem izmaksājamās algu kopsummas — vienas nedēļas lai-
kā, skaitot no algās izmaksas dienas, iemaksā attiecīgai slimo
kasei. Šie maksājumi izdarāmi kopā ar slimo kasu dalībnieku
iemaksām un darba devēju piemaksām, kas paredzēti noteiku-
mos par' slimo kasēm, un atzīmējami uz kopīgiem algu sa-
rakstiem.

Piezīme. Noteiktā laikā neizdarītie maksājumi uz slimo
kases rīkojumu piedzenami, saskaņā ar noteikumiem
par valsts neapstrīdamu prasījumu piedzīšanu. Šinīs

. gadījumos no darba devēja bezdarba apkarošanas
fondam par labu piedzenama soda nauda — 1%
mēnesī no laikā neiemaksātās summas, pie kam ne-
pilns mēnesis skaitās par pilnu."

21*
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta priekš-
likumu nav. Vārdu neviens neveļas. Lieku 2. pantu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pie-
ņemšanu. Kas atturas? Nav. 3 balsojot pret, 2.
pants pieņemts. — Ludzu nolasīt 3. pantu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Slimo kases bezdarba apkarošanai iemaksātās summas

vienas nedēļas laikā iemaksā Tautas _ labklājības ministrijas
bezdarba apkarošanas fonda. Visi pārējie jzdara iemaksas
bezdarba apkarošanas fonda pec Tautas labklājības ministrijas
izstrādātas instrukcijas. Kompensacija_ ar noteikumos par sli-
mo kasēm paredzētām valsts piemaksām nav pielaižama.

Valsts un pašvaldību iestādes šinī likumā paredzētos algu
atvilkumus no tiem darbiniekiem, kas nav slimo kasu dalīb-
nieki, vienas nedēļas laikā pārved vai iemaksa bezdarba ap-
karošanas fondā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas. Pārlabojumi nekādi nav iesniegti. Vai refe-
rents vēlas vārdu? Referents arī vardu neveļas.
Lieku 3. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Arī nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Valsts iemaksā bezdarba apkarošanas fondā ne mazāk

kā Ls 200.000.— mēnesī."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Rimbeniekam.
E. Rimbenieks (kristīgo_ darba laužu apvienība):

Es vēlos likt priekšā 4. panta šādu priekšlikumu resp.
jaunu tekstu: «Valsts iemaksā bezdarba apkaroša-
nas fondā budžeta kārtībā pēc vajadzības." — Tomēr
var gadīties, ka šai fondā vienu mēnesi vajadzīgs
vairāk līdzekļu, bet citreiz atkal mazāk. Tapec jā-
atstāj iespēja, sastādot budžetu, līdzekļus tur pare-
dzēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Rimbenieka kunga ierosinājums pie 4.
panta izietuz to, lai strīpotu Ls 200.000.—, ko valdī-
ba iemaksā ik mēnešus, un paredzēt, ka valdība tos
iemaksā pēc vajadzības. Tagadējā valdība it ka gan
sola, ka viņa iemaksās tik, cik bezdarba apkarošanai
vajadzēs, bet mēs jau neesam garantēti., ka šis li-
kums tiek izdots tikai šai valdībai. Var nākt cita val-
dība, un tā var atrast par nevajadzīgu ko maksāt.
Tamdēļ šai likumā jāpaliek garantētai summai. Rei-
zē ar to būtu nodrošināts pats likums. Ja nebūs ga-
rantēta arī tā niecīgā summa — 200.000 latu mēnesī,
tad likums var izputēt un nekā nedot bezdarba ap-
karošanai. Es izsakos pret Rimbenieka kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ja pieņem pārlabojumu, ko iesniedzis ^ Rimbenieks
bezdarba apkarošanas likumā, tad, acīmredzot, šis
likums ir beigts. Tādā gadījumā valsts gan_ izpum-
pēs līdzekļus no bezdarbniekiem, no strādājošiem,
izlietos tos pēc savas vajadzības, bet kad viņai bus
jāmaksā, iznāks tāpat kā ar slimo kasēm, kur _ tikai
ar delegāciju palīdzību var kaut ko vēl izkaulēt no
valsts. Ja šo pārlabojumu pieņems, nav iemesla do-
māt, ka valsts kaut ko dos bezdarbnieku fonda.
Tāpēc mēs esam pret Rimbenieka pārlabojumu un
prasām likt uz balsošanu to mūsu frakcijas iesniegu-
mu, ka valsts un uzņēmēji katrs maksā bezdarba fon-
dā ne mazāk par 1 miljonu latu mēnesī, kas būtu 24
miljoni gadā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds budžeta kommisijās re-
ferentam.

Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijās vār-
dā man jāizsakās pret deputāta Rimbenieka priekš-
likumu, jo kommisijā pieņēma, ka valsts iemaksā
bezdarba apkarošanas fondā ne mazāk par 200.000
latu mēnesī. Tā ir valsts obligātoriskā minimāla da-
ļa, ar ko viņa piedalās bezdarba apkarošanas fonda,
Ja deputāts Rimbenieks kā iesnieguma autors saka,
varot izrādīties, ka vajadzēšot vairāk, tad viņš nav
pietiekoši uzmanīgi izlasījis likumprojekta tekstu, kur
sacīts «ne mazāk". Vairāk valdība var iemaksāt kat-
rā laikā. Ja izrādīsies, ka 2.000.000 latu nebūs pietie-
koši, valstij būs jāiemaksā lielāka summa. Tāpēc šis
priekšlikums nav pieņemams. Ja valsts varēs iemak-
sāt pēc vajadzības, tad varēs nonākt tik tālu, ka bez-
darbnieku nodarbināšanu izdarīspakāpeniski tikai uz
pašu bezdarbnieku un darba dēvēju rēķina. Tādu
stāvokli likums nebija paredzējis. Tas nebūtu parei-
zi arī būtībā. Nevienu gadu bezdarba apkarošanai
budžetā nav paredzēts mazāk par 2.000.000 latu, šo-
gan paredzēs līdz 6.000.000 latu; tā tad valsts var
būt apmierināta, ka ar fonda palīdzību turpmāk bu-
džetā būs jāparedz mazāka summa. Budžeta kommi-
sijās vārdā man jāizsakās pret deputāta Rimbenieka
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās
likumdošanas kommisijās referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Kommisijās vārdā
man jāizsakās pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Rimbe-
nieks liek priekšā

4. pantu izteikt šādi:
„Valsts iemaksas bezdarba apkarošanas fondā nosakāmas

budžeta kārtībā pēc vajadzības."
Referenti izsacījās pret šo priekšlikumu. Depu-

tāta Rimbenieka priekšlikums nāk nobalsošanā. Ja
to pieņems, atkritīs 4. pants kommisijās redakcijā;
ja to noraidīs, nāks nobalsošanā 4. pants kommisijās
redakcijā. — Lieku deputāta Rimbenieka priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Balsošanas rezultāts: par deputāta Rimbe-
nieka priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 33 bal-
sis, atturējušies 6. Deputāta Rimbenieka priekš-
likums pieņemts. — Lūdzu sekretāru nolasīt 5.
pantu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis
„Bezdarbnieku nodarbināšanai Tautas labklājības ministri-

ja tieši vai caur atsevišķiem resoriem vai pašvaldībām izved
vispār derīgus sabiedriskus darbus, atvēlot šīm vajadzībām
līdzekļus no bezdarba apkarošanas fonda. Līdzekļi izlietojami
nodarbināto bezdarbnieku atalgošanai kā arī citu izdevumu seg-
šanai, kas cieši saistīti ar bezdarbnieku nodarbināšanu..

Izņēmuma gadījumos bezdarbniekiem, kuriem nevar at-
rast darbu un kuriem trūcīgu apstākļu dēļ vajadzīgs pabalsts,
Tautas labklājības ministrija izsniedz pabalstu pēc tās noteik-
tām normām.

Piezīme. Pie sabiedrisko darbu projektu sastādīšanas un
līdzekļu izlietošanas ar padomdevēja balsi var pie-
dalīties 3 pārstāvji no darba devēju un 3 pārstāvji
no darba ņēmēju centrālām apvienībām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Pie 5.
panta man ir viens priekšlikums, proti — es lieku
priekšā 5. pantu strīpot un aiz sekojošiem iemesliem.
Šis likums, pieņemot virsrakstu jaunajā redakcijā,
ir raksturots kā likums par līdzekļu sagādāšanu bez-
darba apkarošanai. 5. pants zināmā mērā paredz
veidu, kā līdzekļus izlietot. Bet, bez šaubām, var
taču gadīties, ka līdzekļu izlietošanai, kā to arī deba-
tēs dzirdējām, var rast citādu veidu, proti — līdzekļi,
varbūt, jāizlieto plašākā nozīmē nekā tas pantā pa-
teikts. Tāpēc es lieku priekšā 5. pantu strīpot. Li-
kums nosaka, ka līdzekli iemaksājami Tautas labklā-
jības ministrijas bezdarba apkarošanas fondā, un
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uzraudzība par šo fondu piekrīt Tautas Labklājības
ministrijai, kas arī izdod un izstrādā attiecīgu in-
strukciju. Tapec ietilpināt šī fonda līdzekļus taisni
tanīs rāmjos, kas_ noteikti šai 5. pantā, nebūt nav va-
jadzīgs, jo likuma jau bez tam ir skaidri pateikts, ka
šie_ līdzekli izlietojam] bezdarba apkarošanai, un
talak arī Tautas Jabklajības ministrija izdos sevišķu
instrukciju. _ Tapec es lieku priekšā 5. pantu strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds . deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! 5. pantā paredzēts, ka izņēmuma gadī-
jumos bezdarbniekiem, kam nevar dot darbu un kam
trūcīgu apstākļu dēļ vajadzīgs pabalsts, Tautas lab-
klājības ministrija izsniedz pabalstu pēc tās noteik-
tam normām. Tagad Rimbenieks liek priekšā šo
pantu strīpot. Pirmajā daļā teikts, ka Tautas lab-
klājības ministrija bezdarba fonda ienākušos līdze-
kļus izlietos bezdarba_ apkarošanai, sarīkojot sabied-
riskus darbus; otrajā daļā ir runa par to, ko es jau
teicu, ka līdzekļi izsniedzami tādiem bezdarbniekiem,
kuriem nevar dot darbu un kuriem trūcīgu apstākļu
del izņēmuma gadījumos vajadzīgs pabalsts. Ja
tagad pieņem Rimbenieka priekšlikumu, tad ar to ir
pateikts, ka neviens bezdarbnieks, ja darbu nevar at-
rast, kaut gan viņš ir trūcīgs, pabalstu vai palīdzību
nevar saņemt. Loti daudz gadās tādu bezdarbnieku,
kuri šodien iet no darba apgādes uz sociālo apgādi,
jo darba apgāde viņus noraida aiz tā iemesla, ka viņi
esot nespēcīgi. Sociālā apgāde viņus noraida aiz tā
iemesla, ka atrod viņus par darba spējīgiem. Tā tad,
staigājot bezdarbniekiem no vienas iestādes uz otru,
palīdzību nesniedz neviena iestāde, bet darba arī ne-
dod. Šādos gadījumos bezdarbnieks atkal ir padots
galīgam badam. Mums ir arī vesela rinda intelligen-
tu bezdarbnieku, kuri gan reģistrēti Tautas labklā-
jībasministrija, bet kurus neuzņem darba apgādē, un
tapec viņi atkal darbu nevar atrast, bet nekādu palī-
dzību arī nevar dabūt. Tā tad atkal, ja pieņemtu
priekšlikumu par panta strīpošanu, šie intelligentie
bezdarbnieki būtu atstāti bez darba un bez palīdzī-
bas. Es domāju, tāds stāvoklis nav pielaižams, tāpēc
Augstajam namam priekšlikums par panta strīpošanu
jānoraida.

Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Deputāts E. Rim-
benieks liek priekša —

5. pantu strīpot.
Vēl iesniegti 2 priekšlikumi — izteikt 5. pantu

jaunā redakcijā. Deputāts E. Sudmalis liek priekšā
5. pantu izteikt šādi:
„Bezdarba apkarošanas fonda līdzekļi izlietojami vienīgi:

nodarbināto bezdarbnieku atalgošanai un pabalstiem tiem bez-
darbniekiem un viņu ģimenēm, kas nodarbināti netiek. Fondu
pārvalda, organizē darbus un izsniedz pabalstus no bezdarb-
nieku vidus izvelēta komiteja.

Piezīme 1. Pabalsti izsniedzami un par darbu maksā
ne mazāk kā 4 lati dienā.

Piezīme 2. Daļēji nodarbinātiem tiek piemaksāta pilna
alga, kas aizsniegtu ne mazāk kā 4 lati dienā."

Deputāti S. Ivbuls un A. Budže liek priekšā
5. pantu izteikt šādi:
„Ne mazāk kā puse no šinī likumā ienākušiem līdzekļiem

izlietojami lauku ceļu labošanai un šoseju būvēšanai."
Pie 5. panta kommisijās redakcijas iesniegti 2

priekšlikumi. Deputāts A. Veckalns liek priekšā
. 5. pantā otrā nodalījumā strīpot vārdus „Izņēmuma gadī-

jumos".
Deputāts G. Mīlbergs liek priekšā
5. pantu papildināt ar otro piezīmi:
„2. piezīme. Šinī pantā minētie pabalsti izsniedzami na-

turālijās".
Lūdzu referentu atsauksmi par visiem šiem pār-

labojumiem. Vārds sociālās likumdošanas kommisi-
jās referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
pirmo priekšlikumu — 5. pantu strīpot, jo kommisijā
šādspants likumā ir paredzēts. Tāpat man jāizsakās
pret Sudmaļa kunga 5. panta jauno tekstu aiz tā ie-
mesla, ka sociālās likumdošanas kommisijā, vispārī-
gi pārrunājot tamlīdzīgus iesniegumus.izteicās pret
tiem. Tāpat man jāizsakās pret deputātu Ivbuia un
Budžes iesniegto priekšlikumu — 5. pantu izteikt tā-
di, ka ne mazāk par pusi no šī likuma sagādātiem
līdzekļiem jāizlieto lauku ceļu labošanai un šoseju
būvei, jo arī tas runā pretim tam uzskatam, -kāds val-
dīja kommisijā, proti — ka par šiem līdzekļiem lemj
Tautas labklājības ministrija.

Beidzot man jāizsakās arī pret deputāta Veckal-
na priekšlikumu — strīpot 5. panta beigu daļu, sākot
ar vārdiem «izņemot gadījumus". Tad varētu no-
tikt tā, ka šis fonds vairs nebūtu bezdarbnieku fonds,
bet ar laiku varētu pārvērsties par pabalstu fondu,
kas šinī likumā nav domāts.

Mīlberga kunga priekšlikums — 5. pantu papil-
dināt ar 2. piezīmi: «Šinī pantā minētie pabalsti iz-
sniedzami naturālijās" — ir tīri technisks jautājums,
ko likumā nevajadzētu ievest, jo tas likumu padarītu
tikai neskaidrāku: kādās naturālijās, kādos apmēros
tas jādara u. t. t.

Tā tad man jāizteicas pret visiem priekš-
likumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: Man noteikti jāizsakās
pret 5. panta strīpošanu, jo ja to strīpotu, likums vi-
sumā kļūtu pilnīgi neskaidrs. Tad nekur, nevienā
vietā nebūtu pateikts, kur likt līdzekļus, kas būs sa-
vākti bezdarba apkarošanas fondam. Protams, Tau-
tas labklājības ministrija tad pati varētu noteikt, kur
līdzekļus likt. Varbūt tos atdotu darba devējiem, kā
to vēlējās Zaķa kungs, varbūt tos ieskaitītu valsts
budžetā. Nekur citur, nevienā pašā vietiņā ne pantā
nav paredzēts, kādā veidā līdzekļus izlietot. 3. pan-
tā gan ir aizrādīts, ka līdzekļi nonāk Tautas labklājī-
bas ministrijas rokās, bet tas arī ir viss. Pašās bei-
gās 6. pantā ir runa par to, ka Tautas labklājības mi-
nistrijai piekrīt uzraudzība par šī likuma izpildīšanu
un ka Tautas labklājības ministrija izdod attiecīgas
instrukcijas par uzraudzību, par līdzekļu iekasēšanu,
ievākšanu, par fonda sastādīšanu, bet nekādā ziņā
par tā izlietošanu. Šāda vispārīga redakcija tagad
ir 5. pantam: «Bezdarbnieku nodarbināšanai Tautas
labklājības ministrija tieši, vai caur atsevišķiem reso-
riem, vai pašvaldībām izved vispār derīgus sabied-
riskus darbus." Ja šī vispārējā redakcija atkristu,
tad patiešām nebūtu zināms, kur tos līdzekļus liks, un
laist vienu likumu dienas gaismā, tādā veidā, man
liekas, ir pilnīgi neiespējami.

Protams, es nerunāju par to, ka reizē ar to at-
krīt arī 2 citi svarīgi momenti —pirmā kārtā, ka iz-
ņēmuma gadījumos izsniedzami arī zināmi pabalsti,
un talak piezīme, kurā paredzēts, kā sastādās zināma
padomdevēja iestāde ar darba dēvēju un darba ņēmē-
ju pārstāvjiem, kas spriedīs līdz par sabiedrisko dar-
bu iekārtošanu un organizēšanu. Tas pats par sevi
nevarētu būt nekas nevēlams, jo tā būtu iestāde ar
padomdevēja tiesībām, un neuzklausīt to iestādi, kas
fondu sastāda, to noraidīt, nemaz nav iespējams. Es
domāju,ka aiz visiem šiem motīviem 5. panta strīpo-
šana nav_ pielaižama. Rimbenieka kunga priekšli-
kums tādā veidā, kādā viņš to te iesniedza, budžeta
kommisijā nav pārrunāts, un es kommisijās vārdā at-
sauksmi nevaru dot.

Kas attiecas uz deputāta Sudmaļa priekšlikumu,
tad arī par to es kommisijās vārdā nevaru izteikties.
Tāpat arī Veckalna priekšlikums strīpot vārdus „iz-
rjemuma gadījumos", pārvēršot pabalstu izsniegšanu
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par parastu parādību, kommisijā nav pārrunāts, un
kommisijās vārdā tāpēc atsauksmi nevaru dot.

Ivbuia kunga priekšlikums — ne mazāk par pu-
si līdzekļu izlietot ceļu labošanai — nav vajadzīgs
ta.dā gadījumā, ja 5. pants paliktu tagadējā redakcija,
kādu to iesniegusi kommisijā, jo sadalījumi te vispā-
rīgi nav paredzēti. Ministrija kārtos līdzekļu izlieto-
šanu, un tāpēc šāds papildinājums nav vajadzīgs.
Bet ja 5. pantu tagadējā redakcijā noraidītu, tad
pants tādā nozīmē, kā to Ivbuļa un Budžes kungi liek
priekšā, nekā nevar dot, un tāpēc man jāizsakās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kartība
bus šāda. Vispirms nobalsošanā nāk deputāta Rim-
benieka iesniegtais priekšlikums — 5. pantu strīpot.
Ja to pieņems, atkritīs tiklab iesniegtie jaunie teksti
5. pantam, kā arī pārlabojumi kommisijās tekstā;
ja to noraidīs, nāks nobalsošanā vispirms deputāta
Sudmaļa jaunais teksts. Ja to pieņems, atkritīs depu-
tātu Ivbuia un Budžes priekšā liktais jaunais teksts;
ja deputāta Sudmaļa priekšlikumu noraidīs, nāks no-
balsošanā deputātu Ivbuia un Budžes iesniegtais
teksts; pēc tam nāks balsošanā pārlabojumi kommi-
sijās tekstā un beidzot — kommisijās teksts, vai nu
pārlabotā, vai kommisijās redakcijā. — Sākam bal-
sot! Lieku uz balsošanu deputāta Rimbenieka
priekšlikumu

5. pantu strīpot.
Abi referenti izsacījās pret deputāta Rimbenieka

priekšlikumu, jokommisijās ir devušas 5. pantam no-
teiktu tekstu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Rimbenieka priekšlikumu — 5. panta strī-
pošanu nodotas 46 balsis, pret to nodota 41 balss.
5. pants strīpots; visi pārējie priekšlikumi atkrīt.

Deputāts E. Sudmalis liek priekšā šādu jaunu
pantu:

„Šis likums attiecināms uz visiem bezdarba strādniekiem,
arī uz laukstrādniekiem."

Vārdu neviens nevēlas. Vārds referentiem.
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka šis

priekšlikums — attiecināt likumu arī uz laukstrādnie-
kiem ir pārrunāts arī sociālās likumdošanas kommisi-
jā un tur noraidīts, tāpēc izsakos pret to.

Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijā šāds
priekšlikums nav pārrunāts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta E. Sudmaļa jauno 6. resp. 5. pantu. Refe-
renti izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo jauno 5. pantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Sudmaļa jauno 5. pantu nodotas 37 bal-
sis, pret to nodotas 43 balsis, atturējušies 8. Jaunais
5._pants noraidīts. — Lūdzu nolasīt 6. pantu un no-
slēguma tekstu.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
_,,Uzraudzība par šī likuma dzīvē izvešanu piekrīt Tautas

labklājības ministrijai, kura izdod attiecīgas instrukcijas.
Likums stājas spēkā 1932. g. 1. janvārī."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Agrākais 6. pants

tagad jāuzskata par 5. pantu. Vārdu neviens nevē-
las. Lieku 5. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu arī nav. 5. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā
likuma noslēguma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas
irpret to. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. No-
slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsoša-
na nak likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas tr
pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par likuma

pieņemšanu visumā nodotas 66 balsis, pret — 6 balsis.
Likums visumā pieņemts.

Deputāts E. Sudmalis iesniedzis rakstītu paziņo-
jumu par balsošanas motīviem, kas skan tā:

„Balsoju pret likumu par bezdarba apkarošanu tāpēc, ka
šis likums materiāli izsūks strādnieku šķiru un tā kļūs par bez-
darbnieku mānīšanas likumu."

Vārds deputātam Sudmalim.
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):

Mūsu frakcija balsoja pret šo likumu, kas būs bez-
darbnieku izsūkšanas likums, kas izsūks, izpumpēs
no strādniekiem, ierēdņiem un kalpotājiem naudu,
lai valsts to izlietotu saviem uzņēmējiem, korrupci-
jai un bankrotiem. Bez tam šis likums dos valstij
lētu vergu darba spēku. Šis likums liks valsts uz-
ņēmumiem pāriet uz vergu darbu, uz sabiedriskiem
darbiem pelņas nolūkos. Likums apmānīs bezdarb-
niekus un atturēs viņus no uzstāšanās par sava stā-
vokļa uzlabošanu. Daļai, sociāldemokrātu iespaidā
esošiem strādniekiem, liksies, ka šis likums viņu stā-
vokli uzlabos. īstenībā bezdarbniekus apmānīs. Ja
sociāldemokrāti balsoja par šo likumu, tad viņi balso-
ja par strādnieku apmānīšanu, izsūkšanu un aplikša-
nu ar krizes nodokli. Desmitīm tūkstošu strādnieku
un bezdarbnieku vārdā mēs protestējam pret jaunu
nodokļu uzlikšanu strādniekiem, pret strādnieku iz-
sūkšanu un apmānīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Vec-
kalns arī iesniedzis rakstītu paziņojumu par balso-
šanas motīviem:

„Balsoju par līdzekļu sagādāšanas likumu bezdarba ap-
karošanai, lai kaut arī minimālos apmēros mīkstinātu lielo bez-
darba postu."

Vārds paskaidrojumam deputātam Veckalnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Sociāldemo-

krātu frakcija iesniedza vairāk pārlabojumu likumā
par bezdarba apkarošanu un bija pārliecināta, ka
šiem pārlabojumiem Saeimā radīsies vairākums, jo
tikai tad likumam būtu zināma nozīme un tas varētu
atvieglot bezdarbnieku grūto stāvokli. Diemžēl,
mūsu priekšlikumiem Saeimā nebija vairākuma. Sa-
eima neatrada par_ vajadzīgu mūsu pārlabojumus
pieņemt. Taisni otrādi — deputāts Rimbenieka kungs
lika priekšā veselu rindu pasliktinājumu. Vispirms
jau tika strīpots_4. pants, kas noteica, ka valsts katru
mēnesi iemaksā bezdarba apkarošanas fondā ne
mazāk par Ls 200.000.— mēnesi. Tagad valdība no
šīs iemaksas ir _ atsvabināta. Tāpat Rimbenieka
kungs lika priekša strīpot 5. pantu, un to arī strīpoja.
Līdz ar šī panta strīpošanu krita noteikumi par ie-
maksāto līdzekļu izlietošanu. Tādā kārtā, Saeima,
pieņemdama Rimbenieka kunga priekšlikumu, līdz
ar toir pasliktinājusi šo likumu.

Šī likuma pasliktināšanā savu roku ir pielikuši
arī latgalieši.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Veckaln,
Jums jaruna par balsošanas motīviem, nevis jā-
polemizē!

A. Veckalns (turpina): Latgalieši ir palīdzējuši
iegrūst bada savus tautas brāļus. Tomēr, neskatoties
uz visu to, mes balsojām par šo likumu, jo tas var dot
kaut arī niecīgus uzlabojumus. Esmu pārliecināts, ka
bezdarbnieki ies turpmākā cīņas gaitā un piespiedis
jus dot viņiem darbu un maizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:. Redakcijas kommisi-
jās ziņojums par šo likumu būs sēdes beigās.

Iesniegtas arī vairākpārejas formulu. Deputāts
G. Mīlbergs iesniedzis šādu pārejas formulu:

„Uzdot valdībai izstrādāt likumu par obligātoriskiem bez-
darbnieku darba arteļiem — lielāku un ilgstošu sabiedrisku
darbu veikšanai: purvu kultivēšanai, jaunu satiksmes ceļu ie-
rīkošanai, mežu darbiem u. tml."

Deputāti A. Erniņš, G. Mīlbergs, J. Kukainis u. c.
iesnieguši otru pārejas formulu:
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_ „Uzdot_ valdībai ievest darba grāmatiņas visiem darba
ņēmējiem ka pilsētas, ta uz laukiem, lai tādējādi varētu kontro-
lēt algota, strādnieka darbu un pelņu."

Deputāti A. Frišmanis un P. Leikarts iesnieguši
šādu pārejas formulu:

„Uzdot valdībai izslēgt no pilsētu bezdarbnieku skaita
tos pilsoņus, kuri pēdējos 3 gados ieradušies pilsētās."

Beidzot deputāti S. Ivbuls un A. Budže iesnieguši
šādu pārejas formulu:

„LJzdot valdībai likumā par līdzekļu sagādāšanu bezdarba
apkarošanai no ienākošam summām ne mazāk kā pusi izlietot
lauku ceļu labošanai un šoseju būvēm."

Vārdu neviens nevēlas. Likšu tās uz balsošanu
iesniegšanas kartībā. Vispirms nāk nobalsošanā de-
putāta Mīlberga pārejas formula

uzdot valdībai izstrādāt likumu par obligātoriskiem bez-
darbnieku darba arteļiem — lielāku un ilgstošu sabiedrisku
darbu veikšanai: purvu kultivēšanai, jaunu satiksmes ceļu ie-
rīkošanai, mežu darbiem u. tml."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas formu-
lu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei-
dzot

^
lūdzu paceltiestos, kas atturas. Balsošanas re-

zultāts: Par deputāta Mīlberga u. c. iesniegto pār-
ejas formulu nodotas 34 balsis, pret — 4 balsis, attu-
ras 24. Deputāta Mīlberga u. c. pārejas formula pie-
ņemta. — Nobalsošanā nāk deputāta Erniņa u. c. ie-
sniegtā pārejas formula

uzdot valdībai ievest darba grāmatiņas.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs pārejas for-

mulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šopārejas
formulu nodotas 45 balsis, pret — 27 balsis. Deputā-
ta. Erniņa u. c._ pārejas formula pieņemta. — Tālāk
nak nobalsošana deputātu A. Frišmaņa un P. Leikarta
pārejas formula —

uzdot valdībai izslēgt no pilsētu bezdarbnieku skaita tos
pilsoņus, kas pēdējos 3 gados ieradušies pilsētās.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo pār-
ejas formulu nodotas 25 balsis, pret — 44 balsis. De-
putātu Frišmaņa un Leikarta pārejas formula norai-
dīta. — Beidzot nāk nobalsošanā deputātu Ivbuia un
Budžes iesniegtā pārejas formula:

Uzdot valdībai:
„Likumā par Jīdzekļu sagādāšanu bezdarba apkarošanai

no ienākošām summām ne mazāk kā pusi izlietot lauku ceļu
labošanai un šoseju būvēšanai."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Ivbuia
u. c. iesniegto pārejas formulu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šo pārejas formulu. Beidzot lū-
dzu paceltiestos, kas atturas. Par deputātu Ivbuia u.
c. iesniegto pārejas formulu nodotas 45 balsis, pret —
28 balsis. Deputātu Ivbuia u. c. pārejas formula pie-
ņemta. —

10. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
valsts budžetā 193L/32, saimniecības
gadam, — referents J. Birznieks — un 11. dienas
kārtības punkts — valsts papildu budžets
1931./32. saimniecības gadam — referents J.
Breikšs. Prezidijs liek priekšā noklausīties referātus
par abiem dienas kārtības punktiem un tad atklāt ko-
pīgas debates par abiem. Pāreju uz pantu lasīšanu
balsosim katram likumam atsevišķi. Vai Augstais
nams piekrīt prezidija priekšlikumam? Iebildumu
nav? Tas pieņemts. — Lūdzu referentus referēt.
Vārds pārgrozījumu valsts budžetā 1931./32. saimnie-
cības gadam referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Sakarā ar saimniecisko
stāvokli, kāds iestājies tekošā budžeta gadā, valsts ie-
nākumi ļoti lielā mērā samazinājušies. Šo samazinā-
šanosir izsaukuši mūsu diezgan smagie saimnieciskie
apstākļi, kā arī mūsu tirdzniecības pārkārtošanās. Sa-

»
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karāar pēdējā gadā izdotiem likumiem, kas plašos
apmēros ierobežoja ārzemju preču ieplūšanu Latvijā,
kuri iepriekšējos gados ir devuši mums diezgan lie-
lus muitas ienākumus, šogad, pateicoties ārzemju pre-
ču ieveduma sašaurināšanai, ari muitas ienākumi, kas
bija viens no galveniem mūsu ienākumiem un viens
no galveniem mūsu ienākumu budžeta posteņiem, ir
stipri lielā mērā sašaurinājušies.

Apspriežamā valsts budžeta pārgrozījumu pro-
jektā dažu resoru ienākumi uzrādīti lielāki nekā tas ir
bijis pavasarī pieņemtā kārtējā šī gada valsts budže-
ta. Saeimas budžeta ienākumi pieauguši par dažiem
simtiem latu, ministru kabineta — par dažiem tūksto-
šiemlatu; pārējos resoros, izņemot Tieslietu un Izglī-
tības ministrijas, ienākumi visur mazāki nekā tas
budžetā paredzēts. Ārlietu ministrija ieņem 156.820
latu mazāk nekā paredzēts, Iekšlietu ministrija —
31.795 latu mazāk.

Finanču ministrijas valsts saimniecības departa-
ments ieņem 516.393 latus mazāk. Nodokļu departa-
ments jeņem gandrīz 12 miljonus latu mazāk nekā
paredzēts šī gada kārtējā budžetā. Nodokļu departa-
menta ienākumi samazinājušies tādēļ, ka zīmognode-
va, no kuras budžetā paredzēts ieņemt 10 miljonu
latu, dos tikai nedaudz vairāk par 7 miljoniem latu.
Tāpat samazinājušies akcīzes ienākumi par vairāk
ka 2 miljoniem latu. Galvenā kārtā nodokļu depar-
tamenta sašaurinājušies spirta un degvīna monopola
ienākumi. Šie izdevumi samazinājušies jau par 6,5
miljoni latu. Pavisam kopā nodokļu departaments
dod 1L989.676 latus mazāk. Muitas departaments,
kura karteļa budžetā bija paredzēti 57 miljoni latu ie-
nākums, pēc tagad jau diezgan pārbaudītiem datiem
dos tikai 33 miljonus latu; tā tad muitas departamen-
ta iztrūkums būs 24 miljoni latu. Kopā Finanču mi-
nistrija dos 38.260.334 latus mazāk.

Zemkopības ministrija dos ienākumu par
6.288.612 latiem mazāk. Satiksmes ministrija dos
7.250.531 latu mazāk; šai ministrijā ienākumi sama-
zinājušies galvenā kārtā dzelzceļiem, pastam un
telegrāfam. Zemkopības ministrijā samazinājušies
galvenā kārtā valsts mežu ienākumi; kokus, zemo
koku cenu dēļ pasaules tirgū, pēdējos gados vairs
nav bijis iespējams visus likvidēt un pārdot, jo kok-
tirgotaji zemo cenu dēļ lielā mērā ir atturējušies no
valsts mežu pirkšanas. Kopā kārtējo ieņēmumu bu-
džeta pārkārtojumā ieņēmumu paredzēts par
52.998.418 latiem mazāk.

Ārkārtējie ieņēmumi nav samazinājušies, tie ir
pat pieauguši_ par 671.944 latiem, tomēr ieņēmumu
kopsumma bus par 51.295.474 latiem mazāka nekā
paredzēta 1931./32. gada apstiprinātā valsts budžetā.

Sakarā ar ieņēmumu samazināšanos, valdība
sava iesniegtajā projektā ir paredzējusi, ka sašauri-
nāt budžetu ar pārkārtojumiem vien nav iespējams;
bet šie pārkārtojumi tomēr ir devuši un dod diezgan
lielu ietaupījumu ^—_ kopā 24.234.779 latus. Šie ietau-
pījumi izdarīti_ šādā kārtībā. Valsts Prezidenta bu-
džets samazināts par 30% vai 75.482 latiem, Saeimas
budžets — par 60.000 latu, Ministru kabineta budžets
— par 61.700 latu, Valsts kontroles budžets — par
24.941 latu, Ārlietu ministrijas budžets — par 156.200
latu, Tieslietu ministrijas budžets par — 263.701 latu,
Iekšlietu ministrijas budžets — par 159.056 latiem,
Izglītības ministrijas budžets — 1.2-16.000latu, Finan-
ču ministrijas budžets — par 3.610.834 latiem, Zem-
kopības ministrijas budžets — par 534.500 latu, Sa-
tiksmes ministrijas šoseju un zemes ceļu departa-
menta budžets — par 134.000 latu, Tautas labklājības
ministrijas budžets — par 1.487.042 latiem,.Valsts
statistiskas pārvaldes budžets — par 4045 latiem;
Kara ministrijas budžets — samazināts visjūtamāk



655 Latvijas Republikas IV Saeimas Ārkārtējās sesijas 4. sēde 1931. gada 30. decembrī. 656

— par 4.151.783 latiem. Kopā kārtējo izdevumu
budžeta samazināšana dod 11.984.736 latus.

Ārkārtējie izdevumi arī viscaur samazināti un
samazināti diezgan stipri un jūtami. Tļeslietu mini-
strijas ārkārtējie izdevumi samazināti par Ls
210.880.—, iekšlietu ministrijas — par Ls 842.042.—,
Izglītības ministrijas— par Ls 104.000.—,Finanču mi-
nistrijas — par Ls 7.585.981.—, Zemkopības ministri-
jas — par 1.619.500.—, Satiksmes ministrijas šose-
ju un zemes ceļu departamenta —par Ls 556.600.—,
un Tautas labklājības ministrijas — par Ls 140.000.—.
Kara ministrijas ārkārtējo izdevumu budžets samazi-
nāts par Ls 1.191.040.—. Kopa ārkārtējo izdevumu
kopsumma no Ls 44.301.285.— samazināta uz
Ls 32.051.242.— jeb par Ls 12.250.043.—.

Kopā budžeta pārlabojums dod ietaupījumus vai
samazina agrāk pieņemto budžetu par 24.347.658
latiem, bet pēc otra kommisijās varianta — par
24.234.779 latiem. Šī starpība izskaidrojama ar 92. pa-
ragrāfa paaugstināšanu, kur budžeta kommisijā atra-
da par vajadzīgu jaunsaimniecībām uz nekultivētas
zemes izsniegt pabalstu tādos apmēros, kā tas pare-
dzēts jau šī gada tekošajā budžetā.'

Budžeta kommisijā visu šo budžeta pārkārtoju-
mu ir apspriedusi 18 sēdēs un pieņēmusi to tādā vei-
dā, kādā tas še Augstajam namam likts priekšā. Ie-
taupīts galvenā kārtā uz būvēm, kapitāliem ieguldīju-
miem un ēku būvēm, kā arī ar algu samazināšanu,
kas ir diezgan jūtama visos resoros un sevišķi Mi-
nistru kabineta, Saeimas un Valsts Prezidenta bu-
džetos. Šeit ietaupīts ar braukšanas un reprezentāci-
jas izdevumu samazināšanu. Budžeta kommisijā ir
galīgi nostrīpojusi visus reprezentācijas izdevumus,
sākot ar 1. janvāri, kas paredzēti dažādiem valsts
darbiniekiem bez norēķināšanās, un atstājusi tikai
pusi reprezentācijas izdevumu, kurus var izlietot ar
norēķināšanos. Tāpat nostrīpotas braukšanas nau-
das Ministru kabineta locekļiem.

Šieir galvenie resoru ietaupījumi. Lūdzu Augsto
namu pieņemt šo budžeta pārkārtojumu tādā re-
dakcijā, kādā budžeta kommisijā to liek priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds valsts papil-
du budžeta 1931./32. saimniecības gadam referentam
Breikšam.

Referents J. Breikšs: Augstais nams! Budžeta
kommisijās uzdevumā man jāliek priekšā Augstajam
namam valsts papildu budžets. Šis budžets ir sastā-
dīts saskaņā ar tiem projektiem, kādus valdība bija
iesniegusi saimnieciskajām komrnisijām. Tā kā šie
likumi Augstajā namā tagad pieņemti, tad to, ko bu-
džeta kommisijā ir lēmusi, redzam izteicamies šinīs
skaitļos.

Man jāaizrāda, ka ienākumu daļā § 76. krēdita
operācijas, kā to jau ziņoja valdības pārstāvis kom-
misijā, nav domāts emisijas pārveidošanai, bet dažā-
du valsts saistību nokārtošanai, kas iziet no šī bu-
džeta maksājumu atlikšanas uz dažiem gadiem.

Kas attiecas uz izdevumiem, tad tie galvenā kār-
tā koncentrēti Finanču ministrijā. Neparedzētu va-
jadzību fondam piešķirts 1 miljons latu, sabiedriskiem
darbiem u. t. t. — 2 miljoni latu, ieguldījumiem dzelz-
ceļos — 1.690.000 latu, metalnaudas kalšanai —
500.000 latu, mežu izmantošanai saimnieciskā kārtā
— 1.000.000 latu; kopsummā — 7.190.000 latu.

Lūdzu Augsto namu papildu budžetu pieņemt
priekšā liktā veidā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates par abiem dienas kārtības punktiem. Vārds
deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Te mums liek priekšā divus budžetus — kā kārtējo
ieņēmumu un izdevumu budžetu, tā arī ārkārtējo ie-

ņēmumu un izdevumu budžetu un līdz ar to ari pa-
pildu budžetu.

Iekams pāreju uz šī budžeta kritiku, man jāatzī-
mē, ka jūsu sastādītais budžets atlikušiem 3 mēne-
šiem, arī no jūsu viedokļa raugoties, ir nereāls._ Tas
ir uz smiltīm būvēts, Paskataities statistiskas pārval-
des biļetenos, un jūs redzēsit, ka tur_ saimniecisko re-
soru ienākumi slīd uz leju, un tad jūs sapratīsit, vai
sastādītais budžets ir reāls, vai nē. Man jāsaka, ka
par jaunu sastādītais budžets nav reāls. Šī saimnie-
cības gada pēdējos 3 mēnešos, ka to rāda jau līdzši-
nējā aina, ienākumi vēl vairāk samazināsies, vel vai-
rāk slīdēs uz leju, un tāpat ies uz leju visa saimnie-
ciskā dzīve. Par jaunu sastādītaisbudžets ir nereāls
tāpēc, ka saimnieciskā krize attīstās nepārtraukti un
ved uz leju visu saimniecisko dzīvi. Paskataities, ka
notiek tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu slēg-
šana, kā notiek šo uzņēmumu bankrotu Paskataities,
cik katru mēnesi notiek atklātu un apslēptu bankrotu,
cik ir protestētu vekseļu, cik dažādu mazāku un lie-
lāku krāj-aizdevu sabiedrību krachu. Paskataities
mūsu pašvaldību, mūsu apriņķu un 500 pagastu valžu
budžetos, un jūs redzēsit, cik stabils ir pašreizējais
stāvoklis. Pēc tam jūs tagadējo budžetu par stabilu
vairs neuzskatīsit.

Visbeidzot es jums ieteiktu ieskatīties mūsu
valsts budžetā; painteresējieties, kā tas ir izpildījies
pēdējos 9 mēnešos. Ja te vispār var runāt par rūp-
niecības uzņēmumu, banku un citiem bankrotiem, tad
man jāsaka, ka vislielākais bankrots ir bijis valsts
bankrots, valsts budžeta bankrots. Vai tas nav
valsts budžeta bankrots, ja budžets gandrīz par
40% neizpildās? Sakait, vai tas ir bankrots,
vai nav! Beidzot šis bankrots, kas noslēdzas
ar valsts budžeta bankrotu, ir nonācis tik tālu, ka
visa jūsu saimniecība ir pakārta sapuvušā striķī.

Paskataities uz ūtrupēm! Ja 1930. gada novem-
bra mēnesī bija 180ūtrupju, tad šī gada novembra mē-
nesī ir bijušas 245 ūtrupes. Ja jumsšo datu nepietiek,
tad paskataities straujo bezdarba pieaugumu, kas
beidzamā gadā ir trīskāršojies. Mēs redzam, ka
visas valsts saimnieciskās nozares iet uz leju, uz
beigām. Tās sāk pārņemt ne tikai krize, bet tās sāk
pārņemt bankrota stāvoklis, sāk pārņemt drudža stā-
voklis, jo viņām vairs nav izejas. Šī drudža stāvo-
kļa sekas ir tādas, ka valsts budžets neizpildās gan-
drīz par 40%. Tas ir ģenerālbankrots,kas signalizē
Latvijas saimniecisko uzņēmumu tālāku bankrotu,
tālāku sabrukšanu un tālāku sakrišanu.

Šai iekārtai, kas tuvojas savam beigu noslēgu-
mam, mēs nostādām pretim sociālistisko strādnieku
iekārtu, Padomju savienības iekārtu. Breikša kungs
arvien mēģina pretim sociālistiskai Padomju savienī-
bas iekārtai nostādīt buržujiskās valsts iekārtu, ar-
vien pēc manis kāpj katedrā un mēģina aizstāvēt sa-
vu iekārtu, bet Latvijas saimnieciskā dzīve tomēr iet
uz beigām. Jūsu valsts saimnieciskā dzīve, Breikša
kungs, neskatoties uz to, ka Finanču ministrijā sēž
„Cislas"_ akcionāri, iet uz beigām. Šo stāvokli ne-
glābs arī sociāldemokrātu propoganda par to, it kā
Latvijas saimniecība iet uz beigām tikai tādēļ, ka
esot bijuši slikti saimniekotāji. Ne tur vaina meklē-
jama. Ne sliktie saimniekotāji veicina saimniecisko
sabrukumu — tas nav tas galvenais; bet sociālde-
mokrātiem tas ir tas galvenais, jo ar to viņi var
muļķot strādniecību un sēt strādniekos illuzijas par
pastāvošo iekārtu.

No mūsu viedokļa tas nav tas galvenais; gal-
venais ir pavisam kas cits. Galvenais ir tas — vien-
alga, vai valdība_ sež Zemgals, vai kāds cits Latvijas
Brininga kandidāts, vai arī pasliktināts Ulmaņa, vai
cits kāds kandidāts, vaitur sēž Alberingi, Ulmaņi, vai
Bastjaņi, vai_ arī cits kāds kungs — viņi neviens ne-
spēj valsti glābt no sabrukuma. Mūsu valsts saimnie-
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čība ir nonakusitik tālu, ka ne Alberingi, ne Bastjāņi,
ne Ulmaņi nespēj savest budžeta galus kopā, nespēj
sabalansēt budžetu ta,_ lai nebūtu 40% deficīta. Viņi
nespēj arī atjaunot rūpniecību, nespēj novērst bez-
darbu un_ izvest Latvijas saimniecību no krizes, viņi
nespēj pārtraukt vekseļu_ protestus, viņi nespēj sa-
turēt valūtu valsts banka, nespēj Latvijas finances
izvest «uz zaļa zara". Vaina slēpjas kur citur. Vai-
na slēpjas tanī stāvoklī, ka Latvijas valsts lielā mērā
ir saistīta ar Vakareiropas irstošo un pūstošo kapi-
talisma_sistēmu, ir sasaistījusies ar šo sistēmu nesa-
raujamam saitēm. Sakara ar to, ka irst visa kapitāli-
sma sistēma Vakareiropa, līdzi jācieš arī tam piedē-
klim, tai aklajai zarnai, proti — Latvijas valsts ie-
kārtai un saimniecībai. Tādi skaitļi, tādi momenti
raksturo ļusu ieņēmumu budžetu, kas ir nereāls, kas
neglābs jus no saimnieciskās krizes, Breikša kungs,
kas neglābs jūsu iekārtu, bet kas nepārtraukti virzīs
to uz tadu_ pat sabrukumu un iršanu, kādi notiek
Vakareiropa.

Tik daudz par ieņēmumu budžetu.
Varētu domāt, ka jums būtu jāmēģina vismaz ar

izdevumu budžetu labot savu stāvokli, mēģināt kaut
kāda veidā slēpt sava budžeta šķiras raksturu. Bet
mes neredzam pat aizklātas slēpšanas. Ja izdevumu
budžeta visi pārējie izdevumi samazināti, tad tomēr
redzam, ka izdevumi policijai — un taisni atalgojumi
— par lielu prieku Breikšam un pārējiem ir palielināti
par 7500 latu. Izdevumi robežapsardzībai — un arī
atalgojumiem — palielināti par 5270 latu. Mēs
redzam, ka ja jums arī ir saimnieciskā krize, tad po-
licijai, politiskai pārvaldei, taisni šiem resoriem, kas
mēģina apspiest badojošos bezdarbnieku cīņu, šo
resoru atalgošanai jums naudas netrūkst. Šīs saim-
nieciskās krizes laikmetā izdevumi tiem resoriem
netiek atņemti, bet gan tiek vēl palielināti uz strād-
nieku rēķina.

Izdevumu budžets ir sabalansēts'uz strādnieku
rēķina. Mēs redzam, ka tanī pašā laikā, kad polici-
jai un politiskai pārvaldei, kā ari robežsargiem izde-
vumi tiek pavairoti, algas paaugstinātas vai stāti pa-
vairoti, tanī pašā laikā Izglītības ministrijai izdevumi
tiek samazināti ne vairāk ne mazāk kā par
1.216.000 latu. Pamatskolām, kas visvairāk interesē
plašākās masas, izdevumi samazināti par veseliem
60&000 latu.

Otrs resors, kas darba ļaudis interese vel vairāk
nekā jau minētais, ir Tautas labklājības ministrija.
Un arī tanī, tāpat kā Izglītības ministrijai, izdevumi
samazināti par 1.500.000 latu. Varētu gaidīt, ka izde-
vumi būs samazināti uz augstāko ierēdņu atalgoju-
ma rēķina, bet to neredzam; redzam, ka samazināti
plašākām masām vissvarīgākie posteņi. Piemēram,
pensiju fonds samazināts ne vairāk, ne ^azāk kā
par 1 miljonu latu. Piemaksas sakropļošanas un
arodu slimību gadījumiem samazinātas par 500.000
latu. Izdevumi, kas attiecas uz darba invaliditāti, sa-
mazināti par 42.000 latu. Valsts darbinieku ārstēša-
nai, kas jau tagad ir ārkārtīgi slikta, kas stāv uz ār-
kārtīgi zemas pakāpes, arī izdevumi samazināti.
Psīchiatriskām slimnīcām izdevumi samazināti par
124.000 latu.

Tas ta ir kartēja budžeta; tāda pati parādība
ir arī ārkārtējā budžetā.

Tālāk pāriesim pie papildu budžeta. Ka tad sa-
stādās papildu budžeta ienākumi? Redzam, ka šeit
demokrātiskā centra valdība, _ nacionālās atmodas
lakstīgalu valdība, kas tagad, kā te runāja,_ pārvērtu-
sies par ķērcošu vārnu valdību, tā nacionālas atmo-
das demokrātisko Pīpiņu, nebijušo iekšlietu ministru,
notāru un pārējo valdība, samazinot ierēdņu
algas. . . — nesmejieties, Juraševski, Jūs jau arī
esat vainīgs — samazina ne lielo ierēdņu algas, bet

taisni mazāko ierēdņu algas un uz šo mazo ierēdņu
algu rēķina grib stabilizēt budžetu, uz šo mazo ie-
rēdņu rēķina grib dot piemaksas politiskai.pārvaldei,
kas šo ierēdņu kustību noslāpē, policijai, robežsar-
giem u. t. t.

Tālāk ar sociāldemokrātu palīdzību un svētību
mēģina ievest monopolus. Ar šo monopolu palīdzību
mēģina pavairot valsts ienākumus. Tāpat mēģina
pavairot ienākumus ar muitas paaugstināšanu siļ-
ķēm un pārējām pirmās nepieciešamības precēm. Un
beidzot vēl šodien nobalsošanā bija likums par bez-
darbnieku nodrošināšanu. Kas tad gala rezultāta
iznāca no šī bezdarbnieku nodrošināšanas likuma?
Tas izvērtās par bezdarbnieku un strādājošo aplik-
šanu ar speciālu krizes nodokli. Mēs šeit redzam, ka
buržuji savā bezkaunībā un plašā masu aplaupīšanā
aiziet tik tālu, ka, dodot zināmiem likumiem strādnie-
ciskus virsrakstus, nekauņās tik atklātā, ciniskā, ne-
jēdzīgā kārtā izpumpēt strādniekiem nodokļus._ Ar
šo likumu mēģina nevis strādniecībai ko dot, ka tas
solīts likuma virsrakstā, bet no strādniecības ņemt.
Tas nozīmē, ka strādniekus un bezdarbniekus apliek
ar krizes nodokli.

Negribu vairs uzkavēties šinī jautājumā pie bur-
žujiem, atzīmēšu tikai, ka tādi paņēmieni līdz šim ne-
bija piedzīvoti, Gribu aizrādīt uz sociāldemokrātiem.
Klausaities, Buševic, Rudevic, Mender un citi, vai
jums nebija kauns šodien balsot par likumu, kas pa-
balsta vietā aplaupa bezdarbniekus un visus strada-

Priekšsēdētājs P.Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, par to likumu vairs nerunāsim — tagad runāsim
par budžetu!

K. Mežulis (turpina): Ar šo likumu mēģina uz-
velt krizes nodokli bezdarbniekiem un strādājošiem.

Beidzot ārkārtējā budžetā ir vēl viens postenis
—krēdita operācijas. Nezinātājs, kas nav iepazinies
ar buržujiskās iekārtas krēditoperācijām un finanču
lietām, ar tās stiķiem un niķiem, domās, kas tās par
krēditoperācijām, kas dod ienākumus, pie tam jo lie-
lus: 19.500.000 latu. Varētu domāt, ka tie ir reāli
ienākumi. Izrādās, ka šis postenis faktiski nav vis
ienākumi, bet vienkārši tas, ka valsts zināmos po-
steņos atteiksies maksāt ietaisītos parādus un ar
veiklām vekseļu operācijām gūs moratoriju 19.500.000
latu. Tas nozīmē, ka budžets neizpildīsies, tas nozī-
mē dzīvošanu uz krēdita, tas nozīmē taisīt parādus
uz nākošo budžeta gadu.

Ja te vispār varētu runāt par kaut kādām ope-
rācijām, tad tās patiesībā ir nevis kredītoperācijas,
bet jūsu saimniecības nāves cilpa. Jums nav perspek-
tīvu. Kādas perspektīvas var būt jūsu irstošai saim-
niecībai, ja jums nav nevienas tautsaimniecības noza-
res, kur saimniecība neietu uz leju, ja jūsu tirdzniecī-
ba, lauksaimniecība un finances sabrūk, ja jūs esat ie-
saistījušies pūstošās Eiropas kapitālisma likteņos?
Jūs balstāties uz krēditoperācijām bez reālām nāko-
šā gada perspektīvām. Tas nozīmē balstīties nevis uz
krēditoperācijām, bet uz jūsu nāves cilpas operāci-
jām; tās ir tiešām jūsu saimnieciskās nāves cilpas
operācijas.

Te jāatzīmē pie abiem šiem budžetiem un vi-
sām ārkārtējā sesijā notikušām debatēm, ka viss tas,
kas šeit dažās dienās ir gājis cauri Saeimai, kā: mui-
tas, monopoli, strādnieku aplikšana ar krizes no-
dokli, cukura, siļķu un pārējo produktu sadārdzinā-
šana — ka viss tas uz pašiem buržujiem ir atstājis
tik lielu iespaidu, ka viņi nopietni baidās izsaukt nik-
numu un nemieru ne tikai strādniecībā un darba zem-
niecībā, bet pat vidusšķirās. Tamdēļ buržuāzija savu
polītiku sāk stipri manevrētā veidā, un viņas politika
tagad ir tāda, ka no strādniekiem tā ņem 99%, bet
taisa troksni par 1%, ko mēģina ņemt no nestrādā-
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jošiem namsaimniekiem, rūpniekiem u. t. t. Viņi itin
labi zina, ka par katru jaunu nodokli, ko mēģina uz-
likt namsaimniekiem vai rūpniekiem, šeit uz šis ka-
tedras nāks visi «zaķi" un mācītāji un popularizēs
demokrātisko centru, rādot, ka tagadējā valdība ķe-
ras pie rīkles arī bagātniekiem un ar troksni pār-
kliegs kommūnistu un citu sacelto troksni par darba
ļaužu aplaupīšanu.

Man te jāatzīmē, ka saimnieciskās politikas jau-
tājumā Skujenieka valdība iziet cīņā pret strādnie-
cību ar tik manevrētu polītiku, ar tādu sociālās dē-
magoģijas zosti, ar kādu līdz šim to nav darījusi vēl
neviena valdība. Tā ir rafinēta saimnieciskā poli-
tika, kas mēģina atņemt 99% strādājošiem, un, lai to
segtu, lai to maskētu, mēģina provocēt troksni ar Za-
ķiem, Sanderiem un pārējiem par to 1%, ko viņi so-
lās uzlikt nestrādājošiem. Jāsaka, ka tas viņiem
arī izdodas.

Šie manevri domāti, lai ar veiklas dēmagoģijas
palīdzību segtu visus tos. likumus, kas vēršas pret
strādniekiem un zemniekiem, lai mēģinātu segt to
saimniecisko diktatūru, to verdzību, ko gatavo visi
pēdējās 2 dienās pieņemtie likumi; bet no otras pu-
ses šī veiklā manevrēšanas politika iziet arī uz to —
kas viss saistās kopā — lai glābtu Skujenieka valdī-
bas un viņas audžu tēva, pareizāk sakot, dzemdētā-
jas — demokrātiskā centra polītiku viņa vēlētāju
acīs. Mēs redzam, ka uz laukiem darba zemniecībā
un arī vidējā zemniecībā nobriest nemiers — nemiers
ne tikai par saimniecisko krizi, nemiers ne tikai par
grūtiem laikiem, bet arī nemiers par centra grupām.
Tāds pats nemiers nobriest ierēdņos. Kad mazie ie-
rēdnīši redz, ka solīto labumu vietā viņiem samazina
algu, viņi uzstājas pret demokrātisko centru. No-
briest nemiers ari tanīs nedaudz strādniekos, kuri
līdz šim ir ierakstījušies demokrātiskā centra strād-
nieku sekcijā. Pēc jūsu nelaimīgā benzīna likuma
šoferu sekcija ir gandrīz slēgta, visi strādnieki ir
aizgājuši. Tas pats ir gandrīz visos jūsu vēlētājos
— visi aiziet prom, visi bēg, kā žurkas no grimstoša
kuģa, jo viņi redz, ka demokrātiskais centrs viņus
nevis glābj no saimnieciskās krizes, bet šo saimnie-
cisko krizi vēl vairāk padziļina. Ar šiem likumiem
jūs vēl vairāk padziļināt saimniecisko krizi, ar šiem
likumiem vēl vairāk pasliktināt vidus šķiru stāvokli,
savu vēlētāju stāvokli. Lai to glābtu, lai glābtu savu
irstošo autoritāti, jūs mēģināt ar «zaķu" un visādu
puszaķu palīdzību izprovocēt sociālo dēmagoģiju, lai
varētu pateikt, ka, lūk, Zaķis mūs kritizē, Sanders
mūs kritizē, un visi pārējie reakcionāri kritizē. Mēs
redzam, ka šī veiklā machinācija izdomāta sava stā-

^ vokla glābšanai, savas politikas maskēšanai.
Kāpēc vajadzīga šī veiklā sociālā dēmagoģija,

ko labā puse veikli parāda,. apspriežot šo budžetu?
Tas viss vajadzīgs arī tāpēc, lai varētu attaisnot re-
akciju. Strādnieki itin labi zina, kas notiek Rīgā,
Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un citās pārējās vietās,
kur strādniekus, kad viņi mēģina demonstrēt par sa-
vām tiesībām, kad bezdarbnieki iziet uz Ielas un prasa
darbu un maizi, policija un politiskā pārvalde sit un
arestē. Daugavpilī ir pat mēģināts šaut uz'bezdarb-
niekiem. Lai slēptu terroru pret bezdarbniekiem,
pret cilvēkiem, kas mirst badā, tiek lietota veikla so-
ciāla dēmagoģija. Strādnieku un zemnieku frakcijas
avīze tiek konfiscēta, netiek atļauts to lasīt. Strād-
nieku frakcijas avīze tiek izrauta no rokām pat de-
putātiem tanī gadījumā, kad viņa vēl nav konfiscēta.
Politiskās pārvaldes ierēdņi rauj no rokām avīzes,
uzsaukumus un vispār strādnieku un zemnieku frak-
cijas literatūru, kas nav konfiscējama pat no jūsu li-
kuma viedokļa. Lūk, ko dara politiskā pārvalde!
Lai slēptu visu šo darbību, jūs tagad lietojat veiklu
sociālo dēmagoģiju.

Beidzot jūs paši lietojat šo sociālo dēmagoģiju,
lai slēptu to, ka tiek_ gatavota strādnieku un zem-
nieku frakcijas likvidēšana. Vai jus neesat tie, kas
savās lauku ražotāju sapulcēs pavēlat valsts ierēd-
ņiem — tiem valsts ierēdņiem, kas tur sēž un_ taisa
politiskus noziedzniekus —, lai tie uzstājas, kā pie-
mēram izmeklēšanas tiesnesis Evans, par strādnieku
un zemnieku frakcijas likvidēšanu? Tāpat gandrīz
katrā Benjamiņa lapas numurā jūs prasāt strādnieku
un zemnieku frakcijas likvidēšanu. Katru dienu jūs
gatavojat provokācijas. Pie mūsu strādnieku depu-
tātu dzīvokļiem jūs nostādāt spiegus. Jūs sperat, vi-
sus soļus, lai provocētu strādnieku un zemnieku frak-
cijas likvidēšanu. Lūk, ko jūs gribat apslēpt! Jūs
no jauna un atkal no jauna katrā izdevīgā gadījumā
mēģināt izsaukt un izcelt no labās puses sociālo dē-
magoģiju, kas būtu izkārtne, vairogs pret masu ne-
mieru.

Mēs redzam, ka šo demokrātiskā centra stūrē-
šanu pretim fašismam, pretim strādnieku un zemnie-
ku frakcijas likvidēšanai atbalsta un ļoti aktīvi un
tēvišķīgi pabalsta arī galējais labais spārns — fa-
šistu grupas. Nedrīkst būt nekādu illūziju par tām
it kā lielajām plaisām un pretešķībām, kas, ja pala-
sāmies «Latvi" un «Latvijas Sargu", šķiet esam starp
tagadējo valdību un fašistu grupām. Tās ir tikai šķie-
tamas pretešķības. Te atkal ir fašisma rafinēts ma-
nevrs. Būtībā šie kungi, kā Zaķi, tā Sanderi, savā
«Latvī" un «Latvijas Sargā" ceļ troksni un uzstājas
pret tagadējo valdību tikai tik tālu, cik tālu viņi ne<
traucē tagadējo valdību. Bet kad jautājums nostājas
tā: būt, vai nebūt šai valdībai — tad visi šie Zaķi sa-
bēg atpakaļ valdībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē,
ka tagadējā Skujenieka valdība manevrē tik gudri,
kā to līdz šim nav pratusi visā pilnībā neviena no bi-
jušām valdībām. Tas ir manevrs stūrēšanai uz fa-
šismu, strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanai,
terroram pret 'strādnieku un zemnieku frakciju. Jā-
parāda taču, ka ir manāmas principiālas pretešķības
starp tagadējo valdību un labo spārnu, lai ar troksni,
kas nāk no «Latvja" un «Latvijas Sarga", Zaķa, San-
dera, segtu uzbrukumu strādniecībai.

Tagadējā Skujenieka valdība, kā jau teicu, nā-
kot tai no bērnu autiem, ir Ulmaņa un Celmiņa val-
dības politikas tālākā turpinātāja. Saimnieciskā un
politiskā frontē ar rafinētiem paņēmieniem, ar strād-
niekam un zemniekam un arī ierēdnim grūti pārska-
tāmiem paņēmieniem tagadējā valdība realizē savus
apslēptos nodomus un dara to tik veikli, ka to ne-
viens nevar manīt, tādā kārtā nepārprotami stūrē-
dama uz fašismu, tādā kārtā stiprinādama fašisma
fronti un tanī pašā laikā vājinādama fronti pret fa-
šismu. Mēs šeit pie ienākumu un izdevumu budže-
ta konstatējam, ka tagadējā Skujenieka valdība daudz
straujākā gaitā nekā visas agrākās buržuju valdības,
i saimnieciski, i politiski, stūrē uz saimniecisko un
politisko fašismu. Tā pastiprina uzbrukumus strād-
nieku un zemāko ierēdņu darba algām, strādnieku
siļķēm un cukuram, pavairo zemnieku ūtrupes, pa-
sliktina zemnieku un visplašāko darba ļaužu stā-
vokli. Viņa taisa politiskus uzbrukumus strādnieku
kustībai, apmierina bezdarbniekus ar pipkām, noslāpē
atklātas sacelšanās, rīko šaušanas uz bezdarbniekiem.

Bet līdz ar Skujenieka valdības un viņa palīgu
uzbrukumiem strādniecībai aug arī strādniecības ak-
tivitāte. ' Daugavpili, Rēzeknē, Cēsis un Liepājā,
Rīgā, Valmierā un pārējās vietās bezdarbnieki paceļ
savu aktivitāti un iet atklāti pret badu, pret taga-
dējo politisko režīmu, pret tagadējo fašistisko valdī-
bu. Līdz ar buržuju uzbruknrrv>rn. līdz ar fašisma
briesmu pieaugšanu pieauo- arī strādniecības kustība
par savas šķiras interesēm. Saeimas strādnieku un
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zemnieku frakcijas un revolucionāras strādniecībasvadība pieaug visu darba ļaužu revolucionārā ciņa.
Te jāsaka: jo vairāk Skujenieka valdība pastipri-

nās
^
saimnieciskos un politiskos spaidus — jo vairāk

strādnieki un visi apspiestie mūsu frakcijas vadībā
uzstāsies pret tiem. Neskatoties uz visām veiklām
sociāldemokrātu un citupārstāvju demagoģiskām ma-
chinacijam, mes mēģināsim paasināt šķiru cīņu, lai
lauztu zobus reakcijai, nostāsimies tai pretim un ne-
ļausim to turpināt. Tas jums jāzina, pirms jūs gribat
pieņemt šo_ izdevumu budžetu. (A. Erniņš no vie-
tas: «Diez'vaitas tā būs!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-
tu frakcija balsos pret abiem budžetiem vispirms jau
tapec, ka mums nav pieņemama tā saimnieciskā po-
litika, kas tanīs izpaužas.

Godātie kungi! Jūs atcerēsities, ka vēlēšanās
mes vajrs neatradāmies krizes durvju priekšā, bet
jau paša krizes agitā; tāpēc varējām gaidīt, ka par-
tijas centīsies iepazīstināt vēlētājus ar krizes cēlo-
ņiem un rādīs, kā to mīkstināt. Izrādās, ka tagadē-
jas valdības trubadūri par daudz svarīgāku nekā iz-
ejas

^meklēšanu no krizes atzina nacionālas atmodas
jautājumu, proti — vai Doma baznīcā sprediķos vā-
cu, kal latviešu valodā.

Apvienotās saimnieciskās kommisijās tagadējās
valdības finanču ministris ziņoja par saimniecisko stā-
vokli. Viņš runāja par sabalansējamo budžetu, bet
neminēja, kāda būtu izeja no tagadējiem saimnieci-
skiem apstākļiem. Aizrādīju ministra kungam, ka par
vienu vai otru viņa priekšlikumu deputāti varēs bal-
sot tikai atkarībā no tās valsts saimnieciskās politi-
kas, ko viņš parādīs, atkarībā no tā, kādas perspek-
tīvas viņšpratīs pavērt Latvijas tautsaimniecībai.Par
lielu pārsteigumu ministris man atbildēja, ka es jau
vienmēr esot neapmierināts, un mani apmierināt
viņš necerot. Viņa saimnieciskā programma esot
iesniegtais pārstrādātais budžets, kas, blakus minot,
uzrada 20 miljonu latu iztrūkuma, un iesniegtie no-
dokļu likumu projekti. Palika iespaids, ka tagadē-
jais finanču ministris vēl nav ticis līdz atziņai, ka
valsts saimniecības vadītājam jābūt arī pašam sa-
viem uzskatiem par Latvijas tautsaimniecību. Va-
rēja būt arī citādas domas, proti — ka tautas atmo-
das valdības finanču ministris uzskata, ka šīs valdī-
bas saimnieciskai politikai jābūt agrākās Ulmaņa po-
litikas turpinājumam, kas ir vesta nevien ar latviešu
pilsoņu piekrišanu, bet arī ar minoritāšu pilsoņu at-
balstu, no kuriem tagadējā valdība savā polītikā tagad
it kā cenšas novērsties. No minētām divām varbū-
tībām visticamākā ir pēdējā. Pēc nodokļiem, ko esam
pieņēmuši un ko vēl grib pieņemt, grūti tikt pie citāda
slēdziena.

Ja mēs gribētu raksturot līdzšinējo polītiku ar
divi vārdiem, tad jāsaka, ka tā ir bijusi «pilnas bļo-
das" politika; ne tai ziņā, ka tā bļoda būtu pilna, nē
— valsts kase ir tukša, bet «pilnas bļodas" politika ir
tā nodokļu politika, ko ieteic tagadējā valdība. Ar
šādu valsts ienākumu politiku var nodarboties tikai
tad, kad tautsaimniecība iet plašumā, kad ienākumi
aug, kad cilvēkiem ir, ko maksāt. Bet visa tā taču
tagad nav.

Šī pilnas bļodas politika pamatojas uz 3 valzivīm.
Pirmā valzivs dibinās uz ieskata, ka ražotāju un patē-
rētāju intereses ir divas dažādas lietas_— ļa gribam
nākt talkā ražotājiem, tad katrā ziņā jāapcērp patē-
rētāji. Turoties pie šāda uzskata, redzam, ka tur, kur
valdība grib palīdzēt ražotājiem, viņā tai pašā laikā
uzliek jaunas nastas patērētājiem. Arēji tam varētu
likties savs attaisnojums; ja mēs ražotu eksportam,
tad, varbūt, varētu likties, ka, pārpumpējot līdzekļus

no patērētāju kabatas ražotāju kabatās, top veicināta
ražošana un .eksports uz ārzemēm, par ko ienāk ār-
zemju valūta, kas atvieto Latvijas patērētāju izpum-
pētos santimus. Bet jau krizes sākumā, pavasarī, kad
apspriešanā bija jaunais muitas tarifs, valdība un pil-
sonība turējās pie cita viedokļa un apgalvoja, ka visa
nelaime esot tā, ka vietējais tirgus tiekot pār-
pludināts lētām ārzemju precēm; tāpēc mums jāpa-
ceļo! muitas tarifi, lai noturētu iekšējā tirgū Latvijas
ražojumu cenas. Iznāk, ka tā politika, kas iziet uz
pēdējā santīma izpumpēšanu no patērētāja, uz šī paša
izpumpētā patērētāja maksāšanas spējām grib dibināt
ražotāju labklājību. Neiespējama lieta, kas var veici-
nāt tikai sabrukumu!

Bet nav jau ražotājs vien tas, kurš mērķē uz pa-
tērētāja kabatu. Nē, kad valsts kase ir tukša, kad
valstij pietrūkst līdzekļu viņas politikas bieži vien
loti neracionālas politikas — izvešanai, vai valdība ir
meklējusi citus ceļus izdevumu segšanai ārpus nodo-
kļu uzlikšanas? Nē, un tas atkal ir ceļš, kas neved
pie iekšējā tirgus paplašināšanas, uz kuru, liekas,
valdība gribētu likt visas savas cerības.

Bet patērētājam jāapmierina ne tikai valsts un
ražotāju vajadzības. To prasa arī tirgotājs, starp-
nieks, kura intereses, samazinoties iekšējiem apgrozī-
jumiem, cieš un kas ienākumu izkritumu no apgrozī-
juma samazināšanas cenšas atgūt ar cenu noapalo-
šanu uz augšu. Šeit mēs nonākam pie otras līdzši-
nējās politikas valzivs — pie tagadējās iekārtas pa-
mata principa, pie «brīvās sacensības": katrs — kā
prot un māk,katrs tikai sev, ne visiem. Pēdējos gados,
visu laiku,kamēr sākusies tagadējā izsaimniekošanas
politika, nav konstatēts neviens valdības mēģinājums
darīt kaut ko arī patērētāju interesēs; nav bijis ne-
viena mēģinājuma ierobežot tā izmantošanu. Bet
ar šo principu: katrs — kā prot un māk, katrs tikai
sev un ne visiem, mēs Latvijas ražojumu iekšējo pa-
tēriņu nevairosim. Pie tam valdība pati nemanīja,
ka ar savu polītiku — tiklab muitas polītiku, kā «pie-
maksu un cenu dubultošanas polītiku, viņa pati lauza
augšējo «brīvās sacensības" principu. Tagad viņa
ir nonākusi jau pie valūtas ierobežojumiem, pie kon-
tingentu sistēmas, kas nozīmē šī principa galīgu sa-
brukumu; un ja jautā, ko viņa grib likt tā vietā, tad
izradās, ka viņai nav, ar ko to atvietot. Princips ir
palicis tas pats, rāmji tie paši, bet iekšā ko likt vairs
nav. Pats par sevi saprotams, ka pie šāda tukšuma
atveras durvis visplašākā! spekulācijai. Spekulācijas
dēļ cieš ne tikai atsevišķas personas, bet, galvenais
— cieš visa tautsaimniecība. Pie šādas saimnieci-'
skās politikas bez idejām sabrukums bija gaidāms,
tam bija jānāk, un tas ir kļuvis neizbēgams.

Trešā valzivs, uz kā dibinās valsts saimnieciskā
politika, bija tas neapstrīdamais fakts, ka 2/3 no
valsts iedzīvotājiem nodarbinātas lauksaimniecībā,
ka lauksaimniecībai pieder 2/3 privātīpašumā esošas
tautas mantas. Ja grib gādāt par krizes izdzīvošanu
un tautas labklājības pacelšanu, tad vispirmām kār-
tām jādomāpar Latvijas lauksaimniecības labklājības
pacelšanu. Tā liekas aksioma, bet palūkojiet — kādā
ceļā pilsonība un viņas valdība ir centušās panākt
Latvijas lauksaimniecības labklājības pacelšanu.
1928. gadā lauksaimniecībai bija grūts neražas gads.

Lauksaimniekiem nebija ne sēklas, ne lopbarības,
nedz līdzekļu mēsliem. Valstij vajadzēja nākt talkā,
un valsts to arī darīja. Nepieciešamām vajadzībām
valsts atvēlēja 13 miljonu latu. Bet valdībai vaja-
dzēja saprast, ka sakarā ar neražu lauksaimnieku
kredītspējas nevarēja augt, ka deficīts, kas radies
sakarā ar neražas gadu, spiež krēditu atvēlēšanā
rīkoties ar apdomu. Valsts polītikā šī apdoma ne-
redzējām. Tur valdīja pavisam citas tendences, un
sakarā ar to arī 13miljonu latu vietā tika atvēlēti 34
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miljoni latu. Kad šī summa bijasadalīta, tad atradās
koalīcijas grupas, kuras tikai pec tam saka spriest,
kā saņemto naudu izlietot. Šādas politikas sekas
bija krēdita inflācija, kas arī uzskatāma par tagadējas
krizes sākumu. Redzot to, kas notiek, bija janak
pie slēdziena, ka neatkarīgi no pasaules saimnieciskās
krizes — tā mūsu krizi tikai paātrināja — saimnie-
cisks sabrukums agri vai vēlu Latvijā neizbēgams.

1929. gadā bija laba raža; tas bija viens no
labākiem gadiem. Liekas, ka tad bija laiks domāt
par to, kā segt, kas agrāk neražas gadābija aizņemts.
Bet vai mēs to piedzīvojām? Pasakait, cik lauksaim-
nieku savus parādus ir nomaksājuši, cik valdība no
viņiem ir iekasējusi, neraugoties uz to, ka parādus
varēja samaksāt ne tikai nauda, bet arī grauda! Un
ko darīja valdība? Tā vietā, kur tiešam vajadzētu
nākt talkā noorganizēt produktu noņemšanu, lai tos'
varētu piegādāt patērētājiem par pieņemamām ce-
nām iespējami plašākos apmēros, tā vietā val-
dība cenas vairāk kā dubultoja. Ko tas no-
zīmēja? Tas nozīmēja, ka patērētāju skaits
līdz ar to sašaurinājās. Un kādas bija sekas?
Valdībai pašai naudas labības uzpirkšanai nebija, to
vajadzēja ņemt no Latvijas bankas rezervēm. Tās
tika ieguldītas produktos. Šie produkti varēja nākt
pārdošanā tikai par valdības noteiktām augstām ce-
nām. Bet pa to laiku starpnieki, kuri izmantoja no-
teikumus, ka iekšzemes ražai var piejaukt arī no
ārzemēm ievesto lēto ražu, pārdeva to par pazemi-
nātām cenām un likvidēja savus krājumus, bet valdī-
ba palika ar saviem dārgiem krājumiem sēžot. Vasa-
rā, kad dažas bankas nonāca maksāšanas grūtībās,
izrādījās, ka Latvijas banka vairs nevarēja laikā pa-
līdzēt minētām bankām. Un rezultāts? Radās arī
kredītpolitikas sabrukums.

Ja tagad ir runa par to, vai mēs nestāvam lata sa-
brukuma priekšā, tad augšējā polītikā ir meklējams
viens no'cēloņiem — un pie tam ne jau tas mazākais

' — tām sekām, kādas tagad ir mūsu saimniecībā un
arī krēditu ziņā. Tādu polītiku turpinot, pagrūti sa-
gaidīt nākotnē labvēlīgākus rezultātus valsts saim-
niecībā un jo mazāk, ja vērojam, kā izturas tie, kas
pabalstus saņēmuši. Lauksaimnieki ir saņēmuši 2/3
no visiem valsts kredītiem, vairāk kā 260 miljonu latu.
Ja aprēķina to, ko devusi viņiem agrārā reforma, 18.
marta likums un citi pabalsti, tad iznāk pāri par 500
miljoniem latu pabalsta. Bet tagad, kad ir runa par
to, ka turīgiem lauksaimniekiem jānāk palīgā novērst
krizi, viņi atbild: mēs nevaram resp. negribam to
darīt. Pie tādas politikas, pats par sevi saprotams,
sabrukums, kas ir radies, turpināsies, un, acīmredzot,
tam būs savs loģisks gala noslēgums.

Bija skaidrs, ka budžetu, ko pavasarī sastādīja,
sabalansēt neizdosies. Valdība, budžetu pieņemot,
solīja netērēt vairāk kā ieņems. Ja tā, kam tad tāds
pārspīlēts budžets bija vajadzīgs? Lai izvairītos no
opozicijas kontroles par budžeta izlietošanu tin nostā-
dītu to notikuša fakta priekšā. Līdzšinējā politika
nav tāda, kas varētu. pavērt nākotni mūsu taut-
saimniecībai. Jauniesniegtajos nodokļu projektos un
pārstrādātā budžetā izpaužas taisni tā pati politika.

Es labprāt gribu piekrist, ka nepietiek ar kritiku
vien, bet vajaga rādīt, ka ir vēl citas iespējamības.
To sociāldemokrāti mēģināja noskaidrot, kad bija
runa par lielās koalīcijas valdības dibināšanu. Vis-
pirms par budžetu. Nelaime nav tā, ka ir deficīts, ka
nav sabalansēts budžets. Ja ir nākotnes perspektī-
vas, ja ir iespējamsparedzēt, ka apstākļi uzlabosies,
tad deficīts budžetā vēl nav nekāda liela nelaime;
bet ja nākotnes perspektīvu nav, tad 20 miljonu latu
deficīts var novest pie ļoti nevēlamām sekām. No-
stāties tikai tā, ka jāsabalansēbudžets, kaut novelkot
pēdējos svārkus nodokļu maksātājiem, bet tanī pašā
laikā nerādot perspektīvas, kā atdot viņiem šos no-

vilktos svārkus atpakaļ, nozIme_ gatavoties uz to, ka
nākotnē viņiem novilks vel pedejo kreklu, lai viņi iet
kaili pasaulē. Pie tādas politikas sabrukums neiz-
bēgams. Galvenais ir ne tik daudz šī gada budžeta
sabalansēšana, kādam nolūkam atlikuši vairs tikai trīs
mēneši, bet gan — radīt nākamības iespējamības, iz-
strādāt nākamā gada budžetu, lai ietvertu tanī at-
tiecīgu polītiku. Nerunāšu par budžetu un ta sabalan-
sēšanu, par to runās cits manas frakcijas biedrs, tikai
gribu atzīmēt vienu: tik ilgi, kamēr valdošai pilso-
nībai būs jāuztur viņas tagadējais varas aparāts, pie-
skaitot tam klāt arī armiju, kamēr valsts drošību
meklēs ne saimniecisko attiecību izkopšanā ar kaimi-
ņiem, bet 14 ģenerālu armijā, tikmēr racionāli sa-
balansēt budžetu krizes laikā neizdosies.

Mūsu tautsaimniecība cieš pietiekoši plaša tirgus
trūkumu. Pirmais uzdevums pašreiz ir gādāt, lai
Latvijas ražojumiem tiktu paplašināts vietējais tirgus.
Šeit ar importa ierobežošanu vien nepietiek. Paceļot
muitas un līdz ar to cenas, rezultāti var būt taisni
otrādi nekā jūs tos gaidāt — par cik jūs ierobežosit
ārējo preču ievedumus, par tik var samazināties
iekšējais patēriņš augsto cenu dēļ. _ Tā tad pirmais
darbs ir — cenu rēgulēšana_ iekšējā tirgū, ja veļas
pēdējo paplašināt. Bet bez ārējās tirdzniecības mo-
nopola, izslēdzot importtirdznieclbā brīvo sacensību,
nav iespējams kārtot tālāk pārdošanas cenas ta, ka
pienākas. Ja ievestu ārējās tirdzniecības monopolu,
tad rastos iespēja ne tikai aizsargāt patērētāju inte-
reses, bet būtu iegūts priekš ražotāja arī vairāk nekā
pastāvot brīvai sacensībai — uz starpnieku un starp-
niecības izdevumu samazināšanas rēķina.

Jābūt skaidrībā, ka, sabalansējot budžetu un
regulējot cenas iekšējā tirgū, krizi var mīkstināt, bet
ne izdzīvot, joLatvijas valsts kā saimnieciska vienī-
ba ir pārāk sīka, lai dotu iespēju nodibināt lētu rūp-
niecību un nodrošinātu pašreizējos apstākļos pietie-
košu tirgu Latvijas lauksaimniecības ražojumiem.
TādēJ otrs jautājums, ne mazāk svarīgs par iekšējā
tirgus jautājumu, ir — mūsu tautsaimniecības
ekspansija pāri Latvijas robežai. Tās veicināšanai
jāmēģinaar attiecīgu polītiku nākt talkā mūsu ekspor-
tieriem.

Nevajaga meklēt šeit jaunu Ameriku. Ta Lat-
vijas tautsaimniecības vēsturē jau sen ir atklāta.
Mūsu lauksaimnieki nepārdzīvo krizi pirmo reizi.
Deviņdesmitos gados, kad lauksaimniecības cenas
bija daudz zemākas nekā tagad, sabruka politika, kas
dibinājās uz graudkopību. Augstās māju izpirkšanas
maksas muižniecībai latviešu lauksaimnieks vairs ne-
spēja maksāt. Spriežot pēc Rīgas apgabaltiesas
statistikas, triju gadu laikā ik desmitā māja nāca pār-
došanā. Lauksaimnieki, nespēdami cīnīties pret
muižniecību, vienīgo izeju meklēja strādnieku algu
nosišanā. Bet tas neizdevās, jo strādnieki meklēja
glābiņu pilsētās, kur viņi atrada darbu un maizi. Vai
lauksaimnieki izputēja algām ceļoties? Neizputēja,
jo faktors, ko viņi uzskatīja par krizes cēloni, radīja
izeju. Ar rūpniecības attīstību attīstījās pilsētu
būvniecība, attīstījās iekšējais tirgus, radās vai-
rāk noņēmēju lauksaimniecības produktiem par
tādu cenu, kas lauksaimniekiem deva iespēju
tikt uz augšu. Tas pats faktors — rūpniecī-
bas attīstība — palīdzēja lauksaimniekiem pārkārtot
arī ražošanu, izdalot vajadzīgos līdzekļus pārejai no
graudkopības uz lopkopību un sakņkopību, lai piemē-
rotos iekšējā tirgus prasībām.

Ja meklējam cēloņus, kas pirms kara attīstīja
Latvijas rūpniecību, tad redzam, ka no Latvijas rūp-
niecības ražojumiem pāri par 63%novietoja Krievijā,
ar tagadējām nomaļu valstīm, tikai 26% iekšējā La-
tvijas tirgū un 11%-—ārzemēs. Krievija noņēma mūsu
rūpniecības ražojumu vairumu, ne iekšējais tirgus
Tagad apstākli ir mainījušies; Latvijas rūpniecībai
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vairs nav agrākas aizmugures. Tas neizslēdz nepie-
ciešamību mācīties tiklab no priekškara, kā
pēckara Latvijas tautsaimniecības vēstures. Lat-
vijas peckara _ tautsaimniecība iesāka ar pilnīgi
sabrukušas rūpniecības jauncelšanas un lauk-
saimniecības atjaunošanas darbu. 1925. gadā mū-
su lauksaimniecība jau bija sasniegusi pirms-
kara stāvokli, rūpniecība turpretī tikai 43. daļu no
saviem pirmskara apmēriem un tomēr jau uzrādīja
krizes pazīmes. Tas 'nozīmēja, ka uz iekšējā tirgus
rēķina vien tas turpmāka paplašināšana apšaubāma.
Latvijas iedzīvotāju skaits bija samazinājies par/*
un ar agrākas rūpniecības sabrukumu iekšējais tirgus
stipri sašaurinājies, kādēļ arī lauksaimniecība neva-
rēja aprobežoties tikai ar vietējo tirgu. Izeja bija jā-
meklē, un atrast šo izeju uzņēmās lopkopji. Tie sāka
spiesties ar saviem_ražojumiem pāri robežai un ari
iekaroja tirgu. Likās, ka šīs nozares eksistence un
nākotne ir nodrošināta. Tomēr nāca tas, kam vaja-
dzēja nākt Tie, kas Vakareiropas tirgum sekoja, jau
agrāk varēja pateikt, ka reiz pienāks laiks, kad Eiro-
pas lopkopju valstīm būs jārēķinās ar visasāko aiz-
jūras konkurrenci, kas viņas spiedīs piegriezt jau
laikus daudz lielāku vērību iekšējā tirgus izkopšanai.
Tas jādara ari.Latvijai; ari viņai jau laikus jādomā,
kur rast izeju, eksportam uz Vakareiropu krītot.

Izeja meklējama tai pašā virzienā kā pirms kara,
nelūkojoties uz to, ka apstākļi ir galīgi mainījušies.
Es jau aizrādīju, ka 1925., 1926. un 1927. gadā Latvijas
rūpniecība pārdzīvoja sastinguma laiku. Latvija
savus rūpniecības ražojumus mēģināja izsviest
Vakareiropas ttn nomaļu valstu tirgū, bet panākumi
bija tik tam rūpniecības nozarēm, kam izejvielas bija
še uz vietas, turpretī pārējās rūpniecības nozares,
kaut sākumā vienai otrai bija labas izredzes, vēlāk
piedzīvoja lielu vilšanos. Bet papīrrūpniecība, linu
rūpniecība un arī kokrūpniecība, kuras strādā ekspor-
tam ar. vietējām izejvielām, nav tās rūpniecības noza-
res, kas pēc pirmskara parauga varētu, ievērojami pa-
plašināt lauksaimniecībai vietējo tirgu. Pēdējā nolūkā
nepieciešami izmantot tās starpniecības iespējas,
kādas Latvijas rūpniecībai ir attiecībā uz Krieviju
tanīs nozarēs, kuras var izmantot ārējas (no Krievi-
jas viedokļa) izejvielas un pusfabrikātus.

Izejot no uzskata, ka nepieciešami radīt iespēju
atjaunot Latvijas rūpniecību pirmskara virzienā,
kreisā valdība 1927. gadā noslēdza tirdzniecības līgu-
mu ar Padomju Krieviju. Ja būsit sekojuši šī līguma
gaitai, tad būsit novērojuši, ka 1928. gadā, kad bija
neraža, rūpniecība tomēr gāja uz priekšu, produkcija
paplašinājās, un likās, ka Latvija, spriežot pēc rūpnie-
cības stāvokļa, atrodas labā stāvoklī. Uzplaukums
turpinājās arī 1929. un 1930. gadā, un mēs bijām no-
nākuši tik tālu, ka apmēram puse rūpniecības ekspor-
ta vērsās uz austrumiem. Tā ir tikai viena no iespē-
jamībām. Pašlaik esam nonākuši tādā stāvoklī, ka
arī šī iespēja draud sabrukt — draud sabrukt, Ulmaņa
kungs, Jūsu politikas dēļ.. Ne tamdēļ, ka nākošā gadā
līguma termiņš notek un valdošā pilsonība līdz šim
nav ievadījusi sarunas par līguma atjaunošanu, bet
gan Jūsu politikas dēļ. Latvijas valsts drošību pilso-
nība meklē ārējos spēkos. Meklēdami Latvijai drošī-
bu ārpus Latvijas, Jūs esat panākuši to, ka Latvija
ārpolitiskā ziņā ir pārvērsta par sava lielā dienvid-
kaimiņa piedēkli un saimnieciskā ziņā par šīs valsts
izmantošanas .koloniju! Šāda politika — atbalsta me-
klēšana Latvijas drošībai ārpus Latvijas — var radīt
arī austrumos iespaidu,ka attiecībā pret Latviju vaja-
dzīga ne saimniecisku attiecību izveidošana, bet cita
politika. Latvija ir maza nomaļu valsts, bet ne uz
pasaules satiksmes nomaļu ceļiem, kādēļ nevajaga
aizmirst, ka katrs akmens, kas tiek velts uz šī ceļa,
var veicināt krizes laikā sabrukumu ātrāk nekā tas

būtu bijis normālos laikos. Tagad ir vajadzīgs plašs
vēriens valsts saimnieciskā polītikā un jaunas meto-
des tās izvešanai, bet no valdības, kura nodarbojas
ar to pašu polītiku, ar kādu ir nodarbojusies agrākā
valdība, gaidīt šo plaša vēriena polītiku ir veltīgi.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds mi-
nistru prezidentam.

Ministru prezidents M. Skujenieks: Augsti godā-
tie deputātu kungi! Gribu, teikt pāris vārdu, lai novēr-
stu pārmetumu, kas varētu rasties sakarā ar pārejas
formulu,kas pieņemta pie likuma par bezdarba apka-
rošanu un runā par to, ka no summām, ko šis likums
dos, ne mazāk par pusi jāizlieto lauku ceļu būvēšanai.
Valdība uzskata par vajadzīgu paskaidrot, ka ceļu
izbūvēšanu ari turpmāk izdarīs ar tiem līdzekļiem,
kas šim nolūkam paredzēti valsts budžetā. Vasaras
laikā, kad bezdarba apmēri ir mazāki, bezdarba ap-
karošanas fondā ienākušās summas uzkrās grūtajiem
ziemas mēnešiem, kad sabiedrisko darbu sarīkošana
noritēs līdz šim parastā kārtībā, lai pirmā un galvenā
kārtā dotu piemērotu un ražīgu darbu tiem bezdarb-
niekiem, kas radušies no tām aprindām, kas devušas
ienākumus bezdarba apkarošanas fondam.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ministru
prezidenta kungs paskaidro, ka viņa paziņojums nav
bijis ārpus dienas kārtības, bet viņš lūdzis vārdu
ārpus rindas, apspriežot budžeta pārkārtojumu. Tā-
pēc arī deputāts Budže, kas ir lūdzis vārdu pie šī pa-
ziņojuma, var dabūt vārdu tikai kā tekošais runātājs
budžeta debatēs. — Vārds deputātam Kaupiņam.

fī. Kaupiņš (sociāldemokrāts): Apskatot pār-
grozījumus valsts budžetā, tāpat arī papildu budžetu,
varam atrast ne vienu vien trūkumu un nepareizību.
Gribu pakavēties pie viena trūkuma, kas redzams
Tautas labklājības ministrijas budžetā, tāda trūkuma,
kas ir svarīgs un par ko skali jārunā.

Jū§, deputātu kungi, zināt, ka likums par slimo
kasēm uzliek valdībai pienākumu izmaksāt slimo
kasēm likumā paredzētos 2%. Izšķirstot valsts bud-
žetu, pārgrozījumus valsts budžetā un arī papildu
budžetu, atrodam, ka nekur nav uzejams tas vajadzī-
gais naudas segums, ko likums paredzējis slimo ka-
sēm. Man ir oficiāli Tautas labklājības ministrijas
dati, kas pilnā apmērā to apstiprina. Šie oficiālie dati
rāda, ka šinī budžeta gadā valsts piemaksu slimo ka-
sēm bija paredzēts 4.170.000 latu. Tālāk šī pati
oficiālā izziņa rāda, ka līdz 1931. gada 30. novembrim
izmaksāti 2.913.535 lati. Tātad uz 1. decembri atliek
vel 1.256.464 lati. Nenomaksāto valsts piemaksu
pieprasījums uz 1931. gada 30. decembri, t. i. par laiku
no 1. augusta, daļa no septembra līdz 1931. gadam 30.
novembrim — ir 859.359 lati. Bet, lai piepildītu liku-
ma prasību, līdz budžeta gada beigām, t. i. līdz 1932.
gada 31. martam par 4 mēnešiem vajadzīgi (katru
mēnesi 360.000 latu) pavisam 1.440.000 latu. Kopā
iznāk 2.299.359 lati. Patlaban ir atlicis vēl 1.256.464
lati. Ta tad, lai segtu visu to, ko budžets paredzējis,
vajadzīgi vēl 1.042.895 lati. Citiem vārdiem tas no-
zīmē to, ka budžetā slimo kasēm līdzekļu pietiek tikai
līdz 1932. 1. janvārim, bet pārējie mēneši — janvāris,
februāris, marts — paliek tukšā, un likums netiek iz-
pildīts. Tā tad likums ir pārvērsts par nesegtu čeku,
un tas ir darīts apzinīgi. Tas nav pārpratums, tā nav
aizmāršība. Tas ir apzinīgi darīts, jo valdība taču
nav spērusi nekādus solus, lai šo likumā paredzēto
robu aizpildītu. Es jau minēju, ka ne budžeta pār-
kārtojuma, ne arī papildu budžetā nav vajadzīgās
summas, ko likums prasa. Tas nozīmē, ka likums
tiek pārkāpts. Un kā sauc tos, kas likumus pārkāpj?
Valdība prasa no mums visiem, lai mēs likumus iz-
pildām. Kādu priekšzīmi mums valdība rāda? Kā
valdība var prasīt no mums, lai mēs pildām likumus,
ko viņa pati nepilda?
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• Tālāk man jāziņo, ka vispār slimo kasēm, šim
lielajarn strādnieku institūtam, kas stāv sarga vietā
par strādnieku veselību un līdz ar to par visu mūsu
tautsaimniecību, visus pēdējos gadus tiek nodarīts
daudz pārestību. Jūs, deputātu kungi, vēl nebūsit
aizmirsuši to likumu, ko labā koalīcija šeit pieņēma
III Saeimā, kas sakropļoja slimo kasu likumu. Mēs ta-
ču tagad zinām un spējam novērtēt, ka šie likumi tie-
šāmšo svarīgo strādniecības iestādījumu ir nostādīju-
šineapskaužami ļaunā stāvoklī. Ņemiet kaut to pantu,
ko labais spārns pieņēma, ka slimo kasēs ar zināmiem
pārstāvjiem piedalās arī uzņēmēji. Vai tas ir ko labu
sniedzis? Man jāsaka — nē! Tas ir sniedzis tikai
garākas izrunāšanās, un skaidrāks ir kļuvis tas, ka
strādnieki paši vislabāk prot un grib gadat par savu
veselību un ka viņus pašus šī lieta visvairāk interesē.

Pārgrozījumi slimo kasu likumā ir atnesuši slimo
kasēm tikai ļaunumu. Piemēram, vienā no slimo ka-
sēm, ko labi pārzinu — centrālā kopējā slimo kasē
jaunievestais noteikums par aptiekām ir devis gadā
apmēram 60.000 latu zaudējumu un visās Latvijas sli-
mo kasēs apmēram 200.000 latu zaudējumu. Ir bijušas
arī slimo kasu apspriedes, kur šis jautājums ir pārru-
nāts un apspriests, piedaloties ari uzņēmēijem.Un ie-
domājieties, ka arī viņi, tie, kas, jādomā, apmēram iz-
teic arī jūsu domas, pilnīgi piekrita mūsu atzinumam,
ka šis likuma grozījums ir bijis nepareizs, ka tas no-
darījis slimo kasēm postu. Viņi arī pievienojās mūsu
uzskatiem, mūsu atziņām..

Tas pats ir arī ar grozījumiem noteikumos par
ārstiem. Likuma grozījums noteica, pat pavēlēja
slēgt līgumus ar visām ārstu organizācijām. Nodibi-
nāja speciālu ārstu padomi. Ari tas solis — to arī
atzīst uzņēmēju pārstāvji slimo kasēs — ir bijis ne-
pareizs, jo tagad ārsti jūtas neatkarīgāki no slimo ka-
sēm, jūtas patstāvīgāki. Viņiem tagad ir sava aiz-
mugure; bet ja jūs palūkojaties slimo kasu lietās, tad
redzat, ka ar to ir nodarīts zināms ļaunums un zaudē-
jums.

Tur ir arī vēl citas lietas, kas gremdē ar katru
dienu dziļāk un dziļāk slimo kases, posta šīs mūsu
tautas, darba tautas veselības sargātājas.

Neaizmirstiet, ka slimo kases arī pārdzīvo sa-
režģījumus sakarā ar krizi. Arvien straujāk un
straujāk krītas maksājošo darbinieku skaits. Tas
nozīmē, ka slimo kasēm ienākumi proporcionāli sa-
mazinās, bet izdevumi nesamazinās tādā pat propor-
cijā, jo ir daudz tādu slimo kasu dalībnieku, kuri
vairs nemaksā. Tomēr zināmu laiku tie likumīgi bau-
da slimo kasu palīdzību. Neaizmirstiet, ka strādājo-
šo algas pazeminās. Protams, līdz ar to pazeminās
arī iemaksas slimo kasēs. Neaizmirstiet, ka daudz
fabriku, varbūt, pat lielākā dala, nestrādā cauru ne-
dēļu, bet tikai dažas dienas, kas atkal nozīmē, ka ie-
maksas samazinās.

Vēl vairāk — darba dēvēji arī pārdzīvo krizi, un
viņu parādi arvien vairāk pieaug. Ņemsim kaut vie-
nu mūsu lielāko — Rīgas centrālo kopējo slimo kasi.
Tur_ uzņēmējiem ir jau apmēram 300.000 latu liels
parāds. Valsts piemaksas, kas uz likuma pamata pie-
nākas slimo kasēm, ienāk pavisam nekārtīgi, un atkal
slimokases tādēļ cieš. Tā piemēram Rīgas kopējai
centrālai slimo kasei valsts parādā pāri par 200.000
latu.

Ja ievēro visu to un vēl citus blakus apstākļus,
. ko es arī jums pastāstīšu, tad, šķiet, it kā visi nelabie

gari būtu palaisti vaļā pret slimo kasēm.
Ņemsim kaut_ to pašu uzņēmēju piemaksu pie-

dzīšanu
^

Šinī ziņā Tautas labklājības ministrija zinā-
ma mēra izdara pat noziegumu. Tautas labklājības
ministrija, ja pie viņas griežas slimo kases parādnieks
un lūdz pagarinajum^ nelikumīgi pagarina iemaksu
termiņus. — Pagarinājumi tiek doti — tiek doti bez

gala un mēra un tik ilgi, ka beidzot, kad slimo kase
grib saņemt maksājumus, uzņēmumam vairs netiek
klāt, jo visa manta ir jau apķīlāta. Minēšu dažus
raksturīgus gadījumus. Man ir vesela virkne faktu.
Piemēram, gadījumis ar akciju sabiedrību «Stars".
Šī sabiedrība ir parādā diezgan lielu summu Rīgas
centrālai slimo kasei. Akciju sabiedrība «Stars" pār-
stāvis griezās pie tautas labklājības ministra, piemē-
rarm 1930. gada 7. janvārī un pretēji Rīgas centrālās
kopējas slimo kases valdes protestam dabūja no mi-
nistrijas pagarinājumu līdz 1932. gada 1. janvārim.
Akciju sabiedrība «Stars" šinī termiņā iemaksas ne-
izdarīja. Slimo kase par to ziņoja ministrijai. Mini-
strija piešķīra akciju 'sabiedrībai «Stars" jaunu termi-
ņu līdz 6. martam. «Stars" atkal: nenomaksāja. Ne-
laimīga slimo- kase atkal ziņoja tautas labklājlbasi mi-
nistrim. Ministrija deva sabiedrībai «Stars" atkal
jaunu termiņa u. t. t.

Jums apniktu skaitļi, kas rāda neatlaidīgo'cīņu,
kāda slimo kasēm jāved ar uzņēmumiem. Slimo ka-
sēm jāizsniedz pabalsti, jāsniedz ārsta palīdzība, jā-
uztur ambulances u. t. t., bet Tautas labklājības mi-
nistrija, kam jāgādā, lai slimo kasēm būtu līdzekļi, tos
viņām ne tikai neizsniedz, bet pat aizkavē iekasēšanu.

Tālāk par to pašu akciju sabiedrību «Stars". —
Beidzot policija ziņoja, ka akciju sabiedrības mašīnas
un visi īpašumi ieķīlāti Hipotēku bankā, tā ka vairs
nekā nevar piedzīt. Tautas labklājības ministrija te
ir izdarījusi pārkāpumu. Viņa ir noņēmusi naudu, kas
slimo kasei pienācās, un to viņa ir izdarījusi neliku-
mīgi, jo likumā nav paredzēts, ka Tautas labklājības
ministrija varētu dot pagarinājumus maksājumiem.
Tautas labklājības ministrija var tik atlikt iemaksāju-
mus, kad iesniegta sūdzība.

Tādi paši gadījumi ir ar Kļaviņa klavieru fabriku,
J. Lainkas kastu fabriku u. t. t.

Bet ne tikai Tautas labklājības ministrija vien,
kurai vajadzēja būt nomodā par slimo kasēm, no-
dara tām pārestības un zaudējumus. Ne tikai viņa
slimo kasēm liek šķēršļus; ir arī vēl citi vīri, kas
slimo kasēm nodara zaudējumus, kas liek kāju
priekšā. Tā ir policija. Slimo kasēm ir tā priekšro-
cība, ka viņas var piedzīt parādus ar policijas palī-
dzību. Bet ja policijai slimo kasu parādi jāpiedzen
no saviem «znakomiem", tad viņa vienkārši vilcinās
un nepiedzen. Piemēram, 1931. gada 25. augustā
Rīgas centrālā kopējā slimo kase — es to gribētu
teikt, lai arī tautas labklājības ministris to dzirdētu,
bet kaut gan viņa še nav, jo viņu šis lietas laikam ne-
interesē —, lūgusi IV policijas iecirkni piedzīt no ak-
ciju sabierības «Varonis" slimo kasei pienākošās ie-
maksas. Līdz novembra mēnesim policija šis ie-
maksas nebija piedzinusi. Kad slimo kase sūdzējās
jau trešo reizi pašam prefektam, tikai tad sāka naudu
piedzīt. Šī summa nemaz nebija tik niecīga — 15.000
latu. Es domāju, ka šādai summai slimo kasēm ir ļoti
liela nozīme laikā, kad slimības vairojas, bērni
vārguļo u. 1.1.

1931. gada 16. jūnijā slimo kase lūgusi IV polici-
jas iecirkņa priekšnieku piedzīt slimo kasei pienāko-
šas iemaksas no mēchaniskās fabrikas «Rapid", bet
policija atkal tās nav piedzinusi, un tā tas novilcinā-
jies līdz novembra beigām, kamēr atkal vajadzējis
griezties pie prefekta.

_ Man ir vēl vesela rinda šādu faktu, bet es neap-
grūtināšu Augstā nama uzmanību; teikšu tikai to,
ka viss tas bremzē slimo kasu darbību, un tāpēc šīs
parādības ir novēršamas..

Viskļūmīgākais un nepielaižamākais tagad ir tas,
ka slimo kasēm valdība grib dot pēdējo spērienu.
Pretēji pieņemtam likumam, 2%, kas slimo kasēm
no valdības pienākas, tagad grib atraut. Tā ir likuma
pārkāpšana. Ja valdības piemaksu, ko jau tagad
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maksa_ tik nekārtīgi, nemaksās vairs nemaz — un to
patiešam grib panākt, jobudžetā vajadzīgās summas
navparedzetas, — tad slimo kasu saimniecība vārda
pilna nozīme tiks sagrauta, iznīcināta un padarīta dar-
ba nespējīga. Slimo kases nevar vairāk sašaurinā-
ties, slimo kases jaupietiekoši ir bijušas spiestas darīt,
samazinot dalībnieku tiesības, kādas mēs bijām iz-
cīnījuši. Slimo kases bija spiestas tās samazināt, ie-
vērojot krizi, bet;_ cik iespējams, mēģinās tās atkal at-
jaunot. Bet vairāk sašaurinaties nav iespējams.

Neaizmirstiet, ka ļaudis, kas apdrošināti slimo
kases, ir darba ļaudis; tie ir tie, kas rada vērtības,
tie ir tie, kas uz saviem pleciem iznesīs mūs no šīs
krizes, jo vienīgi viņi rada jaunas vērtības, jaunus
pamatus, kas dos mums iespēju krizi pārdzīvot. Ta-
gad jus gribat zāģēt to zaru, uz kura pašiem jāsēž.
Jus laikam neizprotat, ka, atņemot strādniekiem to
vienīgo, kas viņiem ir — viņu veselību, jūs līdz ar to
kaitējat visai mūsu tautsaimniecībai. Neilgi atpakaļ
mācītāju kungi kancelē runāja par mieru virs zemes
un cilvēku labo prātu. Ja kādam ir labs prāts, tad
gan_ laikam slimību baciļiem, kuri tagad nekautrīgi
varēs bojāt tautas miesu; vienīgi slimības tagad
jutīsies labā prātā. Mums pret to jāprotestē, mums
pret to jāuzstājas, un mūsu noteikta prasība šoreiz ir
— atjaunot to summu, kas likumā paredzēta un kas
pienākas_slimokasēm. Mēs patlaban neprasām nekā
vairākkā tikai to, lai tiktu respektēts likums. Jūs
vienmēr un visur uzstājaties par likumību, par val-
stiskumu. Kur tad nu ir jūsu valstiskums un likumība,
kad jādod strādniekam,kuram jau tā tik maz ir dots?
Esiet nu arī šoreiz valstiski un likumu pildītāji un iz-
piļdait to, ko strādnieks ir izkarojis un kas viņam pie-
nākas! Bez šaubām, tas vēl ir maz, bet dodiet vi-
ņiem to pašu mazumu, Gan tad strādnieki pratīs sa-
vās slimo kasēs nostādīt darbu kā pienākas.

Mēs iesniedzam Saeimai šādu priekšlikumu:
«Valsts papildu budžeta 1931./32. saimniecības gadam
(nodalījumā — kārtējie izdevumi) ievest jaunu XII
dalu — Tautas labklājības ministrija — sociālās apgā-
dības un darba aizsardzības departamenti, § 33 —
valsts piemaksas slimo kasēm —Ls 1.042.895.—, pa-
lielinot par šo summu ārkārtējo ieņēmumu nodalījumā
IX — Finanču ministrija — valsts saimniecības de-
partaments, § 76 — kredītoperācijas.''

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Sociāldemokrātu frakcijas
uzdevumā pie papildu budžeta vispirms pakavējās
deputāts Buševica kungs. No viņa runas raksturīgā-
kām vietām jāatzīmē sekojošais.

Buševica kungs galvenā kārtā teica, ka neesot
redzamas nākotnes perspektīvas. Man, demokrāti-
skā centra vārdā runājot, jāpaskaidro, ka nākotnes
perspektīvas, Buševica kungs, galvenā kārtā un tikai
balstās uz mūsu pašu spēkiem, uz tautas spēkiem.
Vispirma kārtā šeit jāmin laba griba un otrā kārtā
— valdības saimniekošana, taupīga rīcība un saim-
niekošana. Pa šo ceļu ir jausākts iet, un šis ceļš jā-
iet vēl stingrāk nekā tas līdz šim ir darīts. To lieci-
na arī vesela rinda faktu, pie kuriem visos sīkumos
negribu apstāties, bet varu teikt, ka šis virziens ir
jau iezīmēts. Mums nav ko paļauties uz Amerikas
onkuļiem, vai uz Zilupes onkuļiem; tas absolūti nav
iespējams, un to mēs nedrīkstam. Ja mēs to darī-
sim, tad tā būs dziļa un sāpīga maldīšanās.

Buševica kungs savā runā pieskārās Krievijas
tirdzniecības līgumam un it kā baidījās par to, vai
šis līgums tikšot uzturēts,_ vai nē._ Man te noteikti
jāpasaka sekojošais: nekādā ziņā nevar nostāties
uz tā viedokļa, kā tas bijis līdz šim,ka mēs, paši tukši

būdami, kreditēsim vienu lielāku kaimiņu, vai arī
viena lielāka kaimiņa saimniecību. Tā cūciņu poli-
tika un visas citas lietas, Buševica kungs, kas notika
ar Jūsu frakcijas un, es teikšu, arī ar Jūsu svētību,
ir kļūmīga visai mūsu darba tautai, katram pilsonim
un visai mūsu valstij. Par šādu tālāku kreditēšanu,
preču krēditu, vai krēditu citādā veidā nevar un arī
nedrīkst būt runa. Tā mēs savas saimnieciskās vēr-
tības, kas mums pašiem ir, izlaižam no rokām. Tā-
pēc mūsu frakcija jau tad, kad bija runa par likumu,
uz kura pamata sāka šīs krēdita operācijas, bija tam
pretim un aizrādīja, ka mums pašiem būs viss jāsa-
maksā. Un tagadnu ir jāmaksā un jāņern šīs summas
pat no mūsu spaidu budžeta. Tāpēc tagadējā jaunā
valdība nedrīkst iet tos ceļus, kas agrāk ieti.

Jāsaka, ka jaunā saimnieciskā polītikā mums jā-
vadās tikai no tā: ja pērk no mums, tad arī mēs pēr-
kam ; mums nav jānodarbojasar citu kreditēšanu. Ja
mušu pašu patērētājs spiests samaksāt skaidrā nau-
da, tad citiem kaimiņu iedzīvotājiem mēs nevaram
dot uz krēdita. Tas ir ačgārni. Bet tanī program-
mā, ko Jūs, Buševica kungs, kaut arī neskaidri uz-
metāt, Jūsu domas bija, it kā jāiet šis ceļš. Ja tas
būtu pārpratums, tad tas būtu ļoti patīkami.

Otrsjūsu norādījums bija šāds; es gribētu atzī-
mēt to Jūsu frāzi, kur Jūs teicāt, ka mums ļoti daudz
aiziet armijai, ka armija jāsamazina, un tas panā-
kams, samazinot attiecīgos izdevumus. Kad, Bu-
ševica kungs, Jūs to teicāt — man te burtiski Jūsu
vardi pierakstīti —, man ienāca prātā Jūsu brošūra,
par ko jau daudz ir runāts un rakstīts. Ja šeit sa-
protams tas, par ko tur ir runa — to es Jums jau-,
taju —, tad man jāsaka,ka to ceļu gan mēs nevaram
iet, jo tad mūsu demokrātija kā tāda būs grimusi un
zudusi.

Sakarā ar Kaupiņa kunga teikto," man šķiet, ka
kate ir pārpratums, ja papildu budžetā nav paredzēti
kredīti slimo kasēm. Summas, kas paredzētas pama-
ta budžetā, nav realizētas tāpēc, ka nav bijis lī-
dzekļu. Kaupiņa kungs, to, ko Jūs pārmetat tautas
labklājības ministrim un valdībai, var attiecināt uz
veco valdību. Šī valdība ir saimniekojusi tikai vienu
mēnesi, jo stājās darbā tikai 3. decembrī. Es teikšu,
ka papildu budžetā nav paredzēts iztrūkums...
(starpsaucieni). — Jā, nav samaksāts tas, kas ir. Tā-
pēc norādījumi par papildu budžeta trūkumiem šai
postenī ir tikai pārpratums un vairāk nekas.

Par bezdarba apkarošanas likumu runāja Zaķa
kungs un sparīgi uzstājās par dažādām piemaksām,
kas neatbilstot taupības politikai u. t. t. Man šeit no
šīs vietas jāziņo piemaksu lietā sekojošais. Par šīm
piemaksām man jāziņo tas, ka mēs neesam par tām.
Tas jr apkarojamas. Ja es piemaksu saņēmēju rindu
gribētu turpināt, tad man būtu daudz darba, ja es
gribētu izcelt vienu otru no valsts darbiniekiem, kuri
nostādīti izcilā stāvoklī. Es to varētu turpināt, bet
piemēram nosaukšu tikai tādu faktu. Valmieras ap-
riņķī priekšsēdētāja palīgs bija saņēmis 1930. gadā —
par ko man ir oficiāli skaitļi — virs savas algas
14.000 latus par dažādām piedzīšanām. Tas viss —
virs viņa kārtējās algas. Tie ir Valsts kontroles
oficiāli skaitļi. Viens cits apriņķa priekšnieks dabū-
jis 6000 latu piemaksas virs algas. Tas ir nenormā-
li. Bet tas ir mūsu līdzšinējo likumu kroplums, un
tas mušu tagadējai valdībai jāiznīcina. (Starpsau-
cieni.) Personas es nesaukšu vārdā. Likums viņām
tādas tiesības piešķir; bet turpmāk tas nav pielai-
žams. Tad vienam iznāk par daudz. Pārmet, ka
mēs to aizstāvot. Es jau ziņoju, ka mēs to neaizstā-
vam, bet gan sakām, ka tas jālikvidē. Tas ir nevien
no taisnības viedokļa nokārtojams jautājums, bet to
prasa arī taupības politika.
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Pie budžeta pārkārtošanas un jaunā budžeta sa-
stādīšanas valdība ir ķērusies uz visas līnijas. Tas
darbs vēl jāturpina. Tam jāiet vēl tālāk, jo sevišķi,
sastādot jauno 1932./33. gada budžetu. Te šis bu-
džets jau dod zināmus norādījumus. Piemēram, lai
raksturotu to, es norādīšu, ka mēs budžeta kommi-
sijā esam nolēmuši — un, es domāju, to apstiprinās
arī plenārsēde — apvienot dažus departamentus, lai
likvidētu nevajadzīgos direktorus. Mesto esam no-
lēmuši budžeta kommisijā, un, es domāju, arī Aug-
stais nams sankcionēs to, ka likvidējamas dažas
sūtniecības. Tālāk esam lēmuši, ka apvienojamas
dažas sūtniecības un dažas pārstāvības. Pa šo ceļu
jāiet tālāk.

Šeit man jāsaka, ka arī mūsu minoritātēm jārē-
ķinās ar mūsu grūtajiem saimnieciskiem apstākļiem.
Sevišķas nenormallbas ir Izglītības ministrija. To lie-
cina daži skiatļi. Vai jūs zināt, cienītie deputātu kun-
gi, ka pēc Valsts kontroles aprēķina viens Mākslas
akadēmijas audzēknis, piemēram tāds kā strādnieku
un zemnieku frakcijas deputāts Sudmalis, kas ir bei-
dzis šomākslas akadēmiju, izmaksā valstij pasakainu
summu — šie skaitļi ir pārbaudīti Valsts kontrolē —
42.000 latu! (Sauciens no vietas: «Zemē nomesta
nauda!") Šī kultūra ir par dārgu, sevišķi attiecībā
uz Sudmaļa kungu. Ja. to pastāstīs strādniekiem,
nezin, ko viņi sacīs.

Tālāk Izglītības ministrijā ir daudz lieku un pa-
rallēlu iestāžu — piemēram, cenza kommisijās, kas
neprasa daudz līdzekļu, bet tomēr tādus prasa. Pa-
stāv 6 cenza kommisijās, katrai tautībai viena.

Minēšu kādu oficiālu faktu, kas noticis vienā
cenza kommisijā. — Kāds skolotājs Ormanis, kas
1915. gadā beidzis Tiflisas skolotāju institūtu, pareiz-
ticīgs latvietis, strādā krievu skolā, bet krievu cenza
kommisijā šim. skolotājam nedod tiesības pasniegt
krievu skolā krievu mācības valodas priekšmetu,
atjaujot viņam pasniegt tikai latviešu valodu un vēl
visžēlīgi daiļrakstīšanu. Vēl ir viens gadījums, kur
kāds skolotājs cenzu dabūjis tikai tad, kad pavadījis
vienu gadu ārzemēs. Tādu gadījumu ir daudz. Tad
vēl kuriozs gadījums. Poļu izglītības pārvaldes
priekšnieks divus gadus nav ieradies izglītības kom-
misijā. Kad es kā referents budžeta kommisijā vi-
ņam jautāju,kāpēc viņš nenāk, viņš atbildēja tīri vaļ-
sirdīgi, ka viņam neesot vaļas. To teica Dubina
kunga klātbūtnē, Veržbicka kungs, Jūsu izglītības
lietu pārstāvis, nekā vairāk nepaskaidrodams. Tie
ir zināmā mērā nenormāli apstākļi, kas mūsu valstī
vairāk nav pielaižami. Ar tiem, cienītie deputātu
kungi, jārēķinās. Skolu pārvaldēm jāsašaurinās. Es
te šodien neiesniegšu konkrētus priekšlikumus, bet
teikšu tikai to, ka pēc mūsu ieskata izšķirības te ne-
drīkst būt. Ja citos resoros notiek sašaurināšanās,
tad arī te jāsašaurinās. (Starpsaucieni.)

Tālāk man jums jāpastāsta vēl viens gadījums,
kas noticis tikai gadu atpakaļ. Mūsu skolas audzina
Latvijas pilsoņus, bet kādā minoritāšu1 skolā—es jums
arī varu pateikt, kādā —, kad bērni pie ziemassvētku
eglītes sarunājušies latviešu valodā, kur bijis klāt ari
inspektors un dzirdējis šo sarunu latviešu valodā,
viņš šīs skolas pārzinei izteicis piezīmi par to, ka bēr-
ni sarunājušies latviešu valodā. (Starpsauciens: «Par
«pretvalstisku" rīcību!")

Te ir konkrēti budžeta kommisijās priekšlikumi.
Tur pieņemtas 2 pārejas formulas. Viena pārejas
formula liek priekšā likvidēt ar 1. janvāri 1932. gadu

Iminoritāšu'
skolu inspektorus

"

un arī cenza kommisi-
jās kā tādās, apvienojot tās vienā cenza kommisijā.
Es,* cienījamie deputātu kungi, uzsveru: mēs neska-
tāmies tā, ka pārstāvības vienā otrā vietā nevajadzē-
tu. Tas būtu netaisni. Mēs nevaram sacīt arī tā, ka
daži speciālie priekšmeti jāpasniedz citiem; bet man---—

lūkiem mūsu republikas bērniem jābūt vienā garā
noskaņotiem. Lielais izplūdums saimnieciskā un ari
audzināšanas ziņā nav pielaižams.

Es beidzu savu runu un lūdzu Augsto namu pie-
ņemt manis budžeta kommisijā iesniegtās un pieņem-
tās pārejas formulas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godājamie depu-
tātu kungi_! Mūsu valsts budžets un papildu budžets,
bez šaubām, ir ļoti trūcīgi, bet tādi viņi nav, kā to
deputāts Mežulis noskaidroja. Mežula kungs, runā-
dams par pārgrozījumiem valsts budžetā, par papil-
du budžetu un par mūsu saimniecisko dzīvi vispār,
dziedāja, tā sakot, nāves dziesmu Latvijai. To da-
rīdams, viņš izkrita no savas īstās lomas un uzde-
vuma. Es viņam jautāšu, kāpēc viņš to darīja. Vai
viņš tiešām domāja te uzstāties par mūsu skolotāju
un Latvijas ārstu? Kāpēc viņš tā runāju? Vai viņš
gribēja dziedināt mūsu saslimušo organismu? — Nē,
īsts ārsts, ja viņš tāds grib būt, tā nevarēja izturēties,
īsts ārsts nekad nesacīs mirējam-slimniekam, par
kādu Mežulis Latviju turēja, ka slimnieks mirs, ka
viņš nav izdziedināms. Tā ir Jūsu kļūda. Ir mums
trūkumi, ir nepilnības mūsu budžetā; bet tādu, kā
Jūs iztēlojāt, nav.

Ja salīdzinām mūsu Latviju ar Jūsu Padomiju...
(Starpsauciens pa kreisi.) Es negribu ielaisties de-
bates ar_ Jums, un, tā sakot, vārdu pēc vārda un tei-
kumu pēc teikuma atspēkot tās nepatiesības, ko Jūs
izsacljāt par mūsu trūkumiem un par mūsu nāves
dziņu. Es Jums tikai īsumā aizrādīšu, ka mēs tomēr
esam daudz pārāki par Jūsu izslavēto Padomiju.
Vispirms —_ brīvības jautājumā. Sakait, Mežula
kungs, vai Jūs, kommūnisti, kas esat šeit Saeimā, vai
tādu runu pilsonisko partiju pārstāvji varētu runāt
Maskavā! Vai viņiem tad būtu vieta Maskavas par-
lamentā, vai vieta kur citur, vai viņiem tā tad nebūtu
cietuma? Ja Jūs runājat par labākiem apstākļiem,
kādi ir Krievijas cietumos — Jūs tos allaž slavējat,
uzsvērdami mūsu cietumu sliktos apstākļus —, tad
es Jums sacīšu, ka mūsu cietumu apstākļi, salīdzinot
ar/Krievijas cietumu apstākļiem, ir zelts. Bet ja mēs,
ka jūs sakāt, lietojam, pipkas un gumijas stekus, tad
jus tur Padomijā lietojat skarpijas (sal. 1. Ķēniņa gr.
12., 14. un 2. Laiku gr. 10., 14.). Ja pie mums tos,
kas apcietināti, met cietumā un pārmāca ar pipkām,
tad pie jums viņus saņem ar šautenēm un liek pie
sienas. Ja pie mums cietumos apcietinātiem līst asa-
ras, tad pie jums Padomijā plūst asaru vietā asinis.

Kas zīmējas uz materiālo labklājību, tad, ja sālī- .
dzināmLatviju ar Padomiju, man jākonstatē — to es
saku aiz tīras pārliecības, nevis jūs nicinādams, jo es
priecāšos, jaPadomijai sāks labi klāties —: ja Latvi-
ja saimnieciskā dzīvē ar' pārcieš smagu krizi un La-
tvija ir 40.000 bezdarbnieku, tad Krievijā materiālie
apstākli tomēr ir daudz, daudz sliktāki. Ja jūs šeit
dziedat agonijas (nāves) dziesmas Latvijai, tad, ja
ari es gribētu dziedāt tamlīdzīgas dziesmas par Pa-
domiju, es to varētu darīt ar lielāku dibinātību vai
pamatojumu, jo man ir daudz, daudz vēstuļu no per-
sonām, kas dzīvo Padomijā, pat no Krievijas komi-
sāriem, kuri konstatē, kādi šausmīgi apstākli valda
Padomijā. Es negribu velti valkāt Augstā nama pa-
cietību un uzmanību, jo laiks ir jau vēls; bet, ja to vē-
lētos, es būtu ar mieru visas šīs vēstules celt priekšā
nolasīt.

Šausmīgi ir Latvijas apstākļi, bet daudz par agru
ir dziedat Latvijai nāves dziesmu. Tā nav nāves

agonija, ta ir tikai pārejoša slimība, bez šaubām, pār-
ejoša. Ticiet mums, mes iziesim no krizes! Vai Pa-
domijā izies no nākošās krizes, tas ir vēl liels jautā-
jums. Ticiet mums, mēs dzīvosim! Mums, kas šeit
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esarnAugstaja nama, visām frakcijām vēl ir tik daudz
patriotisma, tik daudz cienības un mīlestības pret ne-
atkarīgobrīvo Latviju, ka kritiskā brīdī, katastrofiskā
momenta pārvarēsim nāves agoniju, pārvarēsim visas
grūtības. Mesgrūtības droši pārvarēsim, visas frak-
cijas šai Augsta namā tad sadosies rokas, lai tas no-
tiktu. Ziniet, mums ir valsts vīri-financisti. Un tie
ir taisni tai jūsu visienīstākai frakcijai — sociālde-
mokrātijai. Mēs aicinām visus spējīgos valsts vīrus:
sniegsimies rokas! Un tanī momentā, jaLatvijas ne-
atkarībai tiešām draudēs briesmas, ja būs vajadzīgs,
es pat esmu gatavs sniegt roku archibīskapam Jānim
un visiem garīdzniekiem ... (Troksnis.) Mēs visi tad
sniegsimies cits citam rokas un glābsim Latviju.
(Troksnis pa kreisi.) Jums, Mežula kungs, un jums,
kommūnistiem, nebūs gavilēt un dziedāt prieka
dziesmas! Jums būs drīzāk nākt pie mums un mā-
cīties, ne mums pie jums! Mēs pārvarēsim krizi, un
uz to es šeit visus aicinu: būsim draugi šinīmomen-
tā, un Latvija ir, būs un pastāvēs! Parādīsim kom-
mūnistiem, ka mēs neejam bojā, ka Latvija, ir dzīvī-
bas spējīga, un ka mēs dzīvosim! (Zālē troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija): Jā,
profesor' Zālītes kungs, Ļeņins kādreiz ir teicis, ka
krize atmasko. Un tiešām krize atmasko visus! Kri-
ze atmasko arī profesorus. Arī šoreiz viņa labi at-
maskoja. Par Jums vairāk nav ko sacīt.

Bet tas nav tas, par ko es gribēju runāt. Es
gribu piegriezties citam jautājumam. Pie šī papildu
budžeta mums jārunāarī par sociāldemokrātu partijas
un frakcijas lomu. Bija tā, ka Buševics, kā jaunieve-
stais sociāldemokrātu frakcijas loceklis, te runāja kā
buržuāzijas Sokrāts. Ap viņu bija apkārt kapitālisma
mācekli, un Buševics viņus mācīja. Labi klausījās
šie mācekļi. Tas izklausās drusciņ anekdotiski. Bet
arī no šīs anekdotiskās puses jāiziet, atzīmējot so-
ciāldemokrātu frakcijas un partijas lomu, kāda viņai
ir, palīdzot buržuāzijai iziet no kapitālisma krizes, ja
vispār to kādreiz varētu izdarīt. Un kāda šai sociāl-
demokrātu opozīcijai ir loma pret tagadējo Benjamiņa
valdību,kuras pārstāvji šeit ir Breikšs un Skujenieks?
Kāda ir sociāldemokrātu pēdējā laika saimnieciska
programma? Kāda ir viņu saimnieciskā ideoloģija?
— Valsts monopoli, kapitālistiskās valsts monopoli,
importa monopoli u. 1.1. Šoprogrammu sociāldemo-
krāti ir sludinājuši, sākot vairāk kā gadu atpakaļ, bet
speciāli ar šo saimniecisko programmu viņi izgāja
Saeimas vēlēšanās. Un ko_ tagad redzam? Sociāl-
demokrātu programmu realizē Benjamiņa valdība
caur Skujenieku un Breikšu, tā realizē šo viņu kapi-
tālistiskās valsts monopolu programmu. Ta tad so-
ciāldemokrātu saimnieciska programma ir buržuāzijai
derīga un vajadzīga. Tā ir ta pati buržuāzijas pro-
gramma; un tagadējā krizes laika šī programma bur-
žuāzijai kļūst nepieciešama. Tā tad šinī ziņa viņiem
pilnīgi saskan, un tāpēc, no sāniem skatoties, liekas
nesaprotami, kāpēc sociāldemokrāti ir opozīcijā. Te
buržuāzijas pārstāvji runāja jau agrāk, pārmezdami
viņiem — piemēram, Trasuns, Breikšs u. c._—, ka tie
palikuši it kā opozīcijā. Te nu būtībā ļznak, ka so-
ciāldemokrāti nav opozīcija, bet pozīcija — saimnie-
ciski iet kopā ar buržujiern pret strādniecību. To
tagad skaidri redzam prakse, ievedot monopolus un
balsojot. Cukura monopols taču sadārdzinās kilo-
gramu cukura vismaz par 20 santimu. Ta tad so-
ciāldemokrāti ar savu saimniecisko programmu vis-
pirms jau sadārdzina strādniecībai un vispār mazturī-
giem slāņiem cukuru par 20 santimu. (Starpsaucie-
ni.) To tagad raksta jau buržuāzijas prese. (Starp-
saucieni.)

Krājumā Saeimas Stenosrafu
birojā Rīgā. Saeimas laukuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

L. Laicens (turpina): Tāpat benzīna monopols
katrā ziņā sadārdzinās satiksmi, un par to stāv so-
ciāldemokrāti. Sadārdzinās satiksmi mazturīgiem ie-
dzīvotājiem, strādniekiem. (Starpsauciens: „Ar au-
tomobiļiem tikai buržuji brauc!") Man uz to jāsaka,
ka katram šinīs laikos būtu jābraucautomobilī, jo ne-
viens progresīvs cilvēks citādi nedrīkst šinī laikā
domāt, kā tikai, lai katrs varētu lietot technikas sa-
sniegumus. (Starpsaucieni.) Tāpēc jāpanāk brauk-
šanas maksas pazemināšana, nevis paaugstināšana ar
benzīna monopolu.

Mēs vēl šodien redzējām, kā izturējās sociālde-
mokrāti, balsojot par buržuāzijas glābšanas likumu.
Sociāldemokrātu frakcija šinī balsošanā gan sašķē-
lās; nebalsoja visi. Tas notika pie jaunā strādnieku
aplikšanas likuma, pie tā sauktā bezdarba apkaro-
šanas likuma. Lūk, te mānīgā kārtā tagadējā valdība
izstrādāja likumprojektu, kuru tāpat mānīgā kārtā
nosauca par bezdarba apkarošanas likumu. Bet kas
tas īstenībā ir? Tas ir jauns strādnieku aplikšanas
likums, likums, ar kuru strādniecība tiek aplikta ar
jaunām piemaksām, tāpat kā ar iemaksām slimo ka-
sēm. Un sociāldemokrāti, lūk,balsoja par šo likumu,
uzkraujot strādniekiem piemaksas. (R. Dukura starp-
sauciens.) Ko Jūs, Dukur, darījāt? Vai Jūs nebal-
sojāt?

Šis likums, pieņemts ar sociāldemokrātu palī-
dzību, svarīgs vēl politiskā ziņā, tādēļ ka viņš strād-
niekus, bezdarba strādniekus un strādājošos saved
naidā. Bezdarba strādnieks sāks gaidīt, kamēr tas
strādājošais biedrs nomaksās fabrikantu kasē uzlik-
tās nomaksas, jo tikai tā viņš cerēs dabūt pabalstu.
Luk, to izdarīja sociāldemokrāti! (Sauciens no vie-
tas: «Runā par budžetu!") — Tas ir taisni par bu-
džetu. — Sociāldemokrātiskā opozīcija, vēlreiz at-
kārtoju, ir šīs valdības un kapitālistiskā budžeta at-
balstītāja, kaut gan viņa vārdos bieži mēdz runāt pre-
tim. Mēs esam mācījušies neticēt šiem vārdiem. Mēs
esam mācījušies redzēt, ko viņi dara darbos. Strād-
niecībai jāmāk redzēt tikai darbi, bet neklausīties uz
vārdiem.

Garāmejot jāmin pāris vārdu, par Breikša kunga
runu. Viņš te arī jokoja, runādams par savu jauno
saimniecisko polītiku. Breikša kungs teica, ka katrs
Mākslas akadēmijas audzēknis izmaksājot valstij
42.000 latu. Varbūt tas ir taisnība. Skaitļus neesmu
pārbaudījis, bet tas nav svarīgi. Breikšakungs gri-
bēja taisīt speciālu dēmagoģija,ar šo aizrādījumu pie
sava budžeta, mēģinādams vainu virzīt uz mums. Pro-
tama lieta,ka mūsu frakcijā, vai kreisajos strādniekos
nav neviena tāda, kas būtu kā Mākslas akadēmijas
audzēknis saņēmis no valsts 42.000 latu. Neviens no
viņiem nav bijis Mākslas akadēmijā. (Sauciens no
vietas: «Bet vai tādi ir, kas Mākslas akadēmiju bei-
guši?") Mākslas akadēmijā gan ir taisni to aprindu
jaunieši, kurus reprezentē demokrātiskais centrs.
Taisni viņi saņem 42.000 latu katrs. Šie jaunieši ir
tie, kas tiek tur apmuļļāti un apmuļķoti.

Breikšs uzstājās kā tagadējās valdības galvenais
runātājs un Mozus. (A. Eglītis no vietas: «Mozus
jau nerunāja!") — Mozus ir tas «gudrais", tāpēc es
sacīju «runātājs un Mozus". — Breikšs runāja par
kādu jaunu saimniecisko polītiku. Tā, cik no viņa
runas varēja saprast, tiek naidīgi vērsta pret Padomju
savienību politiski un saimnieciski, jo reizē ar to viņš
uzbrūk Buševicam, ka tas esot it kā aizstāvējis saim-
niecisko līgumu ar Padomju savienību. Mēs taču zi-
nām, ka līdzšinējā valsts ārējās tirdzniecības bilancē
tirdzniecības līgums ar Padomju savienību dod lielas
summas. Tirdzniecības bilance Latvijai ar Padomju
savienību ir aktīvāka kā ar jebkuru citu valsti. Šis
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saimnieciskais līgums veicina transportu, dod strād-
niekiem darbu, ar ko taču rodas strādnieku pirkšanas
spējas. Tā tad šis saimnieciskais līgums taisni pa-
balsta šoburžuāzijas budžetu, arī buržuāziskās valsts
labklājību. Mēs neesam tie, kas šo saimniecisko lī-
gumu gribētu aizstāvēt un propagandēt, tāpēc ka tas
dod kādus labumus buržuāziskai valstij un pat šinī
krizes laikā palīdz to turēt uz kājām. Nē, mēs šo lī-
gumu arvien esam prasījuši strādniecības labā, un ta-
gad, budžeta debatēs, mēs taisni uzsveram un sakām,
ka mēs prasām šo līgumu turpināt. Mēs uzstāsimies
par to, lai nākošā pavasarī vai vasarā, kad līgumu va-
jadzēs pagarināt, tas nostādītos tā, ka lai tas Latvijas
strādniecībai dotu saimnieciskas un politiskas tiesī-
bas, lai Latvijas strādniecība varētu runāt pie šī lī-
guma slēgšanas kā pilntiesīga līguma slēdzēja ar no-
teiktu saimniecisku un politisku programmu, bet ne-
vis kā buržuāzijas glābšanas līdzeklis. Tas ir mūsu
lozungs pret Breikša-Benjamiņa valdības jauno oiko-
nomisko polītiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem. Deputāta Budžes nav zālē. Vārds depu-
tātam Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Es domāju, šeit Augstajā namā nebūs nevie-
na, kam nebūtu grūti ap sirdi, domājot par šiem lī-
kumiem, kas atkal apliks tautu ar nodokļiem, kas to
vēl vairāk spiedīs. Man šķiet, ka, šos likumus izdo-
dot, mums vajaga apzinīgi gādāt par to, lai mūsu tau-
tu nenospiestu vēl turklāt lieki izdevumi.

Buševica kunga runā man sevišķi uzkrita tas, ka
viņš prasīja un pats gribēja rādīt gaišas perspektīvas.
Biju ļoti ziņkārīgs dzirdēt, kura būs viņa pirmā gaišā
perspektīva, ko viņš sniegs pēc savas runas negatī-
vās daļas. Es gaidīdams gaidīju un dzirdēju to pašu
veco patiesību: ierēdņu skaits ir par lielu, valsts apa-
rāts par plašu, to vajaga samazināt. Bez šaubām,
Buševica kungs, tur es Jums piebalsoju un domāju,
par to mēs visi būsim vienis pratis. Lai gan mana
frakcija balsos par šo projektu, tomēr mēs šo gaišo
perspektīvu vēlētos redzēt.

Izglītības ministris, stādamies amatā, paskaidro-
ja, ka viņš ne tikai veicināšot kulturālus pasākumus,
bet darīšot to arī aiz taisnības principiem. Gribētos,
lai šī izglītības ministra skaistā runā arī pārvērstos
īstenībā, un gribētos, lai viņš arī tiešām izvestu tai-
snības principus. Ja viņš ievēros taisnības principu
—- un mēs to sagaidām no viņa —, tad, protams, vi-
ņam dažā ziņā piekritīs operatora darbs; bet man
šķiet, šais laikos, kad vajadzīga taupība, viņam būs
jāpierāda, ka viņš tiešām, šo taupības, principu uztur.

Es aizrādu piemēram uz sekojošām parādībām.
Rēzeknē ir 12.000 iedzīvotāju. Cik vidusskolu? 11
vai pat, kā jūs sakāt, 13. Mums Valmierā ir 8000
iedzīvotāju, un ir tikai 2 vidusskolas. Es neesmutas
cilvēks, kas šeit sludinātu vai gribētu izvest to prin-
cipu, ka minoritātes būtu kaut kā vajājamas — to es
negribu, un kulturāla valsts to nedarīs; bet mēs pra-
sām un gaidām arī šai ziņā taisnību un proporcionali-
tāti. Ja raugās uz mūsu skolotāju pelēko pūli — es
pats ari 20 gadus esmu skolotājs un arī tagad esmu
skolas pārzinis, gan jāsaka, vairāk vārda pēc un, pro-
tams, bez algas —, tad man jāsaka, ka, redzot šos sa-
vus kollēgas, šo pelēko pūli ap sevi, es domāju,ka tie
vērīgām acīm raudzīsies uz to, vai izglītības mini-
stris un Augstais nams vērtēs īstenībā šo taisnības
principu. Kā arī sirds nesāpētu, tomēr šis taisnības
princips jāvērš īstenībā. Tad valsts aparāts kļūs
vieglāks, un visiem būs tā apziņa, ka notiek taisnība.
Bet kad šim pelēkajam pūlim būs jāiet uz ielas, kad
uz Ielas izmetīsimdažu labu latviešu skolotāju — jo
dažas skolas būs jāslēdz, un dažam labam skolotājam
būs jāietpie ķerras, būs jāiet vest smiltis kopā ar bez-

darbniekiem — tad pacelsies jautājums, vai šī taisnī-
ba ir bijusi taisnīga.

Es nesaku, ka tas būtu attiecināms vienīgi uz mi-'
noritātēm. Kungi, ja mēs taisnības likumu un princi-
pu gribēsim, attiecināt vienīgi uz minoritātēm, tad līdz
ar to tas kļūs netaisnības princips. Mums jāattiecina
tas arī pašiem uz sevi. Ir, piemēram, mūsu zemē vi-
dusskolas, kuras neattaisno savu eksistenci mazā
skolēnu pulciņa dēļ. Šīs skolas jo smagi gulstas uz
valsts budžetu. Ja gribam izpildīt taisnības principu,
tad, neskatoties uz to, kā arī mēs necienītu izglītību'
unkā arī mēs negribētu šo gaismu cienīt, mums to-
mēr arī šeit jāpieietklāt ar operāciju nazi un jālikvi-
dē tas, kas ir likvidējams.

Mums ir kāda iestāde — pieminekļu valde. Mēs
augsti cienām mūsu senatni; bet paskatīsimies, vai
drīkst būt, kā tur ir, tik daudz to locekļu. Es nesaku,
ka mums šī valde būtu jālikvidē. Varbūt, mums tikai
jāpamazina tās locekļu skaits. Varbūt arī tā ir likvi-
dējama, un, varbūt, pat architektūras fakultāte uz-
ņemsies šo darbu strādāt un, varbūt, ar lielāku liet-
pratību nekā tas līdz šim noticis.

Kungi, ja es pielīdzinu Latviju slimam cilvēkam
— un arī es ceru, kā profesors Zālīte saka, ka šī sli-
mība ir pārejoša —, tad vērojiet, ko ārsts dara, kad
viņš nāk pie slimnieka: viņš vispirms izmeklē, kāda
ir slimnieka sirds. Kas ir Latvijas sirds šinī brīdī?
Latvijas sirds ir Latvijas banka. Man šķiet, ka šeit
mums būtu jāpieiet ar savu kritiku, un arī šeit mēs
nevaram iet garām, nepārbaudījuši, kā šī sirds strā-
dā. Ja es skatos šeit uz algām un redzu, ka galve-
nais bankas direktors saņem ap 4000 latu mēnesī—i
oficiāli 600 latu —, tad tā ir summa, kas pārspēj
Valsts Prezidenta ieņēmumus. Ja es tagad skatos,
kungi, arī uz padomi, tad padomes priekšsēdētājs sa-
ņem, apmēram 2000 latu mēnesī. Kungi, kas tās Ir
par algām! Un nu salīdzināsim Latvijas banku ar ci-
tu zemju bankām. Salīdzināsim to, piemēram, ar
Igauniju. Tur arī ir valsts banka. Bet, kas viņa ir?
Tā ir akciju banka, kur puse akciju pieder valstij un.
puse privātām personām, un šīs privātās personas ar
lielu vērību un apzinību kontrolē visu bankas darbību.
Lai cik man tas ir sāpīgi, man tomēr jāsaka, ka mūsu
Latvijas bankas padome ir izlietojusi savas tiesības
atvēlēt krēditus, un mums ir gadījumi, kur tā ir pār-
krēditējusi pieprasītājus ne vienu reizi vien, bet dažā
labā gadījumā. Kas to samaksās? Algas ir, bet kur
ir tā atbildība, kur ir prokurors, kas saka: lūdzu, kun-
gi, atbildiet par pārkrēditējumiem? Man jāsaka, ka
arī šeit mums jātiek ar laiku klāt. Tas, protams, nav
vienas dienas jautājums,bet ar laiku mums jātiek te
klāt un jāsaka savs vārds.

_ Bez šaubām, mums jāievēro taisnības un objekti-
vitātes princips, lai iznāktu tā, ka mēs savu valsti ne-
vis vien apliekam ar nodokļiem, bet ka mēs arī gā-
dājam, lai mūsu valsts varētu uzelpot. Šinī ziņā es
jums aizrādīju uz 2 ministrijām, 2 resoriem: izglītības
resoru un finanču resoru. Es varētu vēl aizrādīt —
tas sevišķi interesēs Jūs, Leikarta kungs, — arī uz
Iekšlietu ministriju. Tautā pastāv vēlēšanās, kaut ap-
riņķu valdes tiktu likvidētas, ierobežotas. Bet ko
mēs tagad dzirdam? Viņas negrib likvidēt, kungi,
bet pat gudro apriņķu valdēm dot lielākas tiesības!
Es negribu teikt, ka šī doma būtu jau īstenība. Kungi,
tauta šinī ziņā prasa ierobežojumus. Tādēļ es kristī-
gās darba partijas vārdā saku, ka mēs gan piebalso-
sim šim budžetam. Mēs piebalsosim tam — kaut arī
ar grūtu sirdi; bet mēs gribam redzēt gaišākas per-
spektīvas, kas tiešām aicinātu mūsu tautu gaišākai
nākamībai pretim. Tas būs tad, ja mēs pilnīgi ievē-
rosim taisnības principus, atsvabinādami tautu no lie-
kām nastām.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Viena jautājumadēļ biju spiests ņemt vārdu.
Gribu aizrādīt Breikša kungam, ka mana frakcijas
biedra Kaupiņa iebildumi par slimo kasēm nav izteikti
aiz pārpratuma. Breikša kungs aizrādīja, ka šinī bu-
džeta neesot paredzēta līdzekļu sašaurināšana slimo
kasēm, b.et_ viss atstāts, kā iepriekšējā budžetā pare-
dzēts, un tapec iesniegums esotpārpratums. Tā nav!
Es esmu Tautas labklājības ministrijas referents bu-
džeta jautājumos, un man jākonstatē, ka, pieņemot
valsts budžetu, tiklab valdība, kā pats tautas labklā-
jības ministris_konstatēja, ka šinī budžeta gadā pie-
trūks piemaksām slimo kasēm vairāk par 2 miljoniem
latu. Neesot, kur ņemt šo naudu. Kad mēs jautājām,
kad ta summa atradīsies un kādā gadījumā to uzņems
atkal budžeta, pateica, ka to izdarīšot nākamā rude-
nī, kad iesniegšotpapildu:budžetu. Jūsu. valdība, kas
3. decembrī ir stājusies darbā, ir sastādījusi, šo papil-
du budžetu uņ ceļ to tagad Saeimai priekšā. Mums
bija dibināta tiesība sakarā ar to atsaukties uz papil-
du budžetu un zināmo summu prasīt. Vai nu tas ir
labi, vai slikti iznācis, tomēr jāsaka, ka tik liela, tā
summa, kā bija rēķināts sākumā, tagad nebūs, un ti-
kai tāpēc, ka pa šo laiku, sakarā ar krizi ir pieaugusi
bezdarbnieku armija. Daudz strādnieku, kas bij ap-
drošināti slimo kasēs, tagad!nav vairs, slimo kasu. dar-
lībnieki. Pie samazinātā slimo kasu dalībnieku skaita
tagadējai valdībai nebūs vairs jāpiemaksābudžetā iz-
trūkstošie 2 miljoni latu, bet tikai ap vienu 'miljonu
latu; otrs miljons vairāk nebūs vajadzīgs. Ja šo-
dien to neuzņems budžetā, tad tas nozīmēs, kā' slimo
kases paliks ārstiem un aptiekām parādā vienu mil-
jonu latu. Tik tālu tas ir pareizi, un jane šogad, tad
tā pati summa jums būs jāuzņemnākošā gādā budže-
tā. Kur tad jūs ietaupīsit? Nākošā gadā jums būs
grūtāk to nokārtot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M.Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krieviski).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Dubinam.
M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!_ Ja

runā, vai šis budžets var izpildīties, tad, es domāju,
arī pats finanču ministris piekritīs, ka budžets neat-
taisnosies. Mēs šodien, piemēram, pieņemsim budže-
tu, bet apgrozījuma nodoklis' vēl nav pieņemts. Kā
šo budžetu sabalansēs, nav zināms. Arī citi nodokli,
kas paredzēti, neienāks. Tā tad par budžeta saba-
lansēšanos nav, ko runāt.

Otrkārt, šeit neuzstājās finanču ministra kungs,
lai paskaidrotu, kādā veidā viņš domā budžetu reali-
zēt, bet uzstājās demokrātiskā centra- līderis, kas ir

^agadējās politikas vadītājs, un paziņoja, kādu saim-
niecisko polītiku domā izveidot. Galveno nelaimi viņš
redzēja minoritātēs. Ja, piemēram, strīpotu minoritā-
šu izglītības inspektorus, ta_d Latvija būtu glābta. Ja
atņemtu, minoritātēm, kulturālo autonomiju, tad, viss
būtu glābts. Kungi, ja demokrātiskā centra līderis
runā par tādiem priekšlikumiem, vai tad var domāt,
ka viņš šo budžetu ņem_ nopietni? -

Tālāk demokrātiskā centra līderis lika priekšā
strīpot cenza kommisijās. Viņš to negrib darīt tau-
pības dēļ, jo šīs cenza kommisijās nesaņem ne kapei-
kas, bet gan atalgojumu saņem'departamenta cenza
kommisijā. Lai šīkommisļja saņemtu lielāku atalgo-
jumu, grib likvidēt minoritāšu cenza kommisijās. Ta
tad te nav taupības motīvi, bet politiski motīvi.

Tālāk Breikša kungs grib strīpot minoritāšu sko-
lu inspektorus. Jautāšu Breikša kungam, vai viņš

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

tik smalki prot idiš un ivriš valodas, ka var būt žīdu
skolu inspektors. Kā Jūs to izdarīsit? Es domāju,
nav vēl neviena latviešu inspektora, kas tik labi pra-
stu idiš un ivriš, lai varētu būt žīdu skolu inspektors.
Tā tad tas, ko Breikša kungs te runāja, ir taisni ab-
surds, Viņš laikam nemaz nedomāja, par ko te ir
runa, bet vienkārši gribēja parādīt un prasīt 6 mino-
ritāšu skolu inspektoru strīpošanu.

Es jautāšu, vai Breikša kunga minētie skaitļi vis-
pār saskan ar patiesību. Žīdiem ir pavisam 121skola,
vāciem — 88, poļiem — 41 un baltkrieviem i— 28.
Pavisam kopā minoritātēm ir 516. skolu.. Uz katru
inspektoru žīdiem ir 12.500 bērnu, bet latviešiem —
tikai 5000 bērnu. Sakait, kur tad. nu te tā taupība!
Taupības te absolūti nav. Ja jūs tagad strīposit mi-
noritāšu skolu inspektorus, tad taču līdz ar to būs. jā-,
pavairo skolu departamenta inspektoru skaits. Vai
te būs taupība ievērota? ...

Man liekas, lai labāk Breikša kungs paprasa, cik
liela summa izmaksāta prēmijās mežu departamenta
darbiniekiem, mežkungiem u. t. t. Ja paskatāmies,
tad redzam, ka šai departamentā sēd lielāks skaits
demokrātiskā centra kungu. Par 1930i gadu mežu
departamenta darbiniekiem prēmijās izmaksāts
12.500.000 rubļu. Toreiz, kad Kiršteina kungs aizstā-
vēja valsts saimniecību, viņš nedomāja, aplaimot Lat-
viju, un tagad nu mēs arī redzam, ka nav strādāts.
Latvijas labā, bet gan mežkungu un mežsargu labā*
jotie ir saņēmuši lielas prēmijas. Kā jau teicu, mežu
departamenta ierēdņi saņēmuši prēmijās 12.500.000
rubļu. Breikša kungs, lūk, tāda ir jūsu politika vis-
caur, un visā valsts aparātā nav nekādas taupības.
Bet kas attiecas uz minoritātēm, tad tur Jūs nosau-
cat skaitļus un gribat samazināt izdevumus. Bet cik
liels tad būs ietaupījums? Cik liela summa tad vaja-
dzīga visu. šo inspektoru, algošanai? Kungi, tikai
28.000 latu gadā! (Starpsaucieni: «Diezgandaudz!.Diezgan daudz? Bet cik izmaksā mežziņiem prēmi-
jās? (Starpsauciens: «Izidors Frīdmanis arī saņēma
tantjemas!") Izidoram Frīdmaņam jūs prasāt tantje-
mas atpakaļ, bet latviešiem nē. Tā jau aizvien ir:
kur nav vajadzīgs atņemt, tur jūs atņemat.

? Breikša kungs šeit uzstājās pret minoritātēm ne-
vis lietas būtības dēļ, vai gribēdams ievērot taupību,
bet vienkārši, lai tām kaitētu. Ja jūs interesējaties
par taupību, tad ņemsim, vienalga, kuru nozari gri-
bat, apskatīsim, piemēram, statistisko pārvaldi. Sta-
tistiskās pārvaldes priekšnieks saņem par grāmatu
sastādīšanu 4092 latus; Vicedirektors saņem par da-
žādu grāmatu rediģēšanu 5450 latu, par grāmatu daļu
sastādīšanu — atkal 3000 latu; -tas pats —'vēl 4000
latu; par grāmatu darba statistiku — atkal .1754 lati.
Redziet, tur iznāk 18.500 latu virs atalgojuma, ko šis
ierēdnis jautā saņem. Un tā tas irkatrā resorā.- Kā->
pēc, Breikša kungs; Jūs to neredzat? Tur, kur Jums
jāskatās, Jūs neskatāties. Tāpat, vai Latvijas bankā
nav jūsu cilvēks'un nesaņem lielas summas? Tur
Jums nav priekšlikumu nemaksāt; bet ja minoritā-• ,
tes saņem 28.000 latu, tad tā ir tik liela, summa, ko
minoritātēm nevar novēlēt. Kad jāmaksā nodokļi,
tad tomēr iznāk, ka žīdi maksā.lielu daļu. nodokļu;
bet ja tagad tādas niecīgas summas dēļ Breikša ^kungs
iesniedz savu priekšlikumu, ja mēs no valdošās par-
tijas līdera redzam tādu pretimnākšanu minoritātēm,
tad es 'domāju, ka žīdu partija par tādu frakciju.un
tādu valdību nevar balsot.

Priekšsēdētājs' P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku, un katoļu frakcija):
Deputātu kungi! Mana frakcija balsos par pārgro-
zījumiem budžetā, tomēr garāmejot jāparunā par
priekšā celto budžeta pārgrozījumu projektu.

22*
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Pirmā kārtā jāatzīmē, ka, pārgrozot budžetu, va-
rēja tomēr vairāk ietaupīt, varēja izdarīt izdevumu
daļā lielākus strīpojumus, kas_ tomēr nav darīts tādā
veidā, kā, varbūt, būtu bijis jādara, kā to prasa paš-
reizējais moments.

Ja pieejam jautājumam, uz kā rēķina izdarīti ie-
taupījumi, kur izdarīti strīpojumi, tad redzam, ka tie
izdarīti galvenā kārtā uz ražojošo nozaru rēķina.
Strīpojumi galvenā kārtā izdarīti uz lauku iedzīvotā-
ju— uz zemnieku rēķina. Līdz šimbudžeta bija, pa-
redzētas lielākas summas zemes iepirkšanai, t. i., lai
sīkzemnieki varētu iepirkt zemi caur zemes banku.
Tagadējā valsts pārgrozītā budžetā šai vajadzībai pa-

P

redzētā summa samazināta.
Tālāk izglītības lietas. Ja paskatāmies budžetā,

kā nokārtotas piemaksas izglītības veicināšanai uz
laukiem, skolotāju algošanai, tad redzam, ka šīs sum-
mas samazinātas par apmēram 800.000 latu. Ir ari
zināms, ka Latgalē 25% bērnu vēl tagad atrodas ār-
pus skolas. 1 ie netiek pie izglītības, jo ir skolotāju
trūkums. Ja apskatām izglītības ministrijas budžeta
izdarītos pārgrozījumos, par cik samazinātas pie-
maksas jebpabalsti izglītības lietai, skolotāju algoša-
nai u. t. t, tad redzam, ka samazinājums ir tik liels,
ka būs jāsamazina skolotāju skaits, būs jāsamazina
klašu skaits un jālikvidē pirmskolas, kūjas Latgalē
gan ir sevišķi nepieciešamas. Bez šaubām, reize ar
to palielināsies arī ārpus skolas atrodošos bērnu
skaits. Arī šie samazinājumi jeb strīpojumi tanī bu-
džetā, kas pašreiz ir Saeimas apspriešanā, atkal ir
notikuši uz zemnieku rēķina.

Ja budžetu pašķirstītu sīkāk, tad varētu minēt
ļoti daudz tādu gadījumu un norādījumu, ka tiešām
taupīts ir galvenā kārtā uz lauku dzīves, uz zemnieku
rēķina.

Mēs domājam, ka ļoti maz ir ietaupīts uz valsts
aparāta sašaurināšanas rēķina. Runājot par_ ierēdņu
stātu sašaurināšanu un par vienas otras iestādes lik-
vidēšanu vai apvienošanu, jāsaka, ka šinī pārkārtota
budžeta projektā nekas nav darīts. Tie ir tukši var-
di, un visas iestādes paliek, kādas bijušas līdz šim.
Ar vienu vārdu — visi reālie ieņēmumi aizies ierēdņu
algām un valsts aparāta saturēšanai, nevis lauku ie-
dzīvotāju vajadzībām. Mēs redzam, ka vēl maz kas
darīts ierēdņu stātu samazināšanas ziņā. Viena otra
ministrijā vēl šodien atrodas amatos augstu ierēdņu
kundzes un dažādi krustdēli. Tāpat tur sēž arī jūsu
partijas krustdēli, sociāldemokrātu kungi! Šiem
krustdēliem reiz vajaga nedot līdzekļu. Lauku iedzī-
votāji prasa, lai reiz taču valdība ar nesaudzīgu roku
strīpotu līdzekļus šiem krustdēliem, likvidējot neva-
jadzīgos posteņus, nevajadzīgos amatus._ (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Ne.mums ir tie krustdēli, bet jums
viņi ir! '

Tā tad maz kas darīts valsts aparāta vienkāršo-
šanai, valsts ierēdņu skaita samazināšanai. Mūsu
frakcija uzskata, ka tik svarīgā brīdī, tik svarīga mo-
mentā — krizes _ laikā, kādu pašlaik pārdzīvo mušu
valsts, te būtu jāsper radikāli soļi un jāsamazina ie-
rēdņa stāti vismaz park, jāapvieno iestādes, ko pil-
nīgi var apvienot, un jālikvidē viena otra cita ie-
stāde, bez kuras mēs pilnīgi varētu iztikt. Diemžēl,
te nav sperti vajadzīgie soļi, nav apcirpti, līdzekļi je-
rēdņu stātu samazināšanai un valsts aparāta vienkār-
šošanai. Balsojot par šiem pārgrozījumiem, mušu
frakcija tomēr cerē, ka, sastādot jauno budžetu
1932./33. saimniecības gadam, valdība ķersies pie
stātu samazināšanas,ķersies pie līdzekļu apcirpšanas
lielajai ierēdņu armijai un pie valsts aparāta vienkār-
šošanas. To pašlaik prasa grūtas krizes moments, to
prasa lauku iedzīvotāji, galvena iedzīvotāju dala —
zemniecība. Tādēļ, balsojot par šo budžetu, mana
frakcija liek priekšā pieņemt šādu pārejas formulu:

«Uzdot valdībai, sastādot valsts budžetu 1932./33.
saimniecības gadam, izdarīt lielākus ietaupījumus uz
valsts aparāta sašaurināšanas rēķina."

Debatēs par budžetu ministru prezidenta kungs,
starp citu, runāja par pārejas formulu, kas pieņemta
pie likuma par bezdarba apkarošanu. Ministru pre-
zidenta kungs, starp citu,, minēja, ka arī turpmāk val-
dība izlietos bezdarba apkarošanai paredzētos lī-
dzekļus tādā pat kārtā kā līdz šim. Arī mēs, pārejas
formulas iesniedzēji, kas pieņemta pie šī likuma, esam
par to domājuši (starpsauciens pakreisi: _ «Bet švaki
iznācis!"), ka līdzekli jāizlieto tādā patkārtībā kā līdz
šim. Piemēram, man ir dati,kas rāda, ka šogad bez-
darbniekunodarbināšanai izlietots apmēram 1.836.000
latu, pie kam puse šīs summas ir aizgājusi caur šo-
seju un zemesceļu departamentu ceļu labošanai. Ari
mēs, šīs formulas iesniedzēji, domājam, ka Saeima,
pieņemot šo pārejas formulu, ir piekritusi, ka turp-
māk puse līdzekļu no bezdarba apkarošanas summām
izlietojama šoseju un zemesceļu labošanai. Ministru
prezidenta kungs piekrita, ka patiešām turpmāk pusi
līdzekļu, kas ienāks bezdarba apkarošanai, izlietos
šoseju un zemesceļu labošanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam Breikšam.

Referents J. Breikšs: Augsti godātie deputātu
kungi! Vienīgā lieta papildu budžetā, par ko bija
strīdus, bija atsevišķie posteņi slimo kasēm. Te man
jāpaskaidro,ka pamatbudžeta summa tiešāmnav pa-
lielināta, bet reizē ar to jāaizrāda, ka tā pati summa,
kas ir uzņemta pamatbudžeta, nav līdz šim visa iz-
sniegta. Finanču ministris aizrādīja, ka arī slimo ka-
sēm tagad, šinīs grūtajos laikos, Jāsašaurinās, jāsaim-
nieko taupīgāk, jo visa mūsu saimnieciskā dzīve sa-
šaurinās un arī valsts aparāts samazina savus izdevu-
mus. Arī slimo kasēm jāsašaurinasavi izdevumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Runājot par budžeta pār-
kārtojumu, Kaupiņa kungs un tālāk arī Dukura kungs
sūdzējās par Tautas labklājības ministrijas budžetu;
tās summas esot tik mazas, ka nevarēšot segt visus
izdevumus un piemaksas slimo kasēm. Budžeta kom-
misijā nav samazinājusi piemaksas slimo kasēm; vi-
ņa ir atstājusi to pašu summu, kas ir bijusi pamata
budžetā, proti — 4.170.000 latu. Budžeta kommisijā
bija pārrunas, ka šai postenī ir iztrūkums un ka tas
nav uzņemts budžetā. To domāja uzņemt vēlāk pa-
pildu budžetā, bet tur tas līdz šimnav uzņemts. Ja te
iesniegs vajadzīgo priekšlikumu, budžeta kommisijā
varēs dot savu atsauksmi, lai Augstais nams to pie-
ņemtu.

Kas attiecas uz Beldava kunga aizrādījumu, ka
skolām līdzekļu paredzēts mazāk un ka tāpēc vaja-
dzēs atlaist vairāk skolotāju, tad man jāpaskaidro, ka
no skolotāju un ierēdņu algām šinī budžetā nekas nav
strīpots un tās nav samazinātas. Tāpēc pašreizējais
stāvoklis skolotāju atlaišanu un likvidēšanu neparedz.
Izglītības ministrija ir ietaupījusi galvenā kārtā uz
pārvaldes izdevumu un kapitālu ieguldījumu — skolu
jaunbūvjurēķina. Tāpat Tautas labklājības ministri-
ja savu vienu miljonu latu lielo ietaupījumu ir izdalī-
jusipa cīvīlierēdņu un karavīru pensijām. Sakarā ar
jauno pensiju_ likumu no ierēdņiem paredzētas ie-
maksas, un tādēļ te iespējams to ietaupīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret budžeta pārkārtojumu apspriešanu parastā
veidā pa daļām? Pārlabojumi iesniedzami un tiks
nobalsoti pie attiecīgām dalām, pēc kam nobalsošana
nāks atsevišķas dalās, pie kam līdz ar katras dalās
pieņemšanu skaitīsies par pieņemtiem attiecīgie
pielikumi pie tās. Iebildumu nav. Tā tad pietuirē-
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Simies pie līdzšinējas prakses. — Sākam balsot. (Valsts budžetu 1931./32. saimniecības gadam (lik. kr. 1931.
Virsraksts. S. 130) grozīt šādi:)

-Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32. saimniecības Iebildumu nav? Ievada teksts pieņemts. — A.
gadam." Kārtēji ieņēmumi. II dala— Saeima.

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Ievada
teksts.

(A. Kārtēji ieņēmumi.
Tek. §§ i Ls Ls
Nr.

II. Saeima.
4a 90. Dažādi ieņēmumi — likt 425.—

Kopā II daļai . . . 1.000.— vietā likt 1.425.—)
Vārdu neviens nevēlas? Lieku II daļu uz balso- tējo ieņēmumu II dala pieņemta. — III dala — Mini-

šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret II daļas pie- stru kabinets,
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Kār-

(III . Ministru kabinets.
5 53. Rūpniecības uzņēmumi 64.568.— vietā likt 76 935.—
6a 85. Valsts kontroles uzrēķini — likt 213.—

Kopā III daļai . . . 64.928.— vietā likt 77.508.—)
Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kār- nav. Kārtējo ieņēmumu III dala vienbalsīgi pieņem-

tējo ieņēmumu III dala. Lūdzu pacelties tos, kas ir ta. — Kārtējo ieņēmumu V daļa — Ārlietu ministrija.
pret tas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī

(V. Ārlietu ministrija.
3 Centrālā i e^tārf e

8 16. Konsulārās nodevas . .20.000.— vietā likt 12.000—
9 17. Pases un uzturas apliecības 2.000.— „ „ 1.500.—

10 43. Valsts ēku izīrēšana 22.000.— „ „ 22.200.—
11 67. Kustamas mantas pārdošana 100.— „ „ 280.—
12 81. Izdevumu atmaksas 10.200— „ „ 11.400.—
13 85. Valsts kontroles uzrēķini 500,.— „ „ 2.500.—
14 90. Dažādi ieņēmumi . . _ 1.000.— „ „ 300 —

Kopā centrālai iestādei . . . 56.000.— „ „ 50.180.—
b. Pārstāvības ārzemēs.

15 16. Konsulārās nodevas 427.000.— vieta likt 330.000.—
16 17. Pases un uzturas apliecības 285.000.— „ „ 240.000 —
17 28. Dažādas atlīdzības . 6.700.— „ „ 5.000 —
18 43. Valsts ēku izīrēšana 24.000.— „ „ 20.000.—
19 90. Dažādi ieņēmumi 8.300.— „ „ 5.000.—

Kopā pārstāvībām ārzemēs . . . 751.000.— „ „ 600.000.—
Kopā V daļai . . . 807.000.— „ „ 650.180.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kār- nav. Kārtējo ieņēmumu V daja pieņemta. — VI dala
tējo ieņēmumu V dala. Lūdzu pacelties tos, kas ir — Tieslietu ministrija,
pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari

(VI. Tieslietu ministrija,
a. Tiesu departaments.

21 24. Dažādas nodevas 2.000.— vietā likt 2.430.—
27 83. Konfiskācijas 5.000.— „„

.Hcl'Kopā tiesu departamentam . . . 2.338.669.— „ „ 2.342.956.—
h. Cietumu departaments.

29a 67. Kustamas mantas pārdošana — l'kt \\"~
29b 81. Izdevumu atmaksas—

?,,n29c 82. ? Naudas sodi • • :
— » \\o

~
29d 85. Valsts kontroles uzrēķini — > 112-—

Kopā cietumu departamentam . . . 221.089.— vietā likt 221.679.—
Kopā VI daļai . . . 2,559.758.— „ „ 2.564.635.—)

Nobalsošanānāk kārtējo ieņēmumu VI daļa. Lū- dala vienbalsīgi pieņemta. — VII dala — Iekšlietu mf-
dzu pacelties tos, kas ir pret tas pieņemšanu. Tādu nistrija.
nav. Kas atturas? Arī nav. Kārtējo ieņēmumu VI

(VII. Iekšlietu ministrija,
a. Administratīvais departaments.

35 58. Dažādi uzņēmumi 16.307.— vietā likt 1^V~
36 67. Kustamas mantas pārdošana 2.800.— „ „ Jļ ann
37 81. Izdevumu atmaksas 63.800.— „ „ 33.800.—
39 83. Konfiskācijas 500.— „ „ 1.215—
40 90. Dažādi ieņēmumi 10.400.— „ „ 12.949.—

Kopā VII daļai . . . 1.115.217.— „ „ 1.083.422.—)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmu- Arī nav. VII dala vienbalsīgi pieņemta. —Kārtējo lē-
mu VII daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? ņēmumu VIII daļa — Izglītības ministrija.

(VIII. Izglītības ministrija.

ka.

Izglītības ministra sekretariāts.
41 58. Dažādi uzņēmumi ...." . 1.000,— vieta likt 1.587.—

Kopā Izglītības ministra sekretariātam . . . 1.100.— „ „ 1.687.—
b. Skolu departaments.

Departaments.
42a 90. Dažādi ieņēmumi — I'kt 2.210.—
45a 67. Kustamas mantas pārdošana — »» 18.—
45b 85. Valsts kontroles uzrēķini — .. 29.666 —

Kopā departamentam . . . 39.837.— vietā likt 71.731 —
Kopā skolu departamentam ... . 40.147.— „ „ 72.041.—•

f. Mazākuma tautību izglītības pārvaldes. .
56a 85. Valsts kontroles uzrēķini likt 2.000.—

Kopā mazākuma tautību izglītības pārvaldei 137.000.— vieta likt 139.100.—
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Tek. §§
Nr. Ls Ls

g. Latvijas universitāte.
60 55. Lauksaimniecības uzņēmumi 18.697.— vieta likt 6,697 —
61 58. Dažādi uzņēmumi ? . _... _..... 28.234.— „ „ 20.234.—

Kopa Latvijas universitātei .. .. 1.266.139.— „ „ 1.246.139.—
h. Latvijas konservatorija.

66a 85. Valsts kontroles uzrēķini ....... likt 17.—
Kopā Latvijas konservatorijai . . . 85.220.— vieta likt 85.237.—

i. Mākslas akadēmija.
69a 85. Valsts kontroles uzrēķini likt 1.349.—

Kopā mākslas akadēmijai . . . 39-065.— vieta likt 40.414.—
k. Valsts mākslas muzejs.

71a 90. Dažādi ieņēmumi , — likt 60.—
Kopā valsts mākslas muzejam . . . 200.— vietā likt 260.—

Kopā VIII daļai . . . 2.369.214,— „ „ 2.375.121.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kār- turas? Arī nav. Kārtējo ieņēmumu VIII dala vien-
tējo ieņēmumu VIII daļa. Lūdzu pacelties tos, kas balsīgi pieņemta. — IX daļa — Finanču ministrija.
ir pret VIII daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-

(IX. Finanču ministrija,
a. Valsts saimniecības departaments.

75 2. Naudas kapitālu nodokli > . 2.000.— vietā likt 1.988.—
76 10. Apdrošināšanas nodoklis 350.000.— „ „ 620.151.—
77 32. Linu monopols 1.— „ „ 1.626.—
78 43.- ? Valsts ēku izīrēšana 92.880.— „ „ 92.882.—
79 53. Rūpniecības uzņēmumi . 77.213.— „ „ 47.035.— ?
80 58. Dažādi uzņēmumi 2.000,— strīpot . —
81 61. Valsts kredītiestādes .......... 2.371.817.— vietā likt 2.387.192.—
82 62. Valsts vērtspapīru portfelis ... . .' . 1.787.900.— ' „ „ 1.031.301..—
83 75. Iekšējie aizņēmumi ......... 20.000.— „ „ . 11.159.—
84 81. Izdevumu atmaksas 155.800.— „ „ 106,171;.—
85 84. Bezmantinieku manta 14.000.— „ „ 14.585,—
86 90. Dažādi ieņēmumi 70.000.— , „ „ 69.128..—

Kopā valsts saimniecības departamentam 4.943.611.— „ „ 4.383.218 —
b. Tirdzniecības un rūpniecības departaments.

87 21. Rūpniecības un tirdzniecības nodevas . . 193.800,.— vietā likt 198.800.—
89 53. Rūpniecības uzņēmumi , . ? 272,193.— „ „ 1.—

Kopā tirdzniecības un rūpniecības departamentam 467.793.—? „ „. 200.601.—
c. Nodokļu departaments.

92 2. Naudas kapitālu nodokli 650.100,.— vietā likt 653.409.—
93 3. Nekustamas mantas nodokļi 4.800.000.— „ „ 4.800.056.—
94 4. Mantojumu un dāvinājumu nodoklis . . . 900.000.— , „ . „ 900.565.—
95 6. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis . . 4.830.000.— „ „ 4.318.336.—
96 7. Ārkārtējās peļņas nodokli 220,100..— ' „ ' 220.062 —
97 8. Zīmognodeva 10.000.000.— „ „ 7.338.540.—
98 12. Akcīze 20.208.250.— „ „ 18.100.000.—
99 13. Patentu nodokļi 675.000.— „ , „ 592.424.—

100 19. Rakstu nodevas 400.000.— „ „ 206.934.—
101 21. Rūpniecības un tirdzniecības nodevas . 74.000.— „ „ 75.432.—
103 28. Dažādas atlīdzības 20.000.— „ „ 16.907.—
104 31. Spirta un degvīna monopols 28.930,398.— „ „ 22.500.000.—
106 81. Izdevumu atmaksas 17.200.— „ „ ' 15.267.—
107 82. Naudas sodi 54,000.— „ „ ? 49.485.—
108 83. Konfiskācijas 1.000.— „ „ 2.955 —

Kopa nodokļu departamentam . . . 75.787.448.— .„ „ 63.797.772.—
d. Muitas departaments.

110 11. Muitas nodokļi 55.860.000.— vietā likt 28.786.928.—
111 20. Muitas nodevas _ 745.000.— „ „ 479.715.—
113 43. Valsts eku izīrēšana 280.000.1- „ „ 241.605 —
114 58. Dažādi uzņēmumi 1.000.— „ . „ 1.281.—
115 67. Kustamas mantas pārdošana ..... 500.— „ „ 613.—
116 81. Izdevumu atmaksas 4.500.— „ „ 3.633.—
117 82. , Naudas sodi . .' 80.000.— „ „ 52.468.—
118 83. Konfiskācijas . . 20.000.— „ ? „ 11.455.—
119 90. Dažādi ieņēmumi 8.000.— „ „ 4.811.—
119a — Muitas nenoskaidroti nodokļi '?". '— likt 3.416.491.—

Kopa muitas departamentam . . . 57.000.000.— vietā likt 33.000.000.—
e. Jūrniecības departaments.

120 22. Ostu un iekšējās satiksmes nodevas . . . 3.802.250.— vietā likt 2.468.500.—
121 24. Dažādas nodevas . . . . 600.— „ „ 390.—
122 28. Dažādas atlīdzības 10.800.— „ „ 7.000.—
123 " 42. Valsts zemes ._ 60.500.— „ „ 39.300.—
124 43. Valsts eku izīrēšana 68.500.— „ „ 44.500.—
125 54. Tirdzniecības uzņēmumi ...:.. ?' . 54.019.— strīpot —
126 58. Dažādi uzņēmumi . 1.000.— vietā likt 650 —
127 67. Kustamas mantas pārdošana 3.000.— „ „ 13.538.
128 81. Izdevumu atmaksas 60.000.— ' „ „ ? 39.000.
129 82. Naudas sodi 2.000.— „ „ L400.—
130 90. Dažādi ieņēmumi 4.050.— „ „ 9,36s!—

Kopā jūrniecības departamentam . . 4.066.719.— „ „ 2.623.646 —
Kopā IX daļai 142.265.571.— „ „ 104.005.237.—.)

Vārdu neviens nevēlas_? Nobalsošanā nāk kār- nav. Kārtējo ieņēmumu IX dala vienbalsīgi pieņem-
tejo ienākumu IX dala. Ludzu pacelties tos, kas ir ta. — X daļa — Zemkopības ministrija.
pret tas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari

(X. Zemkopības ministrija.
131 41, Valsts meži (pielikums <NJ 21) . , . , 5.892,144.— vietā likt 1,--
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Tek. §§ '
Nr. Ls Ls

a. Zemkopības departaments.
132 24. Dažādas nodevas 9.000.— vietā likt 6.000—
133 28. Dažādas atlīdzības 22.900.— „ „ 15.267.—
134 42. Valsts zemes 900.000.— „ „ 634.320.—
135 43. Valsts ēku izīrēšana 12.000.— „ „ 8.000.—
136 55. Lauksaimniecības uzņēmumi 149.955.— „ „ 99.970.—?
137 67. Kustamas mantas pārdošana 8.000.— „ „ 5.333.—
138 81. Izdevumu atmaksas 226.730.— „ „ 151.153.—
139 90. Dažādi ieņēmumi . . 40.000.— „ „ 26.667.—

Kopā zemkopības departamentam . 1.368.585.— „ „ 946.710.—
c. Veterinārpārvalde.

142a 85. Valsts kontroles uzrēķini — likt 110-—
Kopā veterinārpārvaldei ..... 113.410.— vieta likf 113.520 —

b. Meliorācijas departaments.
142b 90. Dažādi ieņēmumi '. . — likt 25.296.—

Kopā X daļai 7.374.139.— vietā likt 1.085.527.--.)
Iebildumu nav? Kārtējo ieņēmumu X dala pie-

ņemta. — XI dala — Satiksmes ministrija.
(XI. Satiksmes ministrija.

143 36. Pasts, telegrāfs un telefons 3.106.728.— vietā likt 2.920.257.—
144 51. Dzelzceļi 7.064.061,.— „ „ 1-—

Kopā XI daļai 10.170.789.— „ „ 2.920.258.—)
Iebildumu nav? XI dala pieņemta. — XII dala — Tautas labklājības ministrija.

(XII. Tautas labklājības ministrija.
a. Sociālās apgādības un darba aizsar-

dzības departamenti.
145 28. Dažādas atlīdzības _ . 300.676.— vieta likt 300.000.—
149 55. Lauksaimniecības uzņēmumi 8,025.— „ „ 9.400.—
151a 85. Valsts kontroles uzrēķini — likt 400.—
152 90. Dažādi Jeņēmumi 3.244.— vieta likt 4.500.—

Kopa sociālas apgādības un darba
aizsardzības departamentiem . . 365.838.— „ „ 368.193.'—

b. Veselības departaments.
153 24. Dažādas nodevas 200.— vieta likt 500.—
154 28. Dažādas atlīdzības 415.890.— „ „ 415.521.—
158 58. Dažādi uzņēmumi 187.771..— „ „ 187.711.—
159 67. Kustamas mantas pārdošana 100.— „ „ 1,000.—
160a 85. Valsts kontroles uzrēķini — likt 55.—

Kopā veselības departamentam . . 687.958.— vieta likt 688.784.—
Kopā XII daļai 1.053.796.- „ „ 1.056.977.—.)

Iebildumu nav? Kārtējo ienākumu XII daļa pie-
ņemta. — XIII daļa — Valsts statistiskā pārvalde.

(XIII. Valsts statistiskā pārvalde.
162 58. Dažādi uzņēmumi 10.000.— vieta likt 8.000.—
163 90. Dažādi ieņēmumi 20.000.— „ „ 15.000.—

Kopā XIII daļai 30:000;.— „ „ 23.000t—)

Iebildumu nav? XIII dala pieņemta. — XIV
dala — Kara ministrija.

(XIV. Kara ministrija.
164a 36. Pasts, telegrāfs un telefons — likt 20.—
166 42. Valsts zemes 8.400.— vieta likt 9.084.—

Kopā XIV daļai 364.000.— „ „ 364.704.—)

Iebildumu nav? Kārtējo ienākumu XIV daja
pieņemta. — Kārtējo ienākumu kopsumma.

(Kārtējo ieņēmumu kopsumma ... 168.194.004.— vietā likt 115.195.586.—)

Iebildumu nav? Pieņemta. — B. Ārkārtējie ie-
ņēmumi. IX daja — Finanču ministrija.

(B. Ārkārtēji ieņēmumi.
IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments.
174 38. Metalnaudas regālija 7.150.000.- vietā likt 10005.000.-
175 70. Rīcības un pamatkapitālu atmaksas . . 313.696.— „ „ 150.020—

Kopā IX daļai 7.463.696.- , „ „ 10.155,020.-)

Iebildumu nav? Ārkārtējo ienākumu IX daļa pie-
ņemta.— X daļa. Zemkopības ministrija.

(X. Zemkopības ministrija,
a. Zemkopības departaments. _

177 66. Nekustamas mantas pārdošana .... 500.000.— vieta likt 139.920.—
d. Lubānas ezera regulēšanas darbu

pārvalde. i
178 43. Valsts ēku izīrēšana 1.500.— vieta likt

}^a
179 90. Dažādi ieņēmumi ......... 12.000.— „ „ 6.0UU.-

Kopā Lubānas ezera regulēšanas dar-
bu pārvaldei, 13.500.— „ „ 7.000.—

Kopā X daļai 2.166,300.- „ „ 146.920.-)

Jebildumu_nav? Ārkārtējo ieņēmumu X daļa
pieņemta. — Ārkārtējo ieņēmumu kopsumma.

(Ārkārtējo ieņēmumu kopsumma . . . 9.629.996.— vietā likt 10.301.940.—)

Iebildumu nav? Ārkārtējo ieņēmumu kopsumma
pieņemta. Valsts ieņēmumu kopsumma.

(Valsts ieņēmumu kopsumma . . , 177.824.000.— vieta likt 126.528.526.—)
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Iebildumu nav? _ Valsts ieņēmumu kopsumma
pieņemta. — A. Kārtējie izdevumi. I daļa — Valsts
prezidents.

Tek. §§ ' Ls Ls
Nr. (A. Kartēji izdevumi.

I. Valsts prezidents.
1 V. 1 1. Atalgojumi 82.048.— vietā likt 80.048.—
2 2. Pārvaldes izdevumi 4.80O.— „ „ 4.470.—
3 3. Saimniecības izdevumi 35,500— „ „ 34.443.—
4 4. Inventāra jauniegādašana 26.900.— „ „ 19.555.—
5 5. Eku pamatremonti . 48.800.— „ „ 6.000,—
6 9. Reprezentācijas izdevumi 24.000.— „ „ 14.050.—
7 V. 81 87. Ordeņu -domes 28.000.— „ „ 16.000.—

Kopā I daļai ....... 250.048.— „ „ 174.566.—)
Vārdu neviens nevēlas? Kārtējo izdevumu I Kārtējo izdevumu I daļa vienbalsīgi pieņemta. — II

dala nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret daja — Saeima.
I dalās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.

(II. Saeima.
8 V. 2 1. Atalgojumi 1.188.354.— vietā likt 1.158.354.—
9 2. Pārvaldes izdevumi 26.220.— „ „ 18.720.—

10 3. Saimniecības izdevumi 42.000.— „ ,', 37,200,—
11 4. Inventāra jauniegādašana ..' ... 21.000.— „ „ 15.500.—
14 9. Reprezentācijas izdevumi .._ ... 14.800.— „ „ 7.400.—
15 11. Dalību naudas un starptautiskas kon-

ferences ...' .. 6.500.— „ „ 1.700.—
Kopā II daļai ..) .... 1.491.374.— „ „ 1.431.374.—)

Vārdu neviens nevēlas? II daļa nāk nobalso- izdevumu II daļa vienbalsīgi pieņemta. ?— III daja
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II dajas pie- ?— Ministru kabinets,
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo

(III. Ministru kabinets.
16 V. 3 1. Atalgojumi 238.086.— vietā likt 194.672.—
17 2. Pārvaldes izdevumi 32.659.— „ „ 27.706.—
18 3. Saimniecības izdevumi 9.895.— „ „ 9.395 —
19 4. Inventāra jauniegādašana 350.— „ „ 270.—
20 6. Izdevniecības izdevumi 2.500.— „ „ 2.250.—
21 9. Reprezentācijas_ izdevumi_ 31.000.— „ „ 21.000.—
22 V. 49 51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem . 57.000.— „ „ 54.500.—

Kopā III daļai ....... 371.490.— „ „ 309.793.—)
Vārdu neviens nevēlas? III dala nāk nobalso- izdevumu III dala vienbalsīgi pieņemta. — IV. daļa

šanā. Lūdzupacelties tos, kas ir pret III dajas pie- — Valsts kontrole,
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo

(IV. Valsts kontrole.
23 V. 4 1. Atalgojumā 1.115.315.— vietā likt 1.106.914.—
24 2. Pārvaldes izdevumi 65.081.— „ „ 52.481.—
25 3. Saimniecības izdevumi 17.464.— „ „ 17.164.—
26 4. Inventāra jauniegādašana 6.740.— „ „ 3-100.—

Kopā IV daļai 1.212.600— „ „ 1.187.659.—)
Vārdu neviens nevēlas? IV daļa nāk nobalso- izdevumu IV daļa vienbalsīgi pieņemta. — V daļa —

šana. Ludzu_pacelties tos, kas ir pret IV daļas pie- Ārlietu ministrija.
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo

(V. Ārlietu ministrija.
a. Centrāla iestāde.

28 V. 5 1. Atalgojumi 243.462.— vietā likt 235.462 —
29 2. Pārvaldes izdevumi - 166.700.— „ „ 133.700.—
31 4. Inventāra jauniegādašana 11.200.— „ „ 7.200 —
32 6. Izdevniecības izdevumi 9.000.— „ „ 6.000 —
33 10. Informācija un propaganda .... 90.000.— „ „ 81.000.—
35 V. 34 32. Pabalsti nespējniekiem un trūcīgiem

pilsoņiem 12.000.— „ „ 22.000.—
Kopa centrālai iestādei 668.262.— „ „ 621.262.—
b. Pārstāvības ārzemēs.

36 V. 6 1. Atalgojumi 1.082.912.— „ „ 1.062.212.—
37 2. Pārvaldes izdevumi 106.200.— „ „ 103.200.—
38 3. Saimniecības izdevumi 293.400.— „ „ 265.400 —
39 4. Inventāra jauniegādašana ..... 37.000.— „ „ 31.000 —
40 9. Reprezentācijas izdevumi ar norēķi-

našanos 126.800.— „ „ 96.800.—
41 84. Pārstāvības bez norēķināšanas . . . 235.000,— „ „ 219.500.—

Kopā pārstāvībām ārzemēs ... 1.881.312.— „ „ 1.778.112.—
Kopā V daļai 2.549.574.— „ „ 2.399.374.—)

Iebildumu nav? Kārtējo izdevumu V daja pie-
ņemta. — VI dala — Tieslietu ministrija.

(VI. Tieslietu ministrija.
a. Tiesu departaments.

42 V. 14 1. Atalgojumi 109.754.— vietā likt 103.000.—
43 2. Pārvaldes izdevumi 47.210— „ „ 43.500.'—
44 3. Saimniecības izdevumi 17.722.— „ „ 15.831 —
45 4. Inventāra jauniegādašana 1.300.— „ „ 600 —
46 6. Izdevniecības izdevumi 16.890.— „ „ 13.30047 8. Dienesta apģērbi . 4.355.— strīpot —

'

Kopā tiesu departamentam . . . 197.231.— vietā likt 176.231.—
b. Senāts.

48 V. 15 1. Atalgojumi 244.692.— vietā likt 231492 —
49 2. Pārvaldes izdevumi 3.200,— „ „ 3000—
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Tek. §§ Ls Ls
Nr.
50 3. Saimniecības izdevumi 710.— vietā likt 510.—
51 4. Inventāra jauniegādašana 2.000.— „ „ 500.—

Kopā senātam 250.602.— „ „ 235.502.—

c. Tiesu palāta.
52 V. 16 1. Atalgojumi ' ? 270.536.— vietā likt 250.440.—
54 3. Saimniecības izdevumi 7.393,— „ „ 6.100.—
55 4. Inventāra jauniegādašana 2.600.— „ „ 1.20a—

Kopā tiesu palātai 293.540.— „ „ 270.751.—
d. Rīgas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.
57 V. 17 2. Pārvaldes izdevumi 102.512.— vietā likt 94.312.—
58 3. Saimniecības izdevumi 25.694.— „ „ 23.004.—
59 4. Inventāra jauniegādašana 7.600.— „ „ 1.800.—

Kopā apgabaltiesai 1.118.006.— „ „ 1.101.316.—
MicrtiGSās

60 V. 18 1. Atalgojumi . . ' 424.064.— vietā likt 423.564.—
61 2. Pārvaldes izdevumi 23.263— „ „ 22.063.—
62 3. Saimniecības izdevumi 22.802.— „ „ 17,802 —
63 4. Inventāra jauniegādašana 2.883,— „ „ 1.003.—

Kopā miertiesām 473.012.— „ „ 464.432—
Kopā Rīgas apgabaltiesai . . 1.591.018.— „ „ 1.565.748.—

e. Jelgavas apgabaltiesa.
Apgabaltiesa.

64 V. 17 1. Atalgojumi 422.815.— vietā likt 412.810.—
65 2. Pārvaldes izdevumi 35.512.— „ „ 33.012 —
66 3. Saimniecības izdevumi 14.895.— „ „ 12.200—
67 4. Inventāra jauniegādašana 3.0001— „ „ 1.600—

Kopā apgabaltiesai 476x222.— „ „ 459.622.—
IV1 iprt i'G^9 s

68 V. 18 1. Atalgojumi . .' 154.686.— vietā likt 151.280.—
69 2. Pārvaldes izdevumi 9.551.— „ „ 9.051.—
71 4. Inventāra jauniegādašana 1.600.— „ „ 900 —

Kopā miertiesām 176.791.— „ „ 172.185.—
Kopā Jelgavas apgabaltiesai . . . 653.013.— „ „ 631.807 —

f. Liepājas apgabaltiesa.
Apgabaltiesa.

73 V. 17 2. Pārvaldes izdevumi . ... . . . . 29.490.— vietā likt 27.000.—
74 3. Saimniecības izdevumi 43.459.— „ „ 32.949.—
75 4. Inventāra jauniegādašana 1.400.— „ „ 800.—

Kopā apgabaltiesai 373.330.— „ „ 359.7301—
Miertiesas.

77 V. 18 2. Pārvaldes izdevumi 4.938.— vietā likt 4.788.— ' ' '? '
78 3. Saimniecības izdevumi 2.935.— „ „ 2.735.—
79 4. Inventāra jauniegādašana 1.500.— „ „ 400.—

Kopā miertiesām 100;900— „ „ 99.450.—
Kopā Liepājas apgabaltiesai . . . 474.230.— „ „ 459.180.—

g. Latgales apgabaltiesa.
Apgabaltiesa.

80 V. 17 1. Atalgojumi 683.994.— vietā likt 681.994- ? '
81 2. Pārvaldes izdevumi 90.030.— „ „ 88.030.—

Kopā apgabaltiesai ...... 796.772.— „ „ 792.772.— I
Miertiesas.

87 V. 18 4. Inventāra jauniegādašana 3.200.— vietā likt 2.200.—
Kopā miertiesām 301.409.— „ „ 300.409.—
Kopā Latgales apgabaltiesai . . . 1.098.181.— „ „ 1.093.181.—
Kopā tiesu departamentam un tiesu

iestādēm 4.557.815.— „ „ 4.432.400.—
h. Cietumu departaments.

88 V. 19 1. Atalgojumi 1.796.058.— vietā likt 1.741.058.—
89 2. Pārvaldes izdevumi _ 38.120.— „ „ 32.120—
91 4. Inventāra jauniegādašana 158,670.— „ „ 114.184—
92 5. Eku pamatremonti 14.901.— „ „ 10.901.—
94 7. Uztura izdevumi 475.337.— „ „ 461.337.—
95 8. Dienesta apģērbi 74.895.— „ „ 60.095 —

Kopā cietumu departamentam . . 2.846.785.— „ „ 2.708.499.—
Kopā VI daļai 7.404.600.— „ „ 7.140.899.—

Cietumu uzņēmumu budžets.
B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi. Pielikums JMu 2.
1. Papildu pamatkapitāls 53.924.— vietā likt 26.970.—
2. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 16.000.— „ „ 26.954.

Kopā . . . 69.924 — „ „ 53.924.— ! '
II. Izdevumi.

4. Materiālu krājumu atjaunošana . . . 16.000— strīpot
Kopā . . . 69.924.— vietā likt 53.924.—)

Iebildumu nav? Kārtējo izdevumu VI dala pie-
ņemta. — VII da[a — Iekšlietu ministrija.
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Tek §§ Ls Ls
Nr. . (VII. Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments.
Departaments.

96 V. 8 1. Atalgojumi 238,373.— vietā likt 223.187.—
97 2. Pārvaldes izdevumi 52.288.— „ „ 52.038.—
98 3. Saimniecības izdevumi 23.559.— „ „ 23.519.—

Kopā departamentam 326.525.— „ „ 311.049.—

Policija.
102 V. 9 1. Atalgojumi 5.108.235.— vietā likt 5.115.735.—
103 2. Pārvaldes izdevumi 500.648.— „ „ 475.648 —
104 3. Saimniecības izde_vumi . .' . . . ' . 250.244,— „ „ 242.244.—
105 4. Inventāra jauniegādašana 24,393.— „ „ 19.393.—
107 7. Uztura izdevumi 14237..— „ „ 9.237 —
108 8. Dienesta apģērbi 94.080.— „ „ 87.080 —

Kopā policijai 5.995.837.— „ „ 5.953.337.—
Robežapsardzība.

109 V. 11 1. Atalgojumi 2.132.694.— vietā likt 2.137.964.—
110 2. Pārvaldes izdevumi 113.800.— „ „ 107.800—
111 3. Saimniecības izdevumi 284.000.— „ „ 276.000.—
112 4. Inventāra jauniegādašana 8.750.— „ „ 2.050.—
114 8. Dienesta apģērbi 87.000.— „ „ 57.000 —
115 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi 3.000.— „ „ 1.000.—
116 V. 11 99. Dažādi izdevumi 9.000. „ „ 6.000.—

Kopā robežapsardzībai 2.643.244.— „ „ 2.592.814.—
Aizsargu organizācijas.

117 V. 12 1. Atalgojumi 87.275.— vietā likt 86,984.—
118 2. Pārvaldes izdevumi 93i521. „ „ 91.021.-—
119 3. Saimniecības izdevumi 120,50o! " , ' , ' 117.500i—
120 4. Inventāra jauniegādašana 47^350! ', ', " 20,000.—

Kopā aizsargu organizācijām . . 348.646.— „ ? „ 315.505.—

Būvniecības pārvalde.
121 V. 73 1. Atalgojumi 46.471.— vietā likt 44.933.—
122 2. Pārvaldes izdevumi 4.000— „ „ 3.500.—
123 3. Saimniecības izdevumi 100.— „ „ 70.—

Kopā būvniecības pārvaldei . . . 50.771.— „ „ 48.703.—
Kopā administratīvam departamentam 9.365.023.— „ „ 9.221.408.—

b. Pašvaldību departaments.
Departaments.

125 V. 71 1. Atalgojumi 163.186.— vietā likt 160.692.—
126 2. Pārvaldes izdevumi 5.400.— „ „ 4.500.—
127 3. Saimniecības izdevumi 250.— „ „ 200.—

- 128 4. Inventāra jauniegādašana 250.— „ „ 100.—
129 6. Izdevniecības izdevumi 250.— strīpot —

Kopā departamentam 169.336.— . vietā likt 165.492.—

Garīgo lietu pārvalde.
130 V. 72 1. Atalgojumi 12,100.— vietā likt 12.069.—
131 2. Pārvaldes izdevumi 370.— „ „ 270—

Kop.ā garīgo lietu pārvaldei .... 12.520.— „ „ 12.389.-—
Kopā pašvaldības departamentam . 181.856.— „ „ 177.881.—

c. Kriminālpolicija.
133 V. 10 1. Atalgojumi 627.546.— vietā likt 622.822.—
134 2. Pārvaldes izdevumi 123.041.— „ „ 121.196.—
135 3. Saimniecības izdevumi 19.062.— „ „ 18.792.—
136 4. Inventāra jauniegādašana 4.187.— „ „ 2.397.—
137 7. Uztura izdevumi 300.— „ „ 270.—
138 8. Dienesta apģērbi 6.342.— „ „ 3.535.—

Kopā kriminālpolicijai 780.478.— „ . „ 769.012.—
Kopā VII daļai 10.327.357.— „ „ 10.168.301.—)

Vārds deputātam Ulpem. mazākus noziegumus. Tas te vairākkārt ir konsf»-
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Iekšlietu ministrijas tēts, un par to te runāt es_negribētu; bet nevienam

budžetā mūsu frakcijai ir daži pārlabojumi un ari Augsta namaloceklim nebūs noslēpums, ka šī organi-
priekšlikumi pārejas formulu veidā. zacija ir izvērtusies nevis par kādu valsts aizsargu

Vispirms šīs ministrijas budžetā ir viens postenis, organizāciju, bet gan par vienas partijas aizsargu
kas pašreizējā krizes laikā varētu itin labi izpalikt, organizāciju; kuras partijas, to atkal lieki tmnet -
Tās ir summas aizsargu organizācijām. Par 12 mē- l?,rs zina _ratrs. zina'sarga s,ie aiZSar &> Katrs
nešiem šis summas sastāda 348.000 latu. Šī summa zina> kas ««tajās viņu karoga svētkos; kas sit tas
tagadējos krizes laikos ir samērā liela, ko mēs bez na^karoga kāta — to mes visi zinām. Tas ir
sāpēm varētu tagad strīpot. Protams, lielākā dala amata Personas, bet amata personas, kuras nak tikai
šīssummas — par pagājušiem 9 mēnešiem tagad jau no vienas politiskas partijas. Ja šīs aizsargu orga-
iztērēta, par to nemaz nešaubīsimies. No šiem 348.000 nīzacijas, kuras saņem līdzekļus no valsts kases,
latu bus atlikusi vairs tikai */*', t. i. izdevumi par 3 mē- saprastu, ka viņas kalpo valstij, tad būtu jāšaubās vai
nešiem, proti apmēram 70.000 latu; bet ari šī summa mes tādu priekšlikumu būtu iesnieguši; bet hdz
nav pārāk niecīga, lai to pilnīgi ignorētu. Pie tam pašam pēdējam laikam šīs organizācijas ir pierādīju-
man šķiet, ka, strīpojot šo summu, mēs valsts dzīvei šas, ka viņas ir vienas politiskās partijas organizāci-
izdarisim tikai labu. Šīs organizācijas taču, laikam, jas. Tāpēc mēs liekam priekšā strīpot budžetā atli-
ir tās, kuru atsevišķie locekli ir izdarījuši lielākus vai kušo summu, kas sasniedz 79.000 latu.
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Daudz ir runāts par taupību. Tautas vietnieki!
Jus gan zināt provinces ierēdņus, tos, kas visvairāk
reprezentejas un kam cita darba nav, kā izbraukt uz
aizsargu svētkiem, pieņemt parādes, norunāt parādes
uzrunas, braukt ar valsts automobiļiem,kūpināt lato-
lu. Jus zināt, kas tie ir par kungiem ar spožām po-
gām — tie ir mūsu apriņķu priekšnieki. — Šispos-
tenis ir pilnīgi lieks. Tagad ir tā: apriņķa priekš-
nieks saņem rīkojumus no centrālām iestādēm. Viņš
izdod rīkojumus saviem palīgiem, kuri sēž turpat
blakus istabā; tomēr, neskatoties uz to, ka šie palīgi
sēž blakus istabā, notiek plaša sarakstīšanās ar palī-
giem un citiem apakšniekiem. Šī birokrātija iz-
beidzama. Visu šo darbu loti labi var veikt arī Iekš-
lietu ministrija. Ja jūs, kungi, nopietni gribat kaut ko
ietaupīt un radīt valsts aparātā zināmu skaidrību, kā
arī vienkāršot valsts aparātu, tad balsojiet ar mums
un palīdziet realizēt to pārejas formulu, ko mēs šeit
iesniedzam. Šī pārējas formula prasa likvidēt apriņķu
priekšniekus un pienākumus, kādus viņi līdz šim
veikuši — policijas pārraudzību, nodot apriņķu
valdēm.

Kas tad sēž tanīs apriņķu valdēs? Tur sēž jūsu
pašu ieceltie ierēdņi. Ja reiz apriņķa priekšnieks,
jūsu iecelts ierēdnis, var izpildīt attiecīgos pienāku-
mus, kāpēc tad apriņķa valdes priekšsēdētājs, kurš
ir tāds pats jūsu iecelts ierēdnis, nevarētu izpildīt ap-
riņķa priekšnieka pienākumu? Loti labi abus šos
posteņus var apvienot, kas arī būtu vienkāršāku un
lietderīgāku apstākļu sasniegšana šinī jautājumā.
Saskaņā ar to mēs iesniedzam šādu pārejas formulu:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par apriņķu
priekšnieku amata likvidēšanu, nododot apriņķa poli-
ciju apriņķa valdes pārziņā."

Ir vēl viens mazāks priekšlikums, kas prasa
viena lieka un nevajadzīga preses orgāna likvidēšanu.
Te jau lēma par vienu laikrakstu, ko sauc „Iekšlietu
ministrijas vēstnesis". Ir jandaudz runāts šeit par
šo slaveno un famozo „Vēstnesi". Katram zināms,
ka šis „Vēstnesis" vajadzīgs tikai dažiem atbildīgiem
Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, lai ar rindiņām
nopelnītu naudu. Pilsoņi, kas patiešām grib aizstāvēt
brīvo iniciatīvu, grib aizstāvēt tirgotājus tin rūpnie-
kus, nekādā ziņā nedrīkst atteikties palīdzēt mums šo
«Iekšlietu ministrijas vēstnesi" likvidēt, jo tad rūp-
niekiem un tirgotājiem vairs nebūs obligātoriski jā-
dod sludinājumi šai lapai. Ja palasāmies šo vēstnesi
un apskatām sludinājumus, kas tur ievietoti, tad re-
dzam, ka tur ir vesela rinda dažādu sludinājumu no
firmām un dažādām iestādēm. Katram zināms, ka
tas neveicina veikalnieku nolūkus, jo veikalnieki šo
lapu nelasa, bet to dara tikai tāpēc, ka to vēlas
priekšnieki un policija. Aiz visiem šiem iemesliem
mēs liekam priekšā šonevajadzīgo lapu — „Iekšlietu
minisrijas vēstnesi" likvidēt jauno 1. janvāra.

Tādi ir mūsu priekšlikumi Iekšlietu ministrijas
budžetā, kurus lūdzu atbalstīt arī tās frakcijas, kas
aizstāv valsts aparāta vienkāršošanu un budžeta sa-
mazināšanu,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dēķenam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Tagad daudz runā par dažādu iestāžu un ierēdņu lik-
vidēšanu, bet te Iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamentā ir palicis pavisam kāds anachronisms,
kāda iestāde, kas it ne ar ko nav attaisnojama un sevi
arī neattaisno. Es domāju garīgo lietu pārvaldi. Ja
tābūtu konsistorijas pēcnācēja — konsistorija arī bija
valdības orgāns —, tad tomēr šai iestādei nav kon-
sistorijas pilnvaru. Konsistorija varēja prasīt no
garīdzniekiem sprediķu konspektus, spredjķu no-
rakstus. Šai pārvaldei tādu tiesību nav. Mūsu baz-
nīcas ir autonomas, un viņām visām ir savas virsval-

des. Par šīm virsvaldēm garīgo lietu pārvaldei nav
itin nekas sakāms. Katrs garīdznieks savā katedrā ir
pilnīgs kungs un valdnieks. Viņš var ne tikai kritizēt
Latviju un Latvijas valdību, bet pat to arī nogānīt.
Garīdzniekam, katedrā stāvot, likums nav rakstīts.
Viņš var rīkoties pilnīgi pretlikumīgi, kā to dzirdējām
pirms šīm vēlēšanām, kad no katedras atskanēja
politiska propaganda. Nekāda iespaida uz baznīcām
garīgo lietu pārvaldei nav. Garīgo lietu pārvalde ne-
var izšķirt arī ķildas atsevišķu draudžu Un baznīcu
starpā, kas arī, varētu sacīt, attaisnotu viņas eksi-
stenci. Bet ko tad šī garīgā pārvalde dara? — Nu,
viņa pārvalda dažas skolas, mācības iestādes. Bet
tās tīri labi var nodot Izglītības ministrijai, un tur la-
bāk iederētos katoļu garīgais seminārs, pareizticīgo
garīgais seminārs, kā arī adventistu misiones skola,
ko pārzina Iekšlietu ministrijas garīgo lietu, pārvalde
Tā reģistrē atsevišķas draudzes, izdala pabalstus.
Pabalstu izdalīšanu tīri labi varētu veikt Benšons,
Tas ir pilnīgs meistars tai ziņā. Un vispār mēs esam
pret šiem pabalstiem. Baznīca ir pilnīgi šķirama no
valsts. Tas mums būs jāpanāk. Ja tur ir kādas
reģistrēšanas, tad tās var izdarīt pašvaldības depar-
tamenta atsevišķie darbinieki. Ja jūs saņemat visu
kopā, tad cita slēdziena nevarat gūt, kā vienīgi to, ka
šī iestāde ir pilnīgs anachronisms, nemaz neuzbrūkot
banīcai kā tādai. Šī iestāde nav vajadzīga, un būtu
vēlams, lai mūsu nākamos budžetos garīgo lietu pār-
valdes vairs nebūtu. Mēs iesniedzam savu priekš-
likumu pārejas formulas veidā: likvidēt garīgo lietu
pārvaldi Iekšlietu ministrijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J.Bērziņš (zemnieku savienība): Godātā dāma
un godātie kungi! Ulpes kungs, runādams par
budžeta pārkārtojumiem, jautāja, ko sargājot aiz-
sargu organizācija. Ulpes kungs, ja Jūs to vēl ne-
zināt, tad atļaujiet man sacīt, ka aizsargu organizāci-
ja sargā arī Jūs. Jā, ne Jūs vien, bet daudzus no

. jums, vienu otru no jūsu frakcijas, kad jūs savās gai-
tās mērojat ceļu uz laukiem.

Vēl tālāk Jūs it kā nezināt, kāpēc aizsargu orga-
nizācija mūsu zemē vajadzīga. Es Jums minēšu tikai
vienu piemēru. Tas bija tāds gadījums. Nupat šo-
ruden kāds aizsargs par pārkāpumiem tika izslēgts
no savas organizācijas. Atļaujiet- Jums pasacīt, ka
viens no Jūsu frakcijas ļaudīm, viens no sociālde-
mokrātu partijas cilvēkiem, kuram ir nekustams lau-
ku īpašums, bija tas,kas lūdza to aizsargu atstāt viņa
organizācijā. (Starpsaucieni.) Paprasait viņam pa-
šam savā frakcijā, viņš Jums pateiks. Ikviens uz
laukiem un it sevišķi tie, kuriem ir kāds nekustams
īpašums, pateiks, ka aizsargu organizācija ir nepie-
ciešama, ka viens aizsargs lauku mājā ir laba lieta.

Jūs diendienā un vietā nevietā mēģināt aizsargu
organizāciju nonicināt, cenšaties viņas lielo nozīmi
katrā gadījumā novest līdz nullei un padarīt aizsargus
it kā par nevajadzīgiem un liekiem mūsu valstī. Es
turpretim domāju, ka taisni šinī laikā, kad mūsu, zeme
pārdzīvo lielas saimnieciskas grūtības, kad noziegu-
mu skābs vairojas urt kad valdība nevar palielināt ad-
ministratīvo varu, arī sociāldemokrātiem vajadzēja
piekrist un saprast, ka aizsargu organizācija, kas at-
vieto policiju, ir nepieciešama un vajadzīga. (Starp-
saucieni.) Ulpes kungs, es Jums saku,ka Jūs runājat
oret aizsargiem ne tik daudz būtības dēļ, kā tāpēc,
ka tas ir jūsu platformā; tāpēc jūs katrā gadījumā
skandināt, ka aizsargu organizācija likvidējama vai,
mazākais, pārkārtojama.

Loti daudz sociāldemokrātu frakcijas biedru ir
bijuši spiesti griezties pie aizsargu organizācijas, kad
viņus ir_ apdraudējusi kāda nelaime. Atļaujiet man
minēt vēl vienu gadījumu. Kāds no jūsu partijas bie-
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driem — Jerkins griezies Iekšlietu ministrijā ar sū-
dzību par kādu Burtnieku pagasta aizsargu, un kad
šoJerkimu kāds ļaundaris apzadzis, viņš griezies pie
ta paša apsūdzētā aizsarga, kas tūlīt sēdies uz velo-
sipēda un zagli noķēris. Visos gadījumos uz laukiem,
kur zināmas personas apdraudējušas līdzpilsoņu mie-
ru, kārtību, mantu un dzīvību, visur aizsargi ir pie-
dalījušies šo personu gūstīšanā.

b
Minēja, ka aizsargiem esot paredzēts 348.000

latu. Patiesībā jaunajā budžetā šī summa samazināta
par 10%. Bez tam Latvijas aizsargiem paredzētā
summa ir trīsreiz mazāka par to, ko saņem Igaunijas
aizsargi, divreiz mazāka par to, ko dabū Lietuvas
aizsargi, desmit un vairāk reižu mazāka nekā Somi-
jas aizsargu saņemamā summa. Tāpēc ar norādīju-
mu, ka jātaupa uz aizsargu organizācijas rēķina, var
nākt Mežulis, Sudmalis un viņu domu biedri, nevis
nopietna politiska partija, kas grib, lai zemē valdītu
miers, drošība un kārtība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Pieskaroties Iekš-
lietu ministrijas, budžetam;, jāvērš jūsu uzmanība uz
sekojošo.

Ar Iekšlietu ministriju lielā mērā stāv sakarā
lauku pašvaldības. Iestājoties grūtākiem laikiem, uz
laukiem dzirdam daudz balsu, ka lauku pašvaldības
aparāts par smagu, sevišķi apriņķu valžu aparāts.
Tapec jāvērš iekšlietu ministra uzmanība uz to, ka
lauku pašvaldības aparāts jāgroza, lai vienā otrā ga-
dījuma,kur lauku pašvaldības budžets par lielu, to sa-
mazinātu.

Sevišķi daru jūs uzmanīgus uz apriņķu valžu
budžetiem. Pēdējā laikā dzirdam daudz balsu par
apriņķu valžu likvidēšanu. Tas ir atsevišķs jautā-
jums, vai apriņķu valdes likvidējamas, vai nē; bet
tas apstāklis, ka apriņķu pašvaldību budžeti ar katru
gadu pakapeniski_ pieaug, ir izsaucis lauku iedzīvotā-
jos sašutumu. Tāpat iedzīvotāji ir novērojuši, ka ap-
riņķu pašvaldības darbinieku skaits aizvien vairojas,
un tapec viņi arī aizrāda, ka tas ir zināmā mērā krizes
cēlonis. To pa daļai var attiecināt arī uz pilsētu paš-
valdībām. Tapec šos budžetus apstiprinot, Iekšlietu
ministrijai jāievēro šie aizrādījumi: jācenšasbudže-
tus samazināt, lai vairs nevarētu izpausties iedzīvo-
tāju sašutums, kas var pāriet katras robežas un pra-
sīt likvidēt dažas iestādes, nemaz neskatoties uz to,
vai tas derīgas, vai nē. Tā tad, lai nenonāktu tādā
stāvoklī, te Iekšlietu ministrijai jāievēro vislielākā

I

taupība.
Tālāk ar Iekšlietu_ministriju saistās arī mūsu dro-

šība. Te es gribētu vērst iekšlietu ministra uzmanību
uz to, kas pedeja laikā notiek. Mēs zinām, ka ir at-
sevišķu valstu aģenti, ko sūta pie mums un saņem
labu atalgojumu un palīdzību no ieinteresētās valsts.
Šie cilvēki tad nu arī cenšas izmantot mūsu pašreizē-
jos krizes apstākļus, lai tādā kārtā vājinātu valsts
drošību, lai, pie mums varētu ievest to iekārtu, ko viņi
aizstāv un sludina. Ta tad šeitpolicijai jābūt modrai
un ar lielāku enerģiju jāķeras pie šīsnevēlamās parā-
dības izskaušanas un iznīcināšanas.

Galvenās drošības iestādes uz laukiem ir aizsar-
gu organizācijas. Bez šaubāmi, mums jānoraida katrs
priekšlļkumskas prasa šo organizāciju likvidēšanu,
vai speķu vājināšanu un tai paredzēto summu strī-
pošanu. Bet mes nevaram mierīgi paiet garām tam,
ka aizsargu organizāciju dzīvo spēku traucē un vāji-
na. Mums ziņots no pagastiem par veselu rindu ga-
dījumu, kur pret jaunsaimniekuun sīkgruntnieku. par-
tijas locekļiem — aizsargiem lietoti zināmi spaidi un
nepieļaujami paņēmieni, kas neveicina aizsargu or-
ganizāciju attīstību un nostiprināšanos. Ir bijuši ga-
dījumi, kad atbildīgi aizsargu organizācijas darbi-

nieki, piemēram nodaļu, un vadu komandieri atstādi-
nāti no amata. Iemesli nav uzrādīti, bet pēc
nojautas var konstatēt, ka tas darīts tāpēc,
ka viņi pieder pie jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijas. Tāds stāvoklis aizsargu organizāci-
jās jānoraida, jo nevar būt tā, ka viena liela organizā-
cija, uz kuru mēs balstām savu drošību, nonāk vienas
politiskās partijas rokās; tas nekādā _ziņā neveicina
valsts uzplaukšanu, bet taisni traucē _tās darbību.
Tagad, kad uz laukiem vienā otrā vieta, sevišķi ap-
dzīvotākās vietās,parādās bezdarbs, kad kommūnisti
lielos apmēros lieto uz laukiem savus paņēmienus, lai
rīkotu tračus, vajadzīga šī organizācija, kas ir bijusi
un būs liels atbalsts lauku jaunsaimniekiem un sīk-
gruntniekiem. Aizsargi tomēr ir tie enerģiskākie un
tie drošākie. Ja tagad šiem darbīgākiem cilvēkiem
negrib ļaut darboties šinī organizācija, tas nozīmē
vājināt tās spēkus. Tāpēc iekšlietu ministrim jārū-
pējas, lai tādas parādības nenotiktu. Mēs ari nedo-
mājam, ka šai organizācijai jābūt par vienas vai divi
partiju „iestādi", bet lai šinī organizācijā ņem dzīvu
līdzdalību visas tās partijas, kuras atzīst Latvijas
demokrātisko iekārtu; tas mūsu valsti var tikai
stiprināt.

Tālāk — par blakus amatiem. Mēs zinām, ka
saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem nedrīkst ieņemt
atalgotus blakus amatus valsts iestādēs. Budžeta
kommisijā es mēģināju šo lietu noskaidrot. Lasījām
laikrakstos, ka aizsargiem ir viena nodaļa, kuras
priekšnieks ievēlēts Saeimā. Lasījām arī, ka ir no-
tikusi priekšnieka maiņa; bet reizē ar to ir nodibinā-
ta līdzīga nodaļa, ar nosaukumu — ārējās informāci-
jas daļa un par šīs nodalās priekšnieku iecelts Saei-
mas deputāts. Mums nav saprotams, kā vienā orga-
nizācijā, kas saņem valsts pabalstu, var atrasties per-
sona, kurai Saeimas kārtības rullis un arī valsts
satversme noliedz ieņemt šo amatu. Mēs mēģinājām
noskaidrot šo apstākli budžeta kommisijā. Aizsargu
štāba priekšnieks mums skaidroja šo lietu, bet tomēr
nepateica, kā tas īsti noticis. Viņš tikai pateica, ka
šī iecelšana notikusi ar pavēli. Vai tas ir pareizi, vai
nepareizi, to viņš nepateica; tā esot ministra
darīšana.

Ja runājam par to, ka aizsargu organizācijai jā-
būt neutrālai, ka tai jāvieno visi pilsoniski domājošie
Latvijas iedzīvotāji, tad mēs šinī ziņā nevaram nostā-
ties uz tāda redzes stāvokļa, ka šinī organizācijā var
darboties spilgti politiskas personas, kas lielā mērā
iespaido visas šīs organizācijas darbību.

Mums nebūtu iebildumu pret personām, kas vada
aizsargu organizāciju, aizsargu lietas un darbību,kas
tur ieceltas un strādā kā speciālisti, jo tām tur nav
galvenā noteikšana; tur ir citi aizkulises spēki, kas
vada aizsargu lietu mūsu valstī. Pret šādu rīcību
mums jāprotestē, un turpmāk mēs piegriezīsim visu
vērību tam, kā norisinās šīs organizācijas darbība.
Ja šī darbība norisināsies vienas politiskās partijas
pavadā, tad, bez šaubām, šāds stāvoklis mūs neap-
mierinās, un tam sekos priekšlikumi, kas lielā mērā
grozīs visu vadību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Ja, cienīja-
mie kungi, jums vajadzīga vecuma zīme, ja jums jāiet
tiesas priekšā, kur jūs dabūsit to vecuma zīmi? Jums
būs jāgriežas pie tās pašas garīgo lietu pārvaldes.
Tur ir tas archīvs. Pavisam tur strādā 2 ierēdņi, kas
saņem niecīgu summu — 12.000 latu. Šieierēdņi, lai
jūs viņus saucat kā saukdami, tomēr ir vajadzīgi.
Bez tam viņi ir tie, kas regulē tiesiskās attiecības
starp dažādām Latvijas konfesijām. Tā tad šie 2 ie-
rēdņi ir vajadzīgi, un jūsbez viņiem nevarat iztikt, vai
nu jūs nosaucat šo iestādi par garīgo lietu pārvaldi,
vai kā citādi.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Llpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Te man jāpasaka
tikai daži vardi atbildei Bērziņa kungam, kuršaizstā-
vēja aizsargus kā valsts drošības pamatu. Zinait,
Bērziņa kungs, ka mums valsts drošības pamats jau
ir: ir armija, ir arī jūsu policija. Vai ar šiem divi
drošības līdzekļiem jums vēl nepietiek? Attiecīgos
līdzekļus taču var atdot šīm iestādēm, ja tas citādi
nebūtu iespējams.

Jūs minējāt, kaatsevišķos gadījumos daži mūsu
partijas cilvēki it kā griezušies dēļ aizsardzības pie
aizsargiem; bet Jūs te neminējāt vārdus, lai gan
Jums vajadzēja tos mums pateikt.

Ja Jūs te minējāt gadījumu ar Jerkinu, tad at-
ļaujiet atbildēt uz šo sagadīšanos, ka taisni pie tiem
Jaunburtnieku aizsargiem nav kaut kas kārtībā.
Viņi ir ļoti labi šāvēji, ļoti mīl mērķī šaut, un tāda
mērķī šaušana notika arī tad, kad es un Saeimas lo-
ceklis Dukurs bijām aizbraukuši Jaunburtniekos uz
tautas sapulci — izrīkojumu. Taisni tai laikā, kad
notika strādnieku izrīkojums un kad strādnieki plūda
tautas nama, taisni tai laikā aizsargiem bija mērķī
šaušana un taisni uz tautas namu. Par šo gadījumu
ir iesniegts ziņojums_ attiecīgām iestādēm. (Starp-
saucieni; priekšsēdētājs zvanī.) Taču izmeklēša-
nu, laikam, taisa tā, ka_šāvējs nav bijis nekādā ziņā
aizsargs, ļai gan ir pierādīts, ka ir šauts ar kara šau-
teni, un tādas ir tikai aizsargiem — citiem to nav.
Saprotams, jūs meklēsit tik tālu, ka nekā neatradīsit.
Bet atzīšanas jau iepriekš ir bijusi — šis aizsargs
pats ir atzinies.. Tā tad nekādas drošības un kārtī-
bas no tas iestādes nav. Es to esmu piedzīvojis ne
vienu reizi vien.

Man ir arīvēl citi novērojumi, ka drošības no
aizsargiem nekādas nav. Tā, piemēram, kādā tumšā
naktī braucu mājā no sapulces. Jutu, ka man no
muguras aulekšo pakal 2 jātnieki, šautenēm plecos.
Uz ceļa viņi apturēja mani līdz ar vedēju un noprasī-
ja „Kurp jus braucat, kas jūsesat?!"(Starpsauciens:
„Tas ir pareizi!") Es domāju, ar tādu noprasīšanu
nevienu noziedznieku nenoķers. To ar tādu noprasī-
šanu nevar panākt. Tā ir vienkārši mierīgu braucēju

traucēšana. Tas tikai pierāda, ka šie aizsargi prot
gan uz ceļa visādi dižoties, bet pie darba ķerties
viņiem netīk.

Otrs gadījums bija Mālupes pagastā ar tiem pa-
šiem drošības sargiem. Sociāldemokrāti sarīkoja
Mālupes pagastā sapulci. Tur uzstājās sociālde-
mokrāti — bez šaubām. Tur bija drošības sargs, kas
izpildīja policista pienākumus; vismaz viņš ta reko-
mandējās: policijas ierēdņa neesot — viņš izpildot tā
vietu. Nu labi, lai jau pilda viņa vietu! Sapulcē ie-
radās piedzēries cilvēks, kurš runātājam, Saeimas
deputātam, loti uzkrītošā veidā draudēja ar nazi.
Aizsargs visu to redzēja, bet ka viņš būtu. ko darījis,
lai deputātu aizsargātu, to es gan netiku redzējis. Es
arī, protams, nemaz neprasīju, lai viņš mani aizsargā-
tu, bet šoreiz kā amata persona viņš to varēja darīt.

Tādu gadījumu, kad notiek jūsu slavenie izrīko-
jumi, mums ir zināms daudz, un tie bieži beidzas ar
lielāku iedzeršanu un vēl lielākām sekām. Te nav
tā miera um drošības, un jūsu aizsargu organizācija
nav, kas par to gādā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Budžeta kommisijā

sociāldemokrātu frakcija bija iesniegusi līdzīgu
priekšlikumu, bet budžeta kommisijā ar balsu vairā-
kumu to noraidīja, kādēļ budžeta kommisijās vārdā
man jāizsakās pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu VII dalās deputāts P. Ulpe iesniedzis priekš-
likumu:

_ „Tek. Nr. 117, 118, 119 un 120, V. 12. — Aizsargu orga-
nizācijas — strīpot _no kopsummas 1/* , kas iztaisa 79.000 latu,
sadalot šo samazinājumu proporcionāli uz šī nodalījuma §§."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par.
deputāta Ulpes priekšlikumu. Par šo priekšli-
kumu nodotas tikai 24 balsis. Nepietiekošs bal-
su skaits. Deputāta Ulpes priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu VII
dala — Iekšlietu ministrija — kommisijās redakcijā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret šīs daļas pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. VII daļa vienbalsīgi
pieņemta.— VIII daļa — Izglītības ministrija.

Tek. §§ Ls ? * Ls i
Nr (VIII. Izglītības ministrija.

a. Izglītības ministra sekretariāts.
140 V. 21 2. Pārvaldes izdevumi . . 5.430.— vietā likt 4.880.— , : ' ,
141 3. Saimniecības izdevumi 15.713.— „ „ 14.023.—
142 4. Inventāra jauniegādašana 1.490.— „ „ 2.380:— ? ?

Kopā izglītības ministra sekretariātam 451.501.— „ „ 450.151.—
b. Skolu departaments.

Departaments.
148 V. 21 2. Pārvaldes izdevumi 18.635.— vietā likt 18.435.—
151 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi ...... 20,563.— „ „ 18.363.—
152 22. Ārpusskolas izglītības piemaksas un

pabalsti 5.000.— „ „ 2.500.—
Kopā departamentam 204.089.— „ „ 199.189.—

Skolu muzejs.
153 V. 27 1. Atalgojumi 13.791.— vietā likt 13.441.—
154 2. Pārvaldes izdevumi 520.— „ „ 490—
155 3. Saimniecības izdevumi' ? 1.515.— „ „ 1.400.—
156 4. Inventāra jauniegādašana 5.200.— „ „ 4.090—
157 6. Izdevniecības izdevumi ...... 420.— „ „ 300.—
158 15. Mācības materiāli 100.— „ „ 75.— J
159 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi 100.— „ „ 50.
160 V. 27 17. Ekskursijas un izstādes 200.— „ „ 150.—

Kopā skolu muzejam 21.846.— „ „ 19.996—
Kopā skolu departamentam . . . 225.935.— „ „ 219.185.—

c. Pamatskolas.
161 V. 25 1. Atalgojumi 1.043.039.— vietā likt 952.424.—
162 2. Pārvaldes izdevumi 54.696.— „ „ 52.696.—
163 3. Saimniecības izdevumi 151.467.— „ „ 141.467.—
164 4. Inventāra jauniegādašana 172.220.— „ „ 142.220.—
166. 15. Mācības materiāli 18.500.— „ „ 15.500.—
167 17. Ekskursijas un izstādes ._...., 1.700.— „ „ 900—
168 21. Pabalsti trūcīgiem, audzēkņiem, sti-

pendijas un internāti 515.572.— „ „ 425.572.—
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I

Tek. §§
Nr.

169 23. Piemaksas obligātorisko skolu skolo-
tājiem

170 38. Ārstniecības materiāli
Kopā pamatskolām . ... . . .

. d. Ģimnāzijas.
171 V. 23 1. Atalgojumi
172 2. Pārvaldes izdevumi .......
173 3. Saimniecības izdevumi
174 4. Inventāra jauniegādašana .....
176 15. Mācības materiāli ........
178 38. Ārstniecības materiāli . . . . . .

Kopā ģimnāzijām .......
e. Arodskolas.

179 V. 24 1. Atalgojumi . . .
180 2. Pārvaldes izdevumi . ? . ... : .
181 3. Saimniecības izdevumi
182 4. Inventāra jauniegādašana
184 15. Mācības materiāli ?
185 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi . . ? . . .
186 V. 24 17. Ekskursijas un izstādes ......
187 21. Pabalsti trūcīgiem audzēkņiem., sti-

pendijas un internāti
188 38. Ārstniecības materiāli

Kopā arodskolām
f. Mazākuma tautību izglītības pār-

valdes.
Pārvaldes.

189 V. 21 1. Atalgojumi . . ' . . .
190 2. Pārvaldes izdevumi .......
191 3. - Saimniecības izdevumi . .
192 4. Inventāra jauniegādašana
193 6. Izdevniecības izdevumi

Kopā pārvaldēm
Operatīvā daļa.

194 V. 23 1. Atalgojumi
195 2. Pārvaldes izdevumi
196 , 3. Saimniecības izdevumi
197 4. Inventāra jauniegādašana ....
198 15. Mācības materiāli '
199 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi . ....

. 200 V. 23 17. Ekskursijas un izstādes ......
201 18. Pabalsti sabiedriskām un privātām

skolām
202 V. 28 20. Izglītības pabalsti organizācijām . .
203 V. 23 21. Pabalsti trūcīgiem' audzēkņiem, sti-

pendijas un internāti
204 38. Ārstniecības materiāli ......

Kopā operatīvai daļai
Kopā mazākuma tautību izglītības

pārvaldēm , .
g. Latvijas universitāte.

205 V. 22 1. Atalgojumi
206 2. Pārvaldes izdevumi
207 3. Saimniecības izdevumi
208 4. Inventāra jauniegādašana
210 6. Izdevniecības izdevumi
211 9. Reprezentācijas izdevumi
212 15. Mācības materiāli
213 17. Ekskursijas un izstādes
214 21. Pabalsti trūcīgiem audzēkņiem, sti-

pendijas un internāti
215 51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem

Kopā Latvijas universitātei . . .
h. Latvijas konservatorija.

216 V. 22 1. Atalgojumi
218 3. Saimniecības izdevumi
219 4. Inventāra jauniegādašana
220 6. Izdevniecības izdevumi
221 9. Reprezentācijas izdevumi
222 21. Pabalsti trūcīgiem audzēkņiem, sti-

i pendijas un internāti
Kopā Latvijas konservatorijai

i. Mākslas akadēmija.
223 V. 22 1. Atalgojumi
224 2. Pārvaldes izdevumi
225 3. Saimniecības izdevumi
226 4. Inventāra jauniegādašana
227 6. Izdevniecības izdevumi ......
228 9. Reprezentācijas izdevumi . . . . .
229 15. Mācības materiāli
230 21. Pabalsti trūcīgiem audzēkņiem, sti-

pendijas un internāti
Kopā mākslas akadēmijai . . .

Ls . Ls

7.890.000.— „ „ 7.510.000,.—
7.040.— „ „ 5.540.—

9.943.234.— „ „ 9.335.319.—

1.977.086.— vietā likt 1.947.486.—
13.776.— „ „ 13.276.—

158.656.— „ „ 142.856.—
64.171.— „ „ 43.921.—
14.300.— „ „ 12.050.—
2.000.— „ „ 1.500—

2.485.984.— „ „ 2.417.084.—

1.619.958.— vietā likt 1.597.958.—
15.759,.— , „ „ 15.159.—

161.091.— , „ „ 147.091.—
117.200.— „ „ 89.200.—
24.466'.— „ „ 21.466.—
75.074.— „ „ ? 68.274.— ' ?

1.550.— „ „ 1.150.—

107.673.— „ „ 105.673.—
' 2.400.— „ „ 1.800.—

2.210.171.— „ „ 2.132.771.—

143.459— vietā likt 142.429.—
20.024.— „ „ 18.063.—

150.— „ „ 90.—
1.985.— „ „ 985.—
500.— „ „ 250,—

166.118.— „ „ 161.817.—

443.549.— vietā likt 428.297.—
7,282.— „ „ 6.109.—

66.752.— . „ „ 65.277:—
35.171.— „ „ 27.734.—
i2.650,.^- „ „ 2.470.—
51.041.— „ „ 47.019.—

1.284.— „ „ 905.—

111.714.— „ „ 94.769.—
2.500.— „ .„ . . . 1.350.—

69.010.— „ ' „ 66.210.—
144.— „ „ , 123.—

791.097,.— „ „ 740.263.—

957.215.— „ „ 902.080.—

? 2.828.625.— vietā likt 2.758.625 —
24.500.— „ „ . 19.500.—

232.057.— „ „ 182.057.—
311.000.— „ „ 163.700.—
35.000.— „ „ 25.000.—

1.400.— „ „ 900 —
92.000.— „ „ 87.000—
. 8.800.— „ „ ?[ 6.800.— . : ?

212.950.— „ „ 192.950.—
49.281.— . „ . „ 44.281.—

3.821.613.— „ „ 3.506.813 —

247.673— vietā likt 238.673—
14.420.— '„'' „ 12.320.—
13.270.— „ ' „ 3.120.—

520.— „ ' „ 270.—
100.— strīpot —

10.575.— vietā likt 10.275.—
287.630.— „ „ 265.730 —

217.101.— vlftā likt 206.486.—
890.— „ „ 640.—

50.337.— „ „ 49.987.—
13.735.— ' „ „ 6.800.—

175.— „ „ 150.—
150.— „ „ 25.—

3.000.— „ „ 2.600.—

22.710.— „ „ 21.710.—
308.098.— „ .. „ 288.398—
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Tek. §§ Ls Ls
Nr.

j. Pieminekļu pārvalde.
232 V. 27 2. Pārvaldes izdevumi 5.193.— vietā likt 4.943.—
234 4. Inventāra jauniegādašana 12.662.— „ ,. 10.012.—
235 6. Izdevniecības izdevumi 4.700.— vietā likt 1,000.--
236 14. Pieminekļu aizsardzība un kopšana . 73.000.— „ „ 69.000.-

Kopā pieminekļu pārvaldei . . . 156.859.— „ „ 146.259.—

k. Valsts mākslas muzejs.
237 V. 27 1. Atalgojumi 13.262.— vietā Ukt 13.172.—
239 3. Saimniecības izdevumi 3.190.— „ „ 2.285.—
240 4. Inventāra jauniegādašana 21.266.— „ „ 13.461.—

Kopā valsts mākslas muzejam . 38.008.— „ „ 29.208.—

1. Valsts archīvs.
241 V. 27 1. Atalgojumi. . 54.116.— vietā likt 52.038.—
242 2. Pārvaldes izdevumi 2.062.— „ „ 1.362.—
243 3. Saimniecības izdevumi 21.672.— „ „ 23.484.—?
244 4. Inventāra jauniegādašana 3.646.— „ „ 4.166.—
245 5. Eku pamatremonti 16.000.— „ „ 6.996.—

Kopā valsts archīvam .... 102.496.— „ „ 93.046.—
m. Valsts bibliotēka.

247 V. 27 1. Atalgojumi 86.210.— .vieta likt 85.210.—
248 2. Pārvaldes izdevumi 4,800.— . „ „ 3.650.— .
249 3. Saimniecības izdevumi . ' 10.805.— „ „ 8.508.—
250 4. Inventāra jauniegādašana 26.097.— „ „ 23.947.—
251 6. Izdevniecības izdevumi 12.793.— „ ,„ 6.090.—

Kopā valsts bibliotēkai 140.705.— „ „ 127.405.—
Kopā VIII daļai 21.129.449.- „ „ 19.913.449.-)

Pielikums Ne 4.
Latvijas nacionālās operas budžets.

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1. Papildu pamatkapitāls .' . . . .'. 34.000.— vietā likt 19.000.—
II. Izdevumi.

1. Inventāra jauniegādašana 34.000.— vietā likt 19.000.—

Pielikums N» 6.
Irlavas nepilngadīgo kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

1. Operatīvas daļas peļņa 14.127.— . vietā likt ? 4.627.—
II. Zaudējumi.

1. Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 14.127.— vietā likt 4.627 —
B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
2. Papildu pamatkapitāls 24.310.— vietā likt 12.155.—

Kopā . . . 25.720.— „ „ 13.565.—
II. Izdevumi.

1. Inventāra jauniegādašana 7.220:— vietā likt 5.065.—
2. Pārbūves 12.500.— „ „ 8.500.—
3. Meliorācija . .... 6.000.— Strīpot. i

Kopā 25.720.— vietā likt 13.565.—

Pielikums Ns 7.
Ropažu meiteņu kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvas daļas peļņa 1.605.— vieta likt 1.105.—
"* ?' • . II. Zaudējumi.

1. Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 1.605.— „ „ i . 1.105.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

... 1. Papildu pamatkapitāls '. 570.— „ „ 285.—
II. Izdevumi.

1, Inventāra jauniegādašana 570.— „ „ 285.—

Pielikums K« 9.
Universitātes Vecauces Fermas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
1. Operatīvās daļas peļņa ". 25.862.— vietā likt 14.823.—

Kopā . . . 47.494.— „ „ 36.455.—
II. Zaudējumi.

4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 16.936.— „ „ 5.897.—
Kopā . . . 47.494.— „ „ 36.455.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
2. Papildu pamatkapitāls ...... 8.770.— vietā likt 6.270.—

Kopā ... 11.420— „ „ 8.920—
11. Izdevumi.

1. Uzņēmuma inventāra jauniegādašana 5.515.— vietā likt 4.515.—
2. Eku pamatremonti 5.905.— „ „ 4.405.— i

Kopā . . . 11.420.— „ 8.920.—
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Ls Ls
Pielikums Mj 10.

Universitātes Ramavas fermas saimniecības budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
1. Operatīvas daļas peļņa 9.162.— vieta likt 8.201.—

Kopā . . . 16.962.— „ „ 16:001.—
II. Zaudējumi.

4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos . . . 1.761.— „ „ 800.—
Kopā . . . 16.962.— „ „ 16.001.—

„ Pielikums N> 11.
Universitātes Vecauces mežniecības saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
1. Operatīvas daļas peļņa 23.132.— vietā likt 21.132.—

Kopā . . . 32.961.— . „ „ 30.961.—
II. Zaudējumi.

4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos . . . 3.517.— „ „ 1.517.—
Kopā . . . 32.961.— „ „ 30.961.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1. Papildu pamatkapitāls 3.800.— „ „ 1.900—
II. Izdevumi.

1. Uzņēmuma inventāra jauniegādašana 300.— vietā likt 100.—
2. Eku pamatremonti . ...... 3.500.— „ „ 1.800.—

Kopā . . . 3.800:— „ „ 1.900.—

Pielikums Ne 12.
Universitātes seruma stacijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un. zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvas daļas peļņa 22.452.— vietā likt 17.952.—
II. Zaudējumi.

3. Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 21.452.— „ „ 16.952.—
Kopā . . . 22.452.— „ „ 17.952.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
1. Papildu pamatkapitāls 36.500.— vietā likt 18.250.—

II. Izdevumi.
1. Uzņēmuma inventāra jauniegādašana 3.000.— „ „ 1.500.—
2. Ēku jaunbūves un pamatremonti . . 33.500.— „ „ 16.750.—

;, Kopā . . . 36.500.— „ „ 18.250.—

Pielikums Nq 13.
Universitātes botāniskā dārza saimniecības budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvas daļas peļņa 2.440.— vietā likt 940.—
Kopā . . . 9.660.— „ „ 8.160.—

II. Zaudējumi.
3. Tīra peļņa valsts ieņēmumos ... 2.265.— „ „ 765.—

Kopā . . . 9.660.— „ „ 8.160.—.)

Vārds deputātam Deķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Vispārīgās deba-

tēs deputātsBreikšs runāja par Izglītības ministriju un
minoritāšu pārvaldēm, viņu cenzēšanas kommisijām
um inspektoriem. Mums šai lietā ar deputātu Breikša
kungu domas mazliet šķiras. 12 gadu atpakaļ, kad
pieņēmām mazākuma tautību skolu likumu, bija liela
šķēpu laušana par šo lietu. Ar mūsu balsīm to likumu
pieņēma. 12 gadu laikā ir pierādījies, ka cerības, ko
likām uz mazākuma tautību skolu pārvaldēm, nav at-
taisnojušās. Mēs domājām, ka šīs pārvaldes audzēs
Latvijas demokrātijas pilsoņus, bet esam vīlušies.
Mēs dzirdējām parlamentārā izmeklēšanas kommisijā
un arī izglītības kommisijā faktus, ka tas tā nav. Cik
vainojamas pārvaldes, cik citi orgāni — neņemšos
šovakar iztirzāt. Vispārīgi jāsaka, ka mūsu cerības
pilnā mērā attaisnojušās nav. Tomēr mēs arī tagad
stāvam uz tā paša viedokļa, ka kulturālā autonomija
mazākuma tautībām pienākas. Mēs nevaram būt ap-
spiedēji, kā bijām kādreiz apspiesti. Mēs esam par
to, ka vismaz pirmā izglītība katram jābauda savā
tēvu valodā. Mēs esam par to, ka vispār Latvijas
kultūra pacelsies augstāk, ja attīstīsies katras at-

sevišķas tautības kultūra. Mums ir iemesls lepoties
ne tikai ar latviešu mākslas iestādēm, bet arī ar to, ka
krieviem ir Rīgā tāds teātris kā krievu drāma
(Starpsauciens: „Daudz izmaksā!") —? mums tas
maksā maz —, kas uz sevi vērš visas Eiropas vērību.
Mēs ceram izlabot dažus trūkumus, kas ir ieviesušies
pārvaldēs. Trūkumi rodas galvenā kārtā tādēļ, ka
mums Izglītības ministrijā ir it kā 5 atsevišķas mi-
nistrijas. Nav atsevišķo pārvalžu starpā saites. Mēs
gribam, lai būtu kopēja saite. Piemēram, ir tāds ab-
surds gadījums, ka skolotājs, kas krievu skolā ir piln-
tiesīgs skolotājs, latviešu skolās krievu komplektā
nav pielaižams, tāpat kā skolotājs, kas latviešu sko-
las krievu komplektā var mācīt, krievu skolā nevar
mācīt. Latvijā ir vienota skola dzimumu ziņā, ticī-
bas ziņā, sociālā ziņā un vispār uzbūves ziņā. Mums
vajadzīga vienota skola ari politiskā ziņā. Visām
tautībārn jāuzstāda skolotājam vienādas prasības kā
vispārīgas, ta arī aroda izglītības ziņā. To nevar pa-
nākt tikai ar minoritāšucenza kommisiju likvidēšanu.
To darot, mums vajaga radīt kādu vispārēju cenza
kommisiju, kas, mazākuma tautību skolotājus cenzē-
jot, pieaicina attiecīgas mazākuma tautības pārvaldes
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pārstāvi. Ja Jus, ministra kungs, šādu cenza kommi-
siju esat nodomājuši nodibināt, tad ir labi. Šimbrī-
žam tādas vel nav. Šādu papildinājumu mēs ie-
sniedzam Breikša formulai.

Ar inspektoriem tā lieta ir tāda pat. Ja grib
taupīt uz inspektoriem, tad vajaga samazināt vis-pārīgo inspektoru skaitu, bet mazākuma tautību
inspektori ir vajadzīgi. Vāciešiem, varbūt, tos ne-
vajadzētu, bet poliem un žīdiem vajaga, jo latviešu
tautības,inspektori nav spējīgi inspicēt viņu. skolas.

Breikša kungs runāja par mazākuma tautību sko-
lu pārvalžu sašaurināšanu. Jāievēro, ka mazākuma
tautību skolu_ pārvaldes nepārzina tikai skolas, bet
visas attiecīgasmazakuma tautības kultūras un izglī-
tības lietas. Pārvaldes priekšniekam tiesība piedalī-
ties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja balsi.
Pārvalžu sašaurināšanai jāpieiet ar apdomu. Cenza
kommisiju lieta nokārtojama viegli: pastāv viena
vispārēja cenza kommisijā, kas, minoritāšu skolotājus
cenzējot, pieaicina attiecīgas tautības skolu pārvaldes
pārstāvjus.

Runājot par inspektoriem, man jāsaka tā: lai
viņļ paliek katrs sava atsevišķā skolu pārvaldē, bet
zināmam saitēm atsevišķu skolu pārvalžu starpā jā-
būt, un taisni šie inspektori var būt atsevišķo skolu
pārvalžu vienotāji ar centru. Ikkatrs mazākuma tau-
tību inspektors ieceļams, amatā ar skolu departamen-
ta direktora piekrišanu. Attiecīgas pārvaldes priekš-
nieks liek priekšā ministrim savu kandidātu, iepriekš
sazinājies ar skolu departamenta direktoru. Inspek-
tori savus ziņojumus sniedz nevien savas pārvaldes
priekšniekam,bet arī skolu departamenta direktoram.
Viņi atrodas savas tautības skolu pārvaldes rīcībā,
bet saņem aizrādījumus arī no skalu departamenta
direktora. Inspektoriem jāpaliek. Varbūt, minoritāšu
skolu pārvaldēs ir par daudz ierēdņu varbūt, tur ir
kas sašaurināms, bet tas nevar ķert inspektorus; ie-
taupījumus var, varbūt, Izdarīt pašās pārvaldēs, sa-
mazinot vispār darbinieku skaitu. Mēs domājam, ka
tādā kārtā mēs pakalposim mūsu budžeta prasībām
un nebūs pāri darīts arī mazākuma tautībām. Pie tam
būs radītas saites un tieši sakari skolu pārvalžu un
visu skolu darbinieku starpā, būs iespējams saskaņot
skolu departamenta un minoritāšu skolu pārvalžu
darbību. Mēs iesniegsim attiecīgas pārejas formulas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Gribēju teikt jums tikai paris
vārdu. Par cenza kommisijām starp mums un Dē-
ķena kungu nav nekādu domu starpību. Kas attie-
cas uz inspektoriem, mēs nedomājam minoritates_ at-
stāt bez inspektoriem; bet skolu departamenta Ir
sevišķi pārstāvjļ, kas šo lietu pārzina; tiem arī ir
savs vārds sakāms. Ta tad ' tas, ko_ teica Dubina
kungs, ka minoritātēm neka nenovel, ir nevieta.
Priekšlikumu — nodot šo lietu izglītības kommisijai
—mūsu frakcija uzskata par jautājuma vilcināšanu.
Tā kā šī lieta jāizšķir steidzami, to atlikt nevajadzētu,
vēl vairāk tāpēc, ka nekādas neskaidrības te nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runa krie-
viski). *) (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvani): Vārds de-
putātam Kalļistratovam. (Starpsaucieni. Priekš-
sēdētājs zvanī.)

M. Kaļļistrātovs (vecticībnieks; runā krie-
viski.) *) (Starpsaucieni.)

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
Krājumā Saeimas Stenosrafu
birojā Rīga. Saeimas laukuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Trofimov, ļaujat taču savam kollēgam runāt!

M. Kaļļistrātovs (turpina). *)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Es nebūtu ņēmis vārdu, ja cienīja-
mais iepriekšējais runātājs nebūtu mani uz to izaici-
nājis. Cienījamie deputātu kungi! Te jau Dēķena
kungs mūsu frakcijas vārdā teica, ka sociāldemokrā-
tu frakcija atzīst, ka minoritātēm Latvijā jādod kul-
tūrāli-nācionālas attīstības iespējamība un valstij tā
jānodrošina; bet vienu gan mēs gribētu pateikt mū-
su minoritātēm: ja viņas, atsevišķas minoritātes,
pārvērš šo nācionāli-kutūrālās pašvaldības aparātu
par tādu, kas zināmā apjomā sāk nostāties pret Lat-
vijas valsti vienkārt un pret Latvijas demokrātiju
otrkārt, tad, kungi, var pienākt laiks, kad Latvijas
sociāldemokrāti Latvijas minoritātes vairs nesargās.
Tāpēc, kungi, es jūs loti nopietni gribu brīdināt.
(Saucieni no vietām: „Nu, nu!) Ja pienāks laiks,
kad sociāldemokrāti jūs vairs nesargās, tad arī jums
nebūs vairs savas kulturālās autonomijas. Un tas,
kungi, var pienākt.

Kungi, būsim atklāti! Lapinska kungs šeit ir
dzīvs eksempels (smiekli), kā minoritātēm nevajaga
izmantot savu pašvaldību. Es atkārtoju: kā ne-
vajaga izmantot savu pašvaldību. Es negribu
teikt, ka viņam nacionālas kultūras autonomijas ne-
lietderīgā izmantošanā nav palīdzējis godātais Ulma-
ņa kungs. Mēs zinām, ka koalīcija un valdība pastāv
uz andeles pamatiem; paspiež tik atsperīti, un tad
tikai dod un dod. Mēs zinām, ka Latvijā visus
10 — 12 gadus nav bijis tāda izglītības ministra, kas
būtu parūpējies par to, lai minoritāšu skolās būtu
vēstures grāmatas, sarakstītas no Latvijas demokrā-
tiskās republikas viedokļa. (Starpsauciens.) Ak tā?
Tad manuskripti jau sagatavoti? Nu. labi, ka vis-
maz reiz to esat sapratuši un esat sākuši sagatavot
manuskriptus. Es neteikšu: poļu minoritāšu, bet —
Polijas minoritāšu skolās Latvijā pasniedz vēsturi
un ģeogrāfiju pēc grāmatām, kas* drukātas Polijā.
Kā vēsturi pasniedz Polijas skolās, to mēs itin labi
zinām. Tur ir izplešanāsuz dienvidiem, uz vakariem,
uz ziemeļiem; robežas nav zināmas, kā un kur,
laba romantika uz visām pusēm, un tā tā lieta iet pa-
lēnām uz priekšu.

Kungi, kultūra nav tā, ko var ieliet retortē, un
tad tikai — nācija un kultūra, nācija un kultūra.
Skola galu galā nav, tikai lai. stāstītu par Pšibiševski,
tikai par šo rakstnieku; bet skolās vēsturi māca
arī no zināma politiska viedokļa. Skola nav tikai
valodas mācīšanai, bef skolās varam noskaņot jau-
natni noteiktā vēsturiski-polītiskā garā, un jūs esat
loti centušies savas skolas ar Polijas grāmatām no-
skaņot zināmā virzienā. Runāsim, kungi, atklāti, jo
tas ir atklāts noslēpums.

Otrkārt, tā cenzēšanas kommisijā, kas pastāv
poļu minoritātes skolu pārvaldē, cenzē, skatīdamās
no tāda viedokļa, cik kurš būtu. uzticīgs pārpoļošanas
polītikai Latgalē un Ilūkstes apriņķa 6 pagastos. Mēs
zinām, kungi, ka tos skolmeistarus, ko ieliek polu
skolās, jūs sūtāt uz Viļņu un Varšavu papildināties
kultūrā. Kā viņi tur Viļņā un Varšavā papildinās
kultūrā, to mēs arī zinām. Un jūsu cenzēšanas kom-
misijā atzīst tikai tos, kas tur bijuši kursos. Tie ir
droši, tos var laist Ilūkstes apriņķa skolās un Latga-
les skolās izpildīt tās mācības, ko viņi smēlušies
Viļņā un Varšavā.

Kungi, šie6 pagasti nav lieli, bet tā ir svarīga
Latvijas dala, kas pienāk klāt lielam cietoksnim —

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
23
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toksnis vēsturē ir jau spēlējis zināmu, lomu. Mes
Daugavpilij. Tas ir stratēģisks punkts, _ un šis cie-
zinām,ka tur Polijas baltais ērglis jauir sēdējis. Otr-
reiz mēs to tur negribam. Tādēļ šiem skolmeista-
riem, kas sagatavo zemi kā priekšposteni Polijas
baltajam ērglim Daugavpilī, mēs nevaram atļaut ta
cenzēties. Lai valsts izcenzē šos skolotājus, lai pa-
prasa, ko viņi zina Latvijas vēsturē, Latvijas ģeogrā-
fija un par Latvijas demokrātiskās valsts nodibinā-
šanos.

Kungi, būsim atklāti! Mēs neapdraudam jūsu
autonomiju no jūsu kultūras viedokļa, bet tikai līdz
jūs nākat ar savu politisko vēsturi, ar savu uzstāša-
nos pa labi un pa kreisi, direkti un indirekti par labu
eventuāliem citiem valstiskiem faktoriem citā valstī,
tad būs atbildēts tādā stilā un tonī, ka nelīdzēs de-
monstrācijas ne pie mūsu sūtniecības Varšavā, ne pie
mūsu konsulāta Viļņā u. t. t. Tāpat kā līdz šim tas
nav līdzējis, tā tas nelīdzēs arī turpmāk, jo latvieši
pierādīja, ka viņi aukstasinīgi zina stāvēt par savām
tiesībām on arī nemaz neuztraucas, ja plašākā
ekspansīvā veidā izpaužas ienaids pret Latvijas
valsti..

Vēl pāris vārdu Kaļļistratova kungam. Es ne-
gribu teikt, ka Kaļļistratova minoritātes skolās būtu
tas pats gars kā nupat minētās, bet, Kaļlistrato_va
kungs, kas būtu, jatur aiz robežas Maskavā nesēdētu
vis kommūnisti, bet Baltijas ģenerāļi! Oi, oi, ka tad
ietu! Tad Jupatova kungs dziedātu citu meldiņu
nekā tagad; tad viņš dziedātu tādu meldiņu, kas
stāvētu loti tuvu „Bože, cara chraņi!" Jau tagad
viens otrs no šiem kungiem, kad nonāk štimmunga,
tā paklusām nodzied „Bože, cara chraņi!" Jūs,
krievu demokrāti, neesat varējuši ienest skolās tādu
garu, jo orientēties uz Maskavu jums nav iespējams,
tāpēc ka tur jūs sev draugus neatrodat; krievu
reakcionāru kungi nav varējuši orientēties un ienest
skolās līdzīgu garu, jo nav bijis tā valstiskā sēmafora,
uz ko orientēties.

Vācu kungi ir ļoti klusi un šai kautiņā nepie-
dalās. Pusula kungs ja ne ar abām, tad vismaz ar
vienu aci šķielē uz Hitlera kungu. Un tikai gaidait,
kad viņš nāks pie varas; tad jūs varēsit aizsist
Doma baznīcas durvis ne tikai vienu reizi vien, bet
divas reizes un gaidīt, lai tik nāk ātrāk Hitlers
Berlīnē pie varas. Tad Pusula kungs un viņa domu
biedri sāks dziedāt: jaunsaimnieki, jaunsaimnieki,
mēs jau teicām — celiet savas būdiņas uz riteņiem.
Fon der Golcs vēl nav miris, un Rozenbergs, Hitlera
ministris, pēc savas izcelšanās ir bijušais „Deutsch-
balte". Tāpēc vācu skolās jaunieši jau sāk skatīties
ar abām acīm uz Hitlera kungu. Paskataities tikai
uz to faktu, ka Vācijā priekšgalā ir taisni jaunāpaau-
dze. Arī šeLatvijas republikā vācu, jaunatne to lietu
uztver asāk.

Par ko tad jūs savu nācionāli-kultūralo autono-
miju gribat pārvērst? Kas tad beigu beigās tur_ iz-
nāks? Jums ir 25% iedzīvotāju. Ja nu viens iebāzīs
savā kabatā vienu valsti, otrs otru valsti un trešais
beigu beigās trešo valsti, kas tad paliks pāri no mūsu
republikas, jakatrs sāks vilkt uz savu pusi prom?
Lai tā nācionāli-kultūrālā autonomija jums paliktuuz
ilgāku laiku, es jums ieteiktu pašiem iet visgudrāko
ceļu un pašiem apkarot šīsparādības, kas pa daļai iz-
paužas vienā vai otrā skolā. Citādi jums pašiem tie
sakari pārtrūks, ja tā lieta ies plašumā, un tanī brīdī
arī sociāldemokrātu frakcija vairs nebūs bruņu, turē-
tāja jūsu autonomijai. Tad nelīdzēs vairs nekāda
kliegšana ārzemēs par minoritāšu autonomijas at-
ņemšanu, tad nelīdzēs vairs nekādas sūdzības Tautu
savienībai, ja arī sociāldemokrāti jūs vairs neaiz-
stāvēs.

Kungi, tautība ir gan iespējama, bet kāda stāvokli
jūs gribat sevi nostādīt iepretim pārējai Latvijas sa-

biedrībai, iepretim pārējām partijām Saeimā, kur mēs
strīpojam nost līdzekļus Mākslas akadēmijai, strīpo-
jam nost Universitātei, stipri daudz ņemam nost
teātriem, nekārtojam savas nepieciešamās vajadzī-
bas tur, kur tās nepieciešamas^ strīpojam mazajiem
ierēdņiem un dzelzceļniekiem 2%— 3% algas, vār-
du sakot — visur sašaurinām; bet jūs tanī pašā lai-
kā sakāt: nē, mums ir vēsturiski garantēta pašval-
dība, kur nevar pat neviena ierēdņa aiztikt. Sakait,
kāpēc tanī krievu skolu pārvaldē Jupatova kungam
vajadzīgi divi palīgi! Ja viņš pats ir vecs un nevar
vairs savu uzdevumu veikt, vai jums nav iespējams
citādi iekārtoties? Tāpat pats pārvaldes aparāts
proporcionāli ir kollosāli liels. Labāk būtu bijis, ja
Deķena kungam nebūtu bijis jānāk ar pārejas formu-
lu par stātu samazināšanu; tad jūs labāk būtu sargā-
juši tiesības, kas jums līdz šim bijušas. Atteicoties,
jūs tās sargātu labāk nekā darījāt līdz šim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Godā-
tie deputātu kungi! Man ļoti žēl, ka šinī garajā sēdē
neesmu paņēmis līdz vairāk eksemplāru „Lapsas
kūmiņa", kāda psīcholoģija ļoti labi piemērojama
mušu apstākļos.

Kā attiecīgās runas cēlušās? Taču nav runāts
par minoritāšu kulturālās autonomijas iznīcināšanu.
Trofimova kungs, to es pirmo reizi dzirdu no Jūsu
mutes. Ir gan bijusi runa, ka minoritāšu skolu pār-
valdes aparāts jāsamazina samērā ar latviešu skolu
pārvaldi. Ta taču ir dibināta prasība! Vai tad ir
pareizi, ka jūsu skolu pārvaldes nodaļas vadītājam
ir direktora tiesības un alga? (S. Trofimovs no vie-
tas: „Fubliskas tiesības!") Publiskās tiesības, ir
visiem Latvijas pilsoņiem vienādas.

Es nebūtu kāpis, šai katedrā, jaTrofimova kungs
man nebūtu atgādinājis mūsu kopīgo braucienu auto-
mobilī. Tas bija ļoti pamācošs brauciens. Šinībrau-
ciena es ieguvu tādas zināšanas, kādas man nebūtu *
iestāstījis neviens deputāts, jo es nebūtu ticējis. Pie-
mēram, mes iegriezāmies skolā, kur bija 4 skolotāji
un 1 saimniecības vadītajā. Mani laipni uzņēma. Es
apjautajos, cik tanī skola skolēnu. Izrādījās — tikai
3 skolēni. Vai tas irmormāli? (S. Trofimovs no vie-
tas:. „Vasaras laikā!") Nē,_ visu gadu! Tāda pa-
rādība krizes laika ir nenormāla. Te taču kas jāpār-
veido. Trofimova kungs! Klausaities taču, Trofimo-
va kungs, mazdrusciņ! Redziet, līdz kādam nonse-
nam irnonakušas jūsu skolas l,

Pēdējā laikā lasījām_ avīzēs, ka kādā pagastā,
laikam Krāslavas pagasta jau bijusi viena krievu
skola, bet nodibināta vēl otra krievu skola. Pati
krievu sabiedrība uztraukta jautājusi: kāpēc jūs
dodat mums otru skolu, mums taču pietiek ar vienu,
jo 1/3 kilometra attāluma ir otra skola. (S. Trofi-
mos no vietas: „Ta ir pašvaldības skola!")

Priekšsēdētāj^
P. Kalniņš: (zvanī) : Deputāt

Trofimov! Deputāt Trofimov! Lūdzu apmierināties!
P. Juraševskis (turpina): Tā tad bērniem atsta-

tums līdz skolai ir tikai puse vai viena trešdaļa kilo-
metra. Tas ir nonsens. (Starpsaucini.) Deputātu
kungi, par to nevajaga uztraukties! Neviens pie
mums Latvija — es to sevišķi varu teikt par de-
mokrātisko centru, kura vārdā es te runāju — nav
domājis par mazākuma tautību autonomijas iznīcinā-
šanu; bet izrādās, ka jūsu pašu skolu pārstāvji
Krāslava par to jau ir domājuši un atraduši, ka tas ir
nepareizi, ka te uzstādītas nepildāmas prasības.
(Starpsaucieni.)

Es nebūtu runājis par šo jautājumu, ja Trofimova
kungs mani nebūtu izaicinājis to darīt. Manis minē-
tie piemēri jus tā aizskar, ka jūs vairs nevarat mie-
rīgi nostāvēt. (Starpsaucieni.) Šīs lietas vajaga
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mierīgi pārrunāt, un jus redzēsit, ka arī jums būs kā-
da maza kļūdiņa J<o vajadzēs novērst.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vā-. ciski):*) Mani kungi! Breikša kunga un tāpat arī
Cielēna kunga runa nepārprotami izskanēja tas uz-
skatsL ka mes, minoritātes, gan esot par taupību vis-
pārējas

^ valstslietas, bet negribot to attiecināt uz sevi
un savam lietam. Drīkstu jums apgalvot, ka tāds uz-
skats ir nepareizs, ka frakcijas sēdēs un sevišķās ap-
spriedes mes vienmēr esam apsvēruši jautājumu, no
ka mes varētu atteikties, kādas lietas vispirma kārtā
varētu upurēt Un mums ir arī pilnīgi skaidrs, ka
mums jārēķināsar to, ka zaudēsim dažu labu ko, kas
ar pulem uzcelts, jo sevišķi tad, kad nāks apsprieša-
na nākoša gada ārkārtējais budžets. Tikai vienu
viedokli esam spiesti noteikti aizstāvēt; tas ir —
mušu patstāvīgas skolu pārvaldes pamatu paturēša-
na, to principu paturēšana, ko Dēķena kungs nupat
tik priekšzīmīgi attēloja un ari atzina par paturamiem.
Šis viedoklisjo sevišķi mums parādās tad, kad lieta
grozās ap pārmaiņām mūsu pārvaldes sistēmā, kā
tas tikko likts priekša dažādās pārejas formulās. Es
pavisam_nedomāju, _ka tas būtu tikai mūsu interesēs.
Es domāju, pēc Dēķena kunga runas jūs piekritīsit,? ka taisni valsts interesēs ir uzturēt kultūru Latvijā
vispār un līdz ar to arī minoritāšukultūru, jo sevišķi
vel tāpēc, ka tautības viedoklim šinīs jautājumosnav
nekāda vai ir tikai pavisam maza loma. Cenza
kommisijās valstij vispārīgi nekā nemaksā. Skolu
inspekcijas izdevumi_ tekošā gada budžetā prasa tikai
8000 latu. Vai ir_ vērts par to tik ļoti sakarsēt gal-
vas? Tas, ko mēs gribam, nav nekas cits, kā kopī-
ga un nopietna uzmesto jautājumu apspriešana no tā
viedokļa, ka pašvaldības princips paturams spēkā.
(F. Menderis no vietas: „Mēs jau to neaizskaram!")
Jus nē, Mendera kungs, bet Cielēna kunga draudi
diezin vai bija citādi saprotami. (F. Menderis no
vietas: „Tas attiecas uz pavisam tālu nākotni!")
Likvidējot skolu inspekciju, jūs dodat tādu sitienu mū-
su izglītības lietai, ko diezin vai varēs atkal par labu
griezt. Kā lai mūsu skolu pārvaldes atbild par sa-
vām skolu lietām,'ja viņām vairs nebūs iespējas tieši
iepazīties ar garu atsevišķās mācības iestādēs?

Šis Breikša kunga priekšlikums, diemžēl, īsi ir
apspriests vienīgi budžeta kommisijā. Vai jūs neuz-
skatāt šo jautājumu par pietiekoši svarīgu, lai pirms
tā izšķiršanas vispirms nodotu to apspriest tiem, kas
nodarbojas kā speciālisti mūsu izglītības lietu jautā-
jumos? Sociāldemokrātu frakcijas priekšlikums šinī
jautājumā ir pieņemamāks un garantē mums mazā-
kais šī institūta paturēšanu. Mēs domājam, ka tāda
vienošanās būtu jāpanāk arī par cenza kommisijām,
varbūt kaut tā, ka šīs valstij neko nemaksājošāskom-
misijās lēmumi jāceļ priekšā ministrim apstiprināša-
nai. Mēs esam pilnīgi gatavi ievērot jūsu aizdomas
un iebildumus, tikai mēs jūs lūdzam pirms lietas iz-
šķiršanas jautājumu vispusīgi apspriest pie kopīga
galda no tā viedokļa, ka autonomijas pamata princi-
pi nav aizskarami. Es nešaubos, ka tad mēs pa-
nāksim vienošanos.

Tagad vēl dažus vārdus par Cielēna kunga iz-
teicieniem. — Jūs pārmetat mums, ka mūsu skolās
ieviešoties zināmi politiski uzskati, ko no valsts vie-
dokļa nevarot atzīt par vēlamiem. Vai Jūs, Cielēna
Kungs, patiešām ticat, ka skolu vadība nosaka politis-
ko garu skolās? Ja tas tā būtu, tad mums visiem.kā
rusificētā cara laiku skolā audzinātiem, vajadzētu
būt izaudzinātiem ar vienādiem politiskiem uzska-
tiem. Bet tas tā nav. Jūs, Cielēna kungs, jau skolā

*) Runātāja atreferējums.

attīstījāties par latviešu sociāldemokrātu, un mes,
vācieši, sev esam attīstījuši vācu baltiešu politisko
ideoloģiju, kurai Jūs, varbūt, nepiekrītat, bet kuru
nav iespējams identificēt ar cariskās rusifikācijas
skolas garu. Zināmas politiskas kustības attīstība
jaunatnē neizriet no skolas vadības gara, un skolu
vadība arī nevar to vienkārši apspiest.

Jūs runājāt par to nacionālo kustību, kas nāk no
vācu kaimiņu valsts un mūsu vācu jaunatnē ir atra-
dusi stipru piekrišanu. Tā ir kustība, kurai pie mums
nav nekāda direkta politiska rakstura, kuras nolūks
nav grozīt mūsu valsts iekārtu, bet kura vienkārši
ir sevišķi stipri izteikts nacionālisms — tāds pats
nacionālisms, kāds līdzīgā mērā atrodams arī jūsu
jaunatnē, un ne tikai jaunatnē, bet arī šinī Augstajā
namā. Kas tad ir atklātības domas orgāns, kas vien-
mēr un atkal vienmēr cīnās pret šādu nacionālismu,
vienalga, vai tas parādās vācu, vai latviešu sabiedrī-
bā, vai arī kādā citā tautībā? Jums būs jāpiekrīt
man, Cielēna kungs, ka tas nav sociāldemokrātu par-
tijas orgāns, bet gan „Rigasche Rundschau", vācu
sabiedrības orgāns. Un tikai sabiedrība ir tā, kas ar
laiku var pārvarēt šādas kustības. Bet ja jūs gribat
mums atņemt autonomiju, mūsu bērnus sūtīt vienā
un tai pašā skolā ar vienādi apzīmogotu garu, tad
varat būt pārliecināti, ka visas tās kustības, kas šo-
dien jums nedod mieru, nemazināsies, bet gan nesa-
mērīgi pieaugs. Autonomija neaizkavē valstiska no-
skaņojuma attīstību, bet gan to veicina, padara to vēl
tikai iespējamu. Denacionalizētā vienotā valsts sko-
la aizdzītu citā nometnē lielo minoritāšu masu, kas
šodien ir labi valsts pilsoņi. Tāpēc mēs vēlreiz uz-
skatām mūsu kulturālās pašvaldības paturēšanu par
vispārības interesēm, par ko mēs kopīgi visā nopiet-
nībā gribam spriest, bet nevis taisīt pārsteidzošus
slēdzienus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļansķim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski) : *) Kamēr sociāldemokrātu frakcija minori-
tāšu jautājumos ļāva uzstāties deputātam Dēķenam,
kurš vienmēr aizskar šovinistiskasstīgas, tikmēr mēs
nepiegriezām sevišķas vērības viņa runāšanai, do-
mādami, ka Dēķēns izteic daudz savu personīgo uz-
skatu un pilnīgi neatspoguļo frakcijas viedokli. Pa-
tiesību sakot, sociāldemokrāti parasti pilnvaroja
minoritāšu jautājumos runāt divus deputātus: Dēķe-
nu un Petrevicu. Deputāts Petrevics ieturēja mino-
ritātēm labvēlīgu līniju un sevišķi bija rusofils. It kā
pēc vajadzības partija varēja parādīt divas sejas.
Kad politiska aprēķina dēļ vajadzēja pieņemt šovi-
nistisku nokrāsu, uzsvērt nacionālo noskaņojumu, tad
laida katedrā Dēķenu. To darīja tad, kad bija jābai-
dās, ka kāds varētu apvārdot vēlētājus uz nacionā-
lās līknes. Deputāts Dēķens runā tad, kad pret mums
jāsaviebj seja. Bet kad bija jāuzsver labvēlība pret
krieviem, kad bija nepieciešami tiem uzsmaidīt, tad
partijas smaidu attēloja deputāts Petrevics.

Šodien notika kaut kas jauns; un kaut kas vēl
vairāk. Pēc parastās deputāta Dēķena runas uzstā-
jās atbildīgais partijas pārstāvis Cielēna kungs. Mēs
bez izbrīna noklausījāmies deputāta Dēķena aizrādīju-
mu, ka nepieciešami iznīcināt cenza kommisiju mino-
ritāšu izglītības krievu nodaļā, atvietojot to vienīgi ar
pārstāvi kaut kādā vispārējā mācības lietu cenza
kommisijā, tāpat priekšlikumu par minoritāšu skolu
inspektoru skaita samazināšanu, padodot tos ne krie-
vu nodalās priekšniekam, bet vispārējai skolu direk-
cijai, un vēl šo to tamlīdzīgu. Mēs domājām, ka to
vēl nesaka partija, ka tas ir tikai taktikas vijīgums.

, *) Runātāja atreferējums.
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Bet negaidot deputāts Cielēns visam tam uzspieda
partijas zīmogu. Viņa uzbudinātā runa mums atda-
rīja acis. Deputāts Cielēns teica, ka minoritātes pa-
darījušas savu autonomiju izvirtušu, ka viņas to ne-
izlietojot valstiski, ka minoritātes skatoties pāri robe-
žai, ka kaut kāds kaut kur taisoties bēgt, līdz ko ie-
stāšoties labvēlīgi apstākli un tmldz., vārdu sakot —
visu to, ko jūs deputātu kungi, tikko dzirdējāt viņu
runājam. Sociāldemokrātu pārstāvis pieminēja pat
Krieviju, Maskavu un tamlīdzīgas lietas. Pats par
sevi saprotams, ka tādu runu nevaram; atstāt bez at-
bildes.

Gribētos prasīt Cielēna kungam, uz ko pamatota
viņa pārliecība, ka krievu iedzīvotāji skatās pāri
robežai. Jo sevišķi ļauni deputāts domāpar šiem
iedzīvotājiem un viņu pārstāvjiem. Kāpēc viņiem
būs jābēg, ja notiks kaut kādi vēsturiski notikumi, ja
notiks iekārtas pārmaiņas, demokrātiska rakstura
pārmaiņas vai pat, kā pielaiž Cielēns, monarchistiska
garā? Bet Cielēna kungs aizmirst, ka polu iedzīvo-
tāji taču nebēg no Latvijas uz Poliju, lai gan tur dzī-
ves apstākļi līdzīgi mūsējiem — ne nu gluži tie paši,
bet ļoti tuvi, jo par dzīves demokrātismu Polijā ari
es personīgi zināmā mērā šaubos. Tāpat vācu iedzī-
votāji nebēg uz Prūsiju vai Vāciju. Kāpēc tad krievu
iedzīvotāji — un tiešām iznāk tikai krievi — lai bēgtu
uz Krieviju? Vai tad viņi nav tādi paši Latvijas vie-
tējie iedzīvotāji kā poļi un vāci? Krievi šeit dzīvo
vairāk gadusimteņu. Tādā kārtā deputāta Cielēna
uzstāšanās uzsvērti ir virzīta taisni pret krievu
minoritāti.

Ir pilnīgi iespējams, ka vēsturisku pārmaiņu ga-
' dījumā viens otrs arī brauks uz Krieviju peļņā vai

noregulēt sava īpašuma intereses. Bet vai arī tagad
Latvijas ? pilsoņiem nav brīvas pārvietošanās tiesī-
bas pa visu pasauli? Vai Latvijas pilsoņi nav atro-
dami jebkurāpasaules malā? Es domāju,ka uz Krie-
viju brauks arī viens otrs cits: brauks arī dažāda
veida uzņēmēji un laimes meklētāji, peļņas un iedzī-
vošanās kāres pamudināti. Brauks ļaudis no visā-
dām tautībām un zemēm. Es domāju, uz Maskavu
brauks arī pats Cielēna kungs. Gan jau būs arī vi-
ņam tur kaut kādas lietas — vai nu labas pelņas dēļ,
par kādas lielākas komerciālas iestādes, kooperatīva
vai bankas juriskonsultu, vai arī uz kādu partijas
konferenci. Notiks kaut kāds Eiropas sociālde-
mokrātijas kongress, un tur, bez šaubām, neiztiks bez
Cielēnakunga. Kā partijas pārstāvis viņš tur, domā-
jams, bus, ja vispārīgi par to runājam no šāda vēstu-
riskās perspektīvas viedokļa. Es uzskatu, ka ir ļoti
labi, ka Jūsu runa, Cielēna kungs, pierakstīta Saei-
mas sēdes stenogrammās. Es tikai domāju, ka Jums
bus kauns par šo savu runu un neveikli būs visai Jūsu
partijai. Šo runu nolasīs pēc protokola sociālde-
mokrātu konferencē, un Jums, deputāt Cielēn, būs
kauns. Tad atradīsies kāds, kas jautās, kas tas par
Cielēnu, kas runājis tādu runu. Šīs dienas sēdes pro-
tokols noderēs par vēsturisku un neapstrīdamu do-
kumentu.

Tas pats runātājs šodien vēl sacīja, ka ja minori-
tātes arī turpmāk izlietošot savas tiesības tādā garā
un noskaņojumā, tad sociāldemokrāti atteikšoties
aizsargāt minoritāšu autonomijas tiesības un šī au-
tonomija tiešām aiziešot bojā. Bet vai pašlaik viņi
šis tiesības aizsargā? No visa šodien sacītā ir
skaidrs tikai viens — ka šī aizsardzība ir ļoti neap-
mierinoša. Un par tādu pabalstīšanu mēs varam tikai
ironiski jums pateikt: „Paldies par jūsu laipnību!"

Krievu iedzīvotāji jau -sen tur aizdomās sociāl-
demokrātu partiju. Pēdējos 6 — 7 gados tūkstošiem
krievu iedzīvotāju ir aizgājuši no jūsu partijas un
grupējas ap savas tautības organizācijām. Visvien-
kāršākais krievu zemnieks-analfabets jau sen ir pār-
liecinājies, ka ne jūs esat viņa interešu aizstāvji; bet

šie jaunie draudi būs jauns pārliecinošs pierādījums.
Krievu iedzīvotāji arī bez jums atradīs līdzekļus un
spēkus savu tiesību aizstāvēšanai!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lapinskim.

V. Lapinskis (Latvijas polu savienība; runa
krieviski): *) Godātie deputātu kungi! Neskatoties
uz to, ka poļu mazākuma tautība Latvijā šinī brīdi
pārdzīvo loti grūtus laikus, šodien man nebija no-
doma ņemt vārdu, bet replikas no vietām un Cielē-
na kunga runa, kas bija vērsta pret mums, poļiem,
piespieda mani to darīt. _

Loti brīnos, ka Cielēna un Dukura kungi, sociāl-
demokrātu partijas locekļi, vienmēr gan no Saeimas
tribīnes, gan arī Saeimas kommisijās izsaka mums
veselu rindu nepamatotu pārmetumu un uzbrukumu.
Šiekungi vienmēr ļoti asi uzstājas pret polu mazāku-
ma tautību.

Cielēna un Dukura kungi izlieto ziņas no ļoti ap-
šaubāmiem avotiem. Ziņas par poļu skolām, skolo-
tājiem un mūsu sabiedriskiem darbiniekiem jūs, kun-
gi, iegūstat no tādām personām kā Losovskiem, Bam-
baniem un Baložiem Ilūkstes apriņķa Sventas pa-
gastā. Šo subjektu darbība uz vietas, kā arī šokun-
gu uzstāšanās ar insinuācijām poļu lietā mums visiem
labi pazīstamas; tāpēc vajadzētu ļoti šaubīties par
to materiālu pareizību, kādus ieguva Saeimas parla-
mentārā izmeklēšanas kommisijā no minētām un tam-
līdzīgām personām.

Es kategoriski noliedzu nepamatotos Cielēna
kunga apvainojumus, ka mūsu skolas un skolotāji It
kā nodarbotos ar pretvalstisku darbību. Tie ir ne-
nozīmīgi un ļauni apvainojumi. Mūsu skolotāji un
skolas darbojas atļautās valstiskās robežās, un tam
mēs devām pietiekošu skaitu pierādījumu. Ja pret
mums uzstājas citas partijas ar nacionālu nokrāsu,
tad par to mēs mazāk brīnāmies, bet mums bija brīni-
šķīgi un nesaprotami absurdie Dukura kunga pārme-
tumi izglītības kommisijā, ka poļu izglītības pārvaldes
priekšnieks Kelpša kungs it kā izdotu apliecības tikai
tiem_ skolotājiem, kas dzimuši Polijā. Kur tam
pierādījumi ?

Jūs, sociāldemokrātu partijas kungi, nepazīstat
ne polus, ne arī viņu uzskatus. Nacionālās lietās pēc
jūsu ideoloģijas jums pret mums vajadzētu izturēties
pavisam citādi. Bet kā cīnāties jūs?

Parlamentārā izmeklēšanas kommisijā, kurā ne-
bija pielaists mūsu pārstāvis, apbrauca Ilūkstes un
Daugavpils apriņķus; bet ko viņa ieguva? Nekā!
Varbūt tikai dažādu nenozīmīgu un necienījamu per-
sonu ļaunas valodas. Mēs, poļi, Latvijā bijām un
esam lojāla iedzīvotāju daļa. Un es kā Zemgales
polu tautības iedzīvotāju pārstāvis noteikti noraidu
visus nepamatotos pārmetumus, izteiktus Ilūkstes
apriņķa poļu sabiedriskiem darbiniekiem.

Poļu mazākuma tautībai tiek nodarītas lielas
pārestības. Ilūkstes apriņķī slēgta pēdējā poļu skola.
Priecājieties nu, sociāldemokrātu kungi! Par grūto
poļu skolu stāvokli Latvijā un sevišķi Ilūkstes apriņ-
ķī mēs iesniedzām memorandu izglītības ministrim
un arī tā norakstu ministru prezidenta kungam, kuri
apsolījās mūsu lietu skatīt cauri. Mēs pacietīgi gai-
dām!

Deputātu kungi! Dažādu personu uzstāšanās
pret mums, kas domā par karjeras izsišanu sev uz
mušu rēķina, kā arī mūsu konstitūcijas un skolas liku-
mu neievērošana nevar veicināt sadarbību starp
latvju tautu un poļu mazākuma tautību. Šī sadarbība
šinī grūtajā oikonomiskās krizes laikā ir vairāk ne-
pieciešama nekā jebkad.

Skolas inspektora Svennes kunga izturēšanās un
rīcība, kas, izmantojot mums nelabvēlīgo situāciju,

*) Runātāja atreferējums.
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piespieda Jaunsudrabu poļu pamatskolas pārzini pie-
rakstīt nenoskaidrotai tautībai polu tautības bērnus,
pret viņu vecāku gribu un bez viņu ziņas, lai tā būtu
pamatspoļu skolas pārvērst par jauktām skolām, ne-
taktiska Ilūkstes apriņķa valdes priekšsēdētāja Kārk-
lu^ izturēšanas, ka arī dažādi mums naidīgi raksti
dažādas latviešu avīzes, no kurām pirmo vietu ieņem
„Pedejais_ Brīdis", nekādā ziņā nevar veidot un sek-
mēt labvēlīgus apstākļus mūsu valsts oikonomiskās

.krizes mazināšanai.
Neskatoties uz visu to, mēs, poļi, no savas puses

cenšamies notikušo nesaprašanos izlīdzināt un gri-
bam, lai arī latvju tauta darītu to pašu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lukinam.

A_. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Es negribētu daudz kavēt jūsu lai-
ku, bet ta ka iepriekšējais runātājs aizķēra notiku-
mus, kurus viņš šeit pavasari un vasaru pats ne-
noklausījās, un arī man bija jāstrādā kommisijā, par
kuru runāja iepriekšējais runātājs, atļaušos attēlot
tikai dažus faktus pārpoļošanas lietā.

Lapinska kungs teica, ka polu skolās viss esot
labi, viss esot kārtībā. Tā kā te runāja visādās va-
lodās, atļaujiet arī man teikt vienu sakāmvārdu krie-
vu valoda: „na sope manna ropuT". Lapinska
kungs nebūtu runājis .Ja viņš arī nebūtu bijis vainīgs.

Kādas tad bija tās poļu skolas, kāpēc tās slē-
dza? Neviens nebūs tik naīvs, ka domās, ka poļu
skolas slēdza ne no Šā, ne no tā, ka tās slēdza tikai
tāpēc, ka rudenī Saeimā būs Lapinska kungs — tāpēc
aiztaisīs tās laikus, lai viņš nevarētu tās aizstāvēt.
Tie, kas toreiz noklausījās šeit Saeimā pārbaudītos
materiālus un redzēja lietišķos pierādījumus — grā-
matas, atcerēsies, kas tur tanīs grāmatās bija mācīts:
„Kas tu esi? —• Polis. — Kāda tava zīme? —Bal-
tais ērglis—. Kur tu dzīvo? — Starp savējiem. —
Kādā apgabalā? — Poļu zemē." — Nevaru atce-
rēties visu, bet domāju, ka, varbūt, izņemot vienīgi
Lapinska kungu, citas minoritātes atzīs, ka tāda mā-
cība: „Kur tu dzīvo? — Starp savējiem

^ Polu
zemē!" — un: „Kāda tava zīme? — baltais ērglis"
— mācīt Latvijā nav atļauts; un ja tā māca Latvijā
bērniem, tad teikt, ka tā ir nelojālitāte^ ir par maz,
bet tas jānosauc daudz, stiprākā vārdā. Kad mes
poļu skolniekam prasījām, kas ir 1. maijs, viņš stā-
vēja kā ūdeni mutē ieņēmis; bet kad uzprasījām
viņam, kas ir 3. maijs, tad viņš kā pupas nobēra, ka
tā ir kohcthtvuhh nujibcita. Ja uzprasa, kas ir 18. no-
vembris, tad arī to nezina, nemaz nerunājot par ci-
tiem mazāk svarīgiem un nozīmīgiem gadījumiem.
Tā, lūk, gāja tais poļu skolās!

Varbūt varētu teikt, ka poļu skolēni bijuši slinki
un nav gribējuši mācītiesļ bet ka jus izskaidrosit
to, ka vienā poļu skolā svētku aktā Latvijas himna
skolas pārziņa klātbūtnē nospēlēta uz_ ķērkstoša
grammofona, bet Polijas himnu nodziedājis labi ie-
mācīts koris? Sakait, kungi, vai tā ir lojāla izturē-
šanās pret Latvijas valsti!

Jāsaka, šādaspoļu skolas bija nepieciešami slēgt.
Ja Polijā būtu noticis tadsgadījums, kad kāda skola
Polijas himna būtu nospēlēta uz grammofona, bet
Latvijas himnu nodziedājis labi mācīts koris, tad šīs
skolas skolotāji noteikti būtu iebāzti cietuma. Polija
pat garīdznieki bāzti cietuma tikai tapec, ka pasnie-
guši stundas baltkrievu valoda un ne poļu valoda.
Arī katoļu biskapa kungam tam gadījumam jabut zi-
nāmam. Vārdu vairs neatceros, kā šo garīdznieku
sauca, bet materiālus varatdabut, ja tie jus interese.

Lapinska kungam nebūt nebija nekādas darīša-
nas Sventes skolā, bet viņš tomēr brauca turp uz
vecāku sapulci un jauca to. Vai Lapinska kungs nav
poļu savienībā Latvija? Vai poļu savienība Latvija
nav tā, kas izdeva uzsaukumu 1930. gada tautas skai-

tīšanas laikā, ka visi tie, kas lasa vai lūdz Dievu po-
liski — labi vai slikti, tas nav svarīgi — visi ir poļi?]
Mēs varam Jums parādīt šo uzsaukumu; noejiet leja
kancelejā un paprasait Bumbera kungam — viņš
Jums šo uzsaukumu parādīs. Lapinska kungs —
„aa Bopc manna ropnx" — ne Jums šeit runāt par
minoritāšu vajāšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skalbēm.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Mani kungi!
Laiks ir vēls. Gribu pieiet šim jautājumam tikai ar
dažām piezīmēm.

Man liekas, deputātu kungi, mūsu minoritāšu ap-
rindas pieiet šai lietai ar pārāk lielu nervozitāti. Ma-
ni kungi! Skolu autonomija še _ nemaz netiek aiz-
skarta! Še ir runa tikai par pārvaldes aparāta sa-
mazināšanu, par šī aparāta pievienošanu vispārējai
skolu pārvaldei. Kungi, ja katrai tautībai ir sava sko-
la ja šinī skolā ir skolas vadītājs, kas referē mini-
strim par skolas lietām un aizstāv savas skolas lietas,
tad taču jūsu autonomija, kungi, nemaz nav aiz-
skarta. —

Še nu pierādās, kungi, kā atriebjaspārspīlējumi.
Kad jūs varējāt iespaidot valdību, jūs nācāt ar dažā-
diem pārspīlētiem prasījumiem, un tie arvien ti-
ka pieņemti. Ko jūs prasījāt, to jums deva.
Un tā jūs esat sabūvējuši tagad 6 un 7 stāvu
skolu pārvaldes. Katrā ir savs skolu direktors,
varbūt, arī vicedirektors, tad — sekretārs ar
mašīnrakstītāju, grāmatvedi u. t. t. Sabūvēts_ tik
nepraktisks pārvaldes aparāts, ka šinīs laikos mēs to
vairs nevaram panest. Jums, kungi, varbūt, patik-
tos uzlikt šo nastu mūsu nodokļu maksātājiem, bet
mēs esam tā apkrauti nodokļiem, ka šādu luksu mēs
vairs nevaram atļauties. Ja vācu frakcija arvien
skatās pār plecu atpakaļ uz Vāciju, tad, kungi, jus
taču zināt, kas Vācijā notiek: tur aļz tīriem taupī-
bas nolūkiem likvidē veselas kulturālas pārvaldes.
Neviens par to nekliedz; visi to saprot. Un jūs te
to negribat saprast? Kungi, ja mēs likvidētu vācu,
poļu, krievu skolas, šo skolu vadību, tad jūs varētu
sacīt, ka tiek aizskarta jūsu autonomija; bet te ir ru-
na tikai par praktisku pārvaldes iekārtu.

Kungi, man liekas, jūs par daudz arī sargājaties,
lai latvieša acs neieskatās jūsu skolu lietās. Man lie-
kas, kungi, jums taču nav nekas slēpjams. Arī mazā-
kuma tautības skola ir valsts skola. Tur mācās
valsts valodu, vēsturi, ģeogrāfiju — tas likumā no-
teikts. Un mums ir tiesība zināt, kas tur notiek. —

Tur notiek dīvainas lietas. Ir šīm skolām vadī-
tāji, kas neprot latviski. Ko viņš var saprast no
valsts valodas vai kultūras? Viņam nav ar to ne
mazākā sakara. Viņš karājas kā gaisā; viņš ir ie-
kapselējies, ieslēdzies kā gaisa tukšā telpā. Kungi,
vai tā var dzīvot? Vai tā jūsu tautības var uz-
plaukt? Tāda iekapselēšanās, kungi, nāk jums pa-
šiem par ļaunu. Mēs nenākam ar šiem priekšliku-
miem ļaunā nolūkā, jūs nīsdami, vai gribēdami kaut
kā aizskart, vai jūsu tiesības samazināt. Bet jūs esat
sākuši tā iekapselēties savās autonomijās, ka te nevar
būt runa par mazākuma tautību nacionālām tiesībām.
Te jārunāpar jaunu kastu kultūru. Šeit kultivē at-
sevišķas kastas. Var jau būt, ka ar laiku, tāpat kā
Indijā, mēs nedrīkstēsim ieiet -viens otra ēnā. Vienā
baznīcā kopīgi mēs vairs nevaram iet, kaut gan pie-
deram pie vienas konfesijas, kā tas bija ar Māras baz-
nīcu. Varbūt, kopīgi nevarēsim iet arī vienā pirtī. Es
brīnos, kā mēs šeitSaeimā varam nākt kopā un pār-
runāt kopīgi Latvijas lietas? Jūs sagaidāt, lai kāda
demokrātiska partija aizstāv jūsu tiesības, lai radītu
šeit tagadējā laikā Latvijā kastu kultūru. Neviena
demokrātiska partija šādu savstarpēju noslēgšanos,
iekapselēšanos kastās nevar aizstāvēt, jo tāda ieslēg-
šanās runā pilnīgi pretim mūsu valsts garam un kat-
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ram jaunlaiku kultūras garam. Mes nedomājam iz-
nīcināt jūsu autonomiju, bet tikai ierobežot jūsu biro-
krātisko iekārtu, pārvaldes aparātu. (Starpsaucieni.)
Pašas dažādās tautības mēs gribam cieši virzīt vienu
otrai pretim, lai mūsu valstī nerastos tādi apstākli,
kur no jauna uzplauktu kastu kultūra.

Ir zīmīga parādība, ka visas minoritātes vada
vācieši, visreakcionārākā frakcija. Un ka viņai ir
savas zināmas tieksmes iet atpakaļ, ka vāciešiem ir
tieksmes noslēgties savā muižnieciskā kastā, ka viņi
stingri turas pie saviem feodāliem uzskatiem, tas ir
saprotams. Viņi tos vēl nav pārdzīvojuši. _ Bet
jakrieviem un citām tautībā"m, kas no mūsu jaunā lai-
ka tik daudz mantojušas, ir tādas pat tieksmes un ja
viņas iet vācu vadībā, tad to mēs gan nevaram
saprast. Šīm citām tautībām gan vajadzēja atrast
citu ceļu un kopīgu valodu ar vairākuma tautību, jo
tā, cienījamie kungi, jums nav naidīga.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Sakarā ar .iesniegtajām pārejas formulām at-
sevišķi krievu deputāti bija atzinuši par vajadzīgu
diezgan histēriskā veidā uzbrukt sociāldemokrātiem
un izrēķināties ar viņiem. Ar histēriju vispār nevar
izšķirt jautājumus, kas aizskarti šinīs pārejas formu-
lās. Histērija šo jautājumu izšķiršanā un sevišķi uz-
brukumos sociāldemokrātiem arī mazākuma tautī-
bām nevar nākt par labu.

Es tikai īsumā paziņošu sekojošo.
Sociāldemokrāti par savas programmas prasību

attiecībā uz minoritātēm uzskata nācionāli-kulturālu
autonomiju. Līdz šim mēs esam šo prasību aizstā-
vējuši. Ārī budžeta kommisijā mūsu frakcijas loce-
kļi balsoja pret attiecīgo demokrātiskā centra iesnie-
gumu. Mēs šo prasību aizstāvam ne minoritātu
pilsonības labā, bet minoritātu strādniecības labā,
kuras intereses mēs aizstāvam labāk nekā Špolanska
un Trofimova kungi. Šīs krievu un žīdu un citu
minoritātu strādnieku intereses Latvijas sociālde-
mokrāti aizstāvēs arī turpmāk. Bet tas arī nozīmē,
ka tāpat, kā mēs cīnāmies pret antidemokrātiskām
tendencēm latviešu skolās, mēs cīnīsimies un patu-
ram sev tiesības cīnīties pret ahtidēmokratiskām
tendencēm minoritātu skolās — taisni minoritātu
strādniecības vārdā un uzdevumā. (Saucieni sociāl-
demokrātu solos: „Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veržbickim.

J. Veržbickis (Latvijas poļu savienība): Cienī-
tie deputātu kungi! Šī ārkārtējā sesija gluži negai-
dīt^

ir
pārvērtusies par tādu, kas vērsta pret minori-

tātēm. Tas ir noticis brīnišķīgā veidā un taisni pēc
tam, kad te uzstājās sociāldemokrātu frakcijas pār-
stāvji.

Es negribu nekā teikt par Dēķena kungu, bet
Cielēna kugs ar savu runu gan sacēla te vētru. Cie-
lēna kungs pļe šī budžeta jautājumāpacēla tādas lie-
tas ka, piemēram, jautājumu par sešiem Ilūkstes ap-
riņķa pagastiem,_ par demonstrāciju Varšavā, par
kādu tur minoritāšu reakciju, nosaucot pat visas
minoritātes par reakcionārām u. t. t, kam nav itin
nekāda sakara ar apspriežamo budžetu. Visa mino-
ritāšu kustība pēc Celēna kunga domām ir reakcio-
nāra

^
Cielēna kungs un citi sociāldemokrātu kungi,

kas ta domājat — jūs dziļi maldāties! Tāda tā lieta
nemaz nav! Ja jus paceļat savasbalsis pret minori-
tātēm un jautājumu

^
nostādāt tādā plāksnē, tad līdz

ar to jus minoritātēm dodat jaunus materiālus par
viņu vajāšanu un radāt mums nepieciešamību ar pa-
celtu galvu aizstāvēt savu nacionālo kultūru un
savas tieksmes šinī ziņā.

Mums šovakar nevajadzētu nemaz par šīm lie-
tām runāt, ja saskaņā ar likumu nebūtu minoritāšu
pašvaldības, minoritāšu kulturālās autonomijas. Bet
no 1919. gada mums pastāv likums, kas aizsargā mi-
noritāšu kulturālo autonomiju, minoritāšu nacionālās
skolas u. t. t. Kamēr šie likumi_pastāv, tikmēr Cie-
lēna kunga pārmetumi ir nevietā. Mēs savu likuma
paredzēto kulturālo autonomiju aizstāvēsim neatka-
rīgi no tā, vai tas patīk, vai nepatīk Cielēna kungam.

Man te jāaizrāda uz vienu raksturīgu apstājcll.
Patlaban Ilūkstes apriņķī, izņemot Grīvas pilsētu,
tanī apriņķī, no kurienes šinī Augstajā namā ievēlēts
viens poļu deputāts, nav nevienas poļu pamatskolas!
Vai tas ir kaut kā attaisnojams? Apriņķī, kas_ ar
5000 — 6000 polu balsīm ievēlējis 1 poļu deputātu,
nav.nevienas poļu pamatskolas! Kā tas izskaidro-
jams? Ar to mākslīgo polītiku, kādu jūs visu laiku
attīstāt, pieļaujot, lai ne bērnu vecāki paši, bet sveši
[audis noteiktu tautību. Es nerunāšu te par to, ka
mums it kā par katru cenu jācenšasatbalstīt šovinis-
tiskas tendences, kā te kliedz no vietas; tas taču ir
nepareizi, un visi jūs, deputātu kungi, paši to labi zi-
nāt. Bet es vēlreiz uzsveru, ka Ilūkstes apriņķī,
kur ir poļu pārstāvis apriņķa valdē un no kura ap-
riņķa 1 poļu deputāts ievēlēts Saeimā, nav vairs ne-
vienas poļu pamatskolas. Kur tad nu ir palikusi
nacionālā skolu autonomija? Vai jūs domājat, ka
tas ir normāli, ka viss ir kārtībā? Jūs pilnīgi nepa-
matoti pārmetat polu tautībai visādas nebūšanas;
bet jūs aizmirstat, ka poļu minoritātei nav tā, kas
viņai pienākas pēc elementārākās taisnības. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

J. Veržbickis (turpina): Tā ir, kungi! To jūs
šodien nesaprotat, bet tas ir fakts. To jums pateiks
pats izglītības ministris. Visas skolas, kas pastāvē-
ja Ilūkstes apriņķī, neskaitot Grīvas pilsētu, ilgāku
laiku vairs nepastāv, un šodien tur nav nevienas
mūsu pamatskolas. Tagad jūs redzat, ka viss tas,
ko jūs runājat un ar ko jūs uzbrūkat poļu minoritātei,
nav pareizi. Jūs runājat par to, ka minoritātes cen-
šas pēc tādām tiesībām, kādas viņām nepienākas.
Tas taču nav pareizi, kungi! Poļu minoritāte nav
dabūjusi to, kas viņai pienākas pēc elementārās
taisnības principa. (Starpsaucieni.) Ja jums nepatīk,
jūs varat teikt: „6pocbTe".

Interesantākais ir tas, ka te nāk un runā arī so-
ciāldemokrāti, taisni tas elements mūsu Augstajā na-
mā, no kura mēs varētu gaidīt taisnību, josociāldemo-
krāti saka, ka viņi esot minoritāšu interešu aizstāvji.
Cielēna kungs, kāds sakars ir mums, Latvijā dzīvo-
jošiempoļiem un valstiski domājošiem pilsoņiem, ar
toko Jūs runājat? Jūs pārmetat mums, poliem, ka
mes cenšoties pēc tā, lai 6 Ilūkstes apriņķa pagastus
atņemtu Latvijai un nodotu Polijai. Cielēna kungs,
tas taču ir pilnīgi no gaisa grābts! Mēs domājam
ta: ne tikai mēs, bet pēc tā necenšas arī pati
Polija. Ja viņa to būtu gribējusi, viņa to būtu panā-
kusi jau 1920. gadā. (F. Cielēns no vietas: „Jā?
ja?") Es nezinu, bet varbūt! (F. Cielēns no vietas:
„Mes jau jums ticam!") Uzsklausait mani, es esmu
ļoti priecīgs, ja Jūs man ticat.

Es jūs, kungi, gribu pārliecināt, ka tie smagie
pārmetumi, ko jus vēršat pret poļu tautību, ir galīgi
nevieta(Saucieni pa kreisi: „Ne pret tautību!" —
F._ Cielēns no vietas: Gādājiet par to, lai tas tā ne-
būtu, tad atkal atvērsies skolas, un būs viss labi!")
Jus uzticaties tiem materiāliem, ko ieguvusi parla-
mentārā izmeklēšanas kommisijā. Es jums pateikšu,
ka šī kommisijā jau pašā sākumā nebija pareizi uzbū-
vēta, tapec ka tur neiegāja ari minoritātes. Es negrib.;
teikt, ka tur vajadzēja būt taisni poļu minoritātes pār-
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stavim; bet tomēr vajadzēja šinī kommisijā atras-ties ari minoritāšu pārstāvim. Jūs, sociāldemokrāti,bijāt pret to; es _gan nezinu, kamdēļ. Tas manijau toreiz pārliecināja, ka jūs šai lietai jau pašā sā-
kuma piegājāt tendenciozi. Jūs jau iepriekš gribē-
jāt polu tautībai uzkraut tādus apvainojumus un tā-
dus noziegumus, kas nemaz nav notikuši. Jūs varē-jāt objektīvi pārbaudīt materiālus, savākt tos pilnībā,
un jakommisijā būtu bijuši cilvēki, kas patiesi objek-
tīvi būtu gribējuši šo lietu izmeklēt, tad tas arī būtunoticis. (Starpsauciens.) Es nebūt negribu teikt, ka
nav tādu cilvēku, kas slimotu ar šovinimu. Arī latvie-šu starpa ir viens otrs cilvēks, kas slimo ar šo slimī-bu, un tāpat es nevaru teikt, ka arī poļu tautības
starpa nevarētu but šādu cilvēku. Tas, varbūt, tā ir.
Bet es te gribu tikai pateikt, ka parlamentārā izmeklē-
šanas kommisijā vajadzēja pieaicināt klāt arī tādus
cilvēkus, kas patiešatn sekmētu taisnības atrašanu.

Jus runājat par kādu šovinismu, bet jūs taču la-
bi atceraties, ka Cielēna. kungs nesen no šīs katedras
izteicaska Veržbicki nevarot ievēlēt Saeimas pre-
zidijā tādēļ, ka viņš ievelēts no polu saraksta. To
viņš teica. Tikai tādēļ nevarot balsot par manu
kandidatūru prezidija, ka es esmu bijis poļu vēlēša-
nu saraksta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Veržbicki, tas vairs neattiecas uz pārrunājamo
jautājumu!

J. Veržbickis (turpina): Bet še bija runas tādā
gara, ka tam ir mazs sakars ar budžetu. Es mēģinā-
šu runāt vairāk par lietu. Ja te bija pacelts jautā-
jums par attiecībām Ilūkstes apriņķī, ja te bija runa
par neveselīgam attiecībām, kādas tur pastāv, tad
arī man gribētos pāris vārdu par to teikt.

Parlamentārās izmeklēšanas kommisijās bijušā
referenta šīs dienas runā bija, starp citu, aizrādījums
uz to, ka Ilūkstes apriņķī atrastas tādas nebūšanas,
kā piemēram, stundas pasniegtas poļu skolās no grā-
matām, kurās bijusiruna par to, ka galvas pilsēta ir
Varšava, ka galvenā upe valstī ir Visla un tml. Bet
Lūkina kungs, kurš bija izmeklēšanas kommisijās re-
ferents, aizmirsis šodien mums pateikt vienu: ka
tās grāmatas, ko viņi bija atraduši Ilūkstes apriņķi,
bija domātas stundu pasniegšanai Polijā. Mums nav
jāaizmirst, ka visus 12 gadus bija tāds stāvoklis, ka
mūsu poļu skolās tika lietotas grāmatas, kas bija
drukātas Polijā un domātas stundu pasniegšanai Po-
lijas skolās. Mums Latvijā nebija nekādas poļu iz-
devniecības, un pati Izglītības ministrija atļāva pa-
sniegt dažus priekšmetus poļu skolās no Polijā dru-
kātām grāmatām. Kāds tad var būt brīnums, ja tanīs
grāmatās teikts, ka galvas pilsēta ir Varšava, vai ka
lielākā upe ir Visla, vai „Kas tu esi? — Esmu polis!"
u. t. t. Taču Polijā priekš sevis drukātās grāmatās
nevarēja būt citādi teikts par viņas galvas pilsētu
vai lielāko upi! Lūkina kungs ir piemirsis Augsta-
jam namam pateikt, ka tasnotika ar Izglītības mi-
nistrijas piekrišanu un saziņā ar Izglītības ministriju.
Ko tad var pārmest polu skolām, vai polu skolu sko-
lotājiem, ka viņi no tādām grāmatām pasniedz stun-
das? Es to nezinu! Tikai šogad pirmo reizi budže-
tā tiek atvēlētas summas dažādu grāmatu iespieša-
nai poļu skolām Latvijā. Ja runājam par Latvijas
ģeogrāfiju un Latvijas vēsturi, tad jāsaka, ka no paša
sākuma, t. i. 1920. gada kā Latvijas ģeogrāfija, ta
vēsture ir pasniegtas vienīgi latviešu valoda. Bet
ja te runā par vēsturi un ģeogrāfiju, kas pasniegtas
poļu valodā, tad tā ir bijusi Polijas ģeogrāfija. To
Lūkina kungs atkal aizmirsis pateikt. Bet tas taču
ir izšķirošais šinī jautājumā. Ta tad arī šinī ziņa ne-
kā nevar pārmest ne poļu izglītības pārvaldei, _ ne
poļu skolotājiem. Vēl runāja par to, ka daži bērni
nezinot, kas esot 18. novembris, kāda svētku diena
ir šinī datumā. Nu — tas varēja gadīties; tas nebija

nekāds ļaunums, viens otrs bērns varēja to nezināt.
Tas*varēja pilnīgi gadīties arī latviešu skolā. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Jūs sakāt ka par 3. maiju visi zi-
nājuši. Redziet, es nezinu, ļoti cienījamais Celma
kungs, vai Jūs bijāt visās poju skolās. Viens otrs
gadījums varēja būt, ka bērni nezināja ari par_ 3.
maiju; bet ka tā būtu sistēma, ka bērni nezinātu
par 18. novembri visās polu skolās, to Jūs nekādā
ziņā nevarat pārmest.

Jūs runājāt arī par to, ka_ kādā skolā bijis gadī-
jums, kad Latvijas himna spēlēta uz patafona. Es
labi pazīstu to skolotāju, kuras skolā tas noticis. Vi-
ņa jau 10 gadu ir nokalpojusi_Latvijas skola un skai-
tās loti laba skolotāja. Izrādās, ka viņa gribējusi
pacelt to lietu augstāk un Latvijas himnu nodziedat
labāk; bet savā laikā nav bijuši noturēti mēģināju-
mi, un grammofons nav bijis saskaņots ar bērnu
dziesmu. Kad grammofons sācis spēlēt himnu, dzie-
dātāji nav varējuši uzņemt tempu un toni; Skolota-
jāsnodoms labāk nodziedāt Latvijas himnu izjucis

^
un

tiešām tā nodziedāta torejz sliktāk neka vajadzēja;
bet skolotāja šinī gadījumā nebūtu vainojamajo ne-
kāda ļauna nodoma viņai nav bijis un nevarēja but.

Te runāja, ka skolu autonomija neesot aizskarta.
Kā tad viņa nav aizskarta, ja nesen atpakaļ sarīkotā
eglītes vakarā vienā no pastāvošam Ilūkstes apriņķa
jauktajām skolām poļu bērniem bija kategoriski no-
liegts sarunāties savā starpā poliski! _ Ja Ilūkstes ap-
riņķī, ku ir tik daudz poļu tautības bērnu, viņiem ne-
atļauj vairs savu valodu lietot, sakait, vai ta nav mū-
su nacionālās skolas autonomijas aizskaršana! Vai
tas vien jau, ka Ilūkstes apriņķī vairs nav nevienas
poļu patstāvīgas pamatskolas un ka jaukta skola ne-
atļauj pat eglītes laikā runāt poļu valodu, vai tas vis-
labāk un visspilgtāk nepierāda, ka mušu autonomi-
ja ir gan aizskarta? Par tās pastāvēšanu uz priekšu
mēs, poļu deputāti, kategoriski uzstājamies un katru
reizi, kad apkaros minoritāšu tiesības, kas paredzē-
tas pastāvošos likumos, mēs būsilm tam pretim, tāpat
ka esam pretim šinī gadījumā,kad jus domājat likvi-
dēt mūsu skolu inspektorus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam. (S. Vitenbergs no vietas: atsa-
kos!") — Deputāts Vitenbergs no vārda atsakās.
Vārds deputātam Korņiļjevam.

J. Korņiļjevs (pareizticīgo un vecticībnieku vē-
lētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija):
Godātie deputātu kungi! Runājot par krievu skolām,
te aizrādīja, it ka dažās krievu skolas esot nesamērī-
gi liels skolotāju skaits, salīdzinot ar skolnieku skai-
tu. Man gan jāsaka, ka gluži otrādi— krievu skolas
skolotāji daudz vairāk apkrauti darbiem, sevišķi
Latgalē, kur ir ap 60 skolnieku uz vienu skolotāju.
Juraševska kungs brauca pavasara laikā, kad visi
ziedi vaļā, pie jam pa šoseju. Gluži dabīgi, ka krie-
vi kā nabadzīgākā tauta ir spiesti tanī laikā sūtīt sa-
vus bērnus jaupelnīt, sūtot tos ganos, un viena otra
vietā tanī laikā viņš atrada skolnieku skaitu mazāku
nekā tam vajadzētu būt. Tas var būt, bet visumā
tas tā nav.

Gluži otrādi: dažreiz latviešu skolās gan sko-
lotāju skaits ir nesamērīgs ar skolēnu skaitu. Pēdē-
jās Saeimas vēlēšanās, braucot aģitēt savā pagastā,
iebraucu pierobežas Berežaņu dzirnavās. Tur bija
iebraucis kāds skolotājs, kas meklēja telpas latviešu
skolai. Jautāju, cik viiņam paredzams skolēnu. Viņš
atbildēja, ka būšot apmēram 5, pašlaik esot zināmi
tikai 3. Vai tas ir darbs vienam skolotājam? Vai
ir lietderīgi, ja runājam par minoritātēm, bet noklu-
sam par latviešu skolām? Mums jābūt objektīviem.
Varbūt krievu skolās ir viens otrs trūkums. Varbūt-
tur latviešu valodu nepasniedz visai labi. Tad jā-
prasa izglītības ministrim palielināt latviešu valodas
stundu skaitu; pakāpeniski jāpāriet uz visu priekš-
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metu pasniegšanu latviešu valodā. Es skatos uz šo nas dienas. Tas lai būtu arī tagad. _ Mes atbalstī-
lietu gluži objektīvi. Jāprasa, lai mūsu jaunatne simšo budžetu, lai mušu tiesības nepārkāptu un tas
prastu latviešu valodu. ievērotu.

Par inspektoru skaitu minoritāšu skolas jāsaka, Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Debates te-
kā baltkrievu skolās pienāktos proporcionāli 0,4 jn- beigtas. Vai referents veļas vardu? (Referents
spektora, poļu skolām — 0,9, vācu un žīdu skolām /. Breikšs no vietas: „Nevelos.") Referents var-
— pa 2 inspektori, bet krievu skolām — 3,5 iiļ- du neveļas. Kārtējo izdevumu VIII dala — Izglītī-
spektora, kamēr faktiski krievu skolām ir tikai 2 bas ministrija — nāk nobalsošana. Ludzu pacelties
inspektori. Uz vienu krievu skolu inspektoru skai- tos, kas ir pret VIII dalās pieņemšanu. Tādu nav.
tās 103 skolas, bet uz vienu latviešu skolu inspekto- Kas atturas? Nav. Kārtējo_ izdevumu VIII daļa
ru -- 63 skolas. Mēs neprasām daudz, bet gribam vienbalsīgi pieņemta. — Kārtējo izdevumu IX daļa

I

paturēt status quo, kas bija Latvijas dibināša- — Finanču ministrija.
Tek, §§ Ls Ls
Nr.

(IX. Finanču ministrija.
a. Valsts saimniecības departaments.

252 V. 56 1. Atalgojumi 351.772.— vietā likt 330.101.—
253 2. Pārvaldes izdevumi» 32,507— „ „ 25.873.—
254 3. Saimniecības izdevumi ..... 56.884.— „ „ 50.398.—
255 4. Inventāra jauniiegadašana 8.528.— „ „ 6.138.—•
256 5. Eku pamiatremonti 2.863.— „ „ 2.207.—
258 10. Informācija un propaganda 585.— „ „ 137.—
259 V. 50 49. Pabalsti kooperācijai 36.270.— „ „ 26.770.-
261 V. 56 57. Naudas zīmju izgatavošana un vilto-

jumu novēršana 297.684.— „ „ 103.328.—
263 63. Ārējie parādi un procenti 5.158.600.— „ „ 2.440.940.—
266 V. 85 100. Fonds neparedzamām vajadzībām . . ,2.310.000.— „ „ 2.370.000.—

Kopā valsts saimniecības departamentam 8.486.043.— „ „ 5.586.242.—
b. Tirdzniecības ufl rūpniecības

departaments.
267 V. 49 1. Atalgojumi 278.904.— vietā likt 251.293.—
268 2. Pārvaldes izdevumi 27.255.— „ „ 25.504.—
269 3. Saimniecības izdevumi 5.950.— „ „ 5.495.—
270 4. Inventāra jauniegādašana 9.750.— „ „ 8.864.—
271 11; Dalību naudas un konferences . . . 920.— „ „ 901.—

Kopā tirdzniecības un rūpniecības
departamentam 322.879— „ „ 292.157.—

c. Nodokļu departaments
276 V. 57 4. Inventāra jauniegādašana ...... 8.400.— „ „ 1.950.—

Kopā nodokļu departamentam . . 2.374.300.— „ „ 2.367.850.—
d. Muitas departaments.

280 V. 59 1. Atalgojumi 2.138.400.— vietā likt 2.137.205.—
281 2. Pārvaldes izdevumi 95.000.— „ „ 94.537.—
282 3. Saimniecības izdevumi 90.500.— „ „ 80.475.—
283 4. Inventāra jauniegādašana 17.000— „ „ 9,532.—
284 5. Eku pamatremonti 3.000.— strīpot
286 8. Dienesta apģērbi 45.000.— vietā likt 40.142.—
287 11. Dalību naudas un konferences . . . 1.500.— „ „ 1.519.—
288 60. Atmaksājami muitas izdevumi . . . 2.500.— „ „ 2.440.—

Kopā mu'itas departamentam . . . 2.395.900,— „ „ 2.368.850.—
e. Jūrniecības departaments.

Departaments.
289 V. 54 1. Atalgojumi '...,. . 777.888.— vietā likt 771.016.—
290 2. Pārvaldes izdevumi 45.978.— „ „ 32.346.—
291 3. Saimniecības izdevumi ...... 518.137.— „ „ 457.745.—
292 4. Inventāra jauniegādašana 88.165.— „ „ 13.465.— *
293 5. Ēku pamatremonti . 30.000.— „ „ 21.623,—
294 6. Izdevniecības izdevumi . ..... 15.000.— „ „ 13.393.—
295 55. Ostu remonti ......... 1,692.77a— „ „ 1,335.694.—
296 56. Ūdensceļu uzturēšana un uzlabošana . 342.896.— „ „ 275.551 —

Kopā departamentam 3.510.836.— „ „ 2.920.833 —
Jūrskolas un kuģu mēchaniku skolas.

297 V. 24 1. Atalgojumi 135.705.— vietā likt 112.134.—
298 2. Pārvaldes izdevumi 2.840.— „ „ 2.640.—
299 3. Saimniecības izdevumi 23.405,— „ „ 17.912,—
300 4. Inventāra jauniegādašana 28.767,.— „ „ 5.316.—
301 15. Mācības materiāli 2.500.— „ „ 2,433.—
302 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi 2.940.— „ „ 900.—
303 V. 24 21. Pabalsti un stipendijas 10.290,.— „ „ 8.304.—

Kopā jūrskolām un kuģu mēchaniku
skolām ..' .'. 206.447.— „ „ 149.639 —

Kopā jūrniecības departamentam . 3.717.283.— „ „ 3.070.472.—
Kopā IXi daļai ....... 17.296.405.— „ „ 13.685.571.—

Pielikums Nr. 14.
Valstspapīru spliiestuves budžets.

A. Pelna un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvas daļas peļņa ...... 139.918.— vietā likt 109.741.--
II. Zaudējumi.

3, Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 77,212.— „ ., 47.035.—
Kopā , , . ' 139.918.— „ „ 109.741,—
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Pielikums Nr. 15.
Finanču ministrijas žurnāla „Ekonomists" budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvās daļas peļņa 17.564.— vietā likt 15.564.—
II. Zaudējumi.

3. Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 2.000.— strīpot.
Kopā . . . 17.564,— vietā likt 15.564.—

1", Pielikums Nr. 18.
Spirta monopola budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Operatīvās daļās peļņa 29.247.698.— vietā likt 21.310.000i—
II. Zaudējumi

2. Administrācijas pārvaldes izdevumi . 20.800.— „ „ 17.000*—
3. Saimniecības izdevumi 59.500.— „ „ 56.000.—
4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos . . . 28.930.398.— „ „ 21,000.000.—

Kopā . . . 29,247.698.— „ „ 21.310.000.—.)

Vārds deputātam Dzenim.
A. Dzenis (Latgales zemnieka progresīvā apvie-

nība): Man Finanču ministrijas budžetā ir mazs
grozījums skaitļos. Lieku priekšā Finanču ministri-
jas budžetu samazināt par 35.000 latu, pārnesot šo
summu uz Zemkopības ministrijas budžeta 43. pa-
ragrāfu — lauksaimniecības pabalstiem. Budžeta
kommisijā, budžetu apspriežot nodarījusi Latgalei
netaisnību_ .lauksaimniecības pabalstu piešķiršanā.
Visas pārejas Latvijas budžetā no paredzētām pa-
balstu summām ietaupīts 39.000 latu, bet Latgalē —
72.930 latu. Man liekas, ka šādu proporciju arī
Augstais nams nevarēs atzīt par taisnīgu un lietde-
rīgu. Es domāju, te drīzāk ir notikusi pārskatīšanās,
un Augstais nams šo pārestību izlabos; tāpēc lieku
priekšā restaurēt Latgalei agrāk paredzētās lauk-
saimniecības pabalstu summas un lūdzu Augsto na-
mu šo manu priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? — Deputāts A. Dzenis pie
kārtējo izdevumu IX dajas iesniedzis priekšlikumu —

„Tek. _Nr. 295, § 55 posteņa summu samazināt par Ls
35.000.— pārnesot šo summu uz kārtējo izdevumu tek. Nr. 318
§ 43, zemāk minētām Latgales lauksaimniecības veicināšanas
vajadzībām:

1) parauglauaiņu, pļavu un sakņu dārzu
ierīkošanai Ls 16.000—

2) pSesaimniecības veicināšanai . . . . Ls 13.000.—
3) vaislas lopu iegādāšanai 5.000.—
4) kooperācijas veicināšanai .... „ 1.000.—"

Vai referents vēlas dot atsauksmi? Vārds re-
ferentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Budžeta kommisijās
vārdā varu paskaidrot, ka deputāta _Dzeņa _ iesnieg-
tais priekšlikums budžeta kommisijā ir pārrunāts,
bet pēc diezgan garām un plašam debatēm noraidīts;
tāpēc budžeta kommisijās vārda izsakos pret šo pār-
grozījumu.

Priekšsēdētāja biedrs_K. Pauluks: Referents zi-
ņo, ka budžeta kommisijā deputāta Dzeņa_ priekš-
likums noraidīts. Lieku to uz balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dzeņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par
deputāta Dzeņa priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret
to nav nodota neviena balss, atturējušies 40. Priekš-
likums noraidīts. — Nobalsošana nak IX dala —
Finanču ministrija — kommisijās redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret šīs dalās pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo izdevumu IX
dala kommisijās redakcija vienbalsīgi pieņemta. —
X dala — Zemkopības ministrija.

Tek. §§ Ls ; Ls
Nr. (XI Zemkopības ministrija,

a. Zemkopības departaments.
304 V. 48 1. Atalgojumi 2.830.332.— vietā likt 2,772.332.—
305 2. Pārvaldes izdevumi 520.220,— „ „ 42x-?fy
306 3. Saimniecības izdevumi 113J74.— „ „

?« c?n307 4. Inventāra jauniegādašana 28.520.— „ „ '"^
308 5. Eku pamatremonti . 137.700.— „-,.,, l\2Jf,n
309 6. Izdevniecības izdevumi 32.690.— „ ,. 26.690.

Valsts izmēģinājumu un citas iestādes.
314 4. Inventāra jauniegādašana 25.930.— vieta likt

\ īliT
315 6. Izdevniecības izdevumi 1,500..— „ „ ofissn
317 42. Lauksaimniecības veicināšana .. . . 131.850.— „ „ «5o
318 43. Lauksaimniecības pabalsti ..... 1,280.648.— „ „ 1.095.648.—
319 44 Lauksaimniecības ražojumu eksporta

. kontrole . . 202.485.- „ „ . ^-^S.-
320 46. Zvejniecības un zivkopības veicināšana 46.600.— „ „

2a79ci
321 51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem . . 59.720.— „ „ 44.720.

Lauksaimniecības skolas _ , .,„„„,
322 V. 24 1. Atalgojumi: 4^"^-

- vietā likt 4^-3°J.-
324 3. Saimniecības izdevumi 90.516.— „ „ H2.M0—

325 4. Inventāra jauniegādašana ..... 29.900.— \ „ „ 19.900.—

326 15. Mācības materiāli _ 9"f2— " " H=ri
327 17. Ekskursijasun izstādes _ 5.350.— „ „ 4.350 —

328 21. Pabalsti trūcīgiem skolēniem, stipen-4
dijas un internāti 48.460.- „ „ 4^~

329 V 26 16. Kursi un priekšlasījumi ....._ . 20.740.— „ „ 6.740.

330 V. 24 18. Pabalsti sabiedriskām un privātām
skolām . 499.267.— „ „ 485,76/.—

331 V. 26 22. Ārpusskolas izglītības piemaksas un
pabalsti 45.854.- „ „ 37.854.-

Lauksaimniecības muzejs.
334 V. 27 4. Inventāra jauniegādašana 2.000.— vieta met i.uuiv—

Kopā zemkopības departamentam . 6.852,879— „ ,. 6.370.379.—
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Tek. §§ Ls Ls
Nr.

b. Meliorācijas departaments.
335 V. 48 1. Atalgojumi . . ? 226;525.— vietā likt 207,025.—
336 2. Pārvaldes izdevumi . . .. . . ' . . 55.000.— „ „ 45.000—
337 3. Saimniecības izdevumi 15.550.— „ „ 10.550.— .
338 4. Inventāra jauniegādašana 11.000.— „ „ 6.000.—
339 6. Izdevniecības izdevumi 1.00CK— „ „ 500.—

Kopā meliorācijas departamentam . 309.075.— ,, „ 269.075 —

c. Veterinārpārvalde.
340 V. 45 1. Atalgojumi . 396.471.— vietā likt 392.471.—
342 3. Saimniecības izdevumi 21.555.— „ „ 20.505.—
343 4. Inventāra jauniegādašana 9.036.— „ „ 6.136.—
345 V. 26 16. Kursi un priekšlasījumi 900.— strīpot —
347 40. Atlīdzība par sērgas kritušiem un sēr-

gu dēļ nogalinātiem, lopiem .... 36.000.— vietā likt 40.000.—
348. V. 48 44. Lauksaimniecības ražojumu kontrole . 40.472.— „ „ 32.322.—

Kopā veterinārpārvalde! 554.758.— „ „ 542.758.—
Kopā X daļai 7.716.712.— „ „ 7.182.212.—

Pielikums Nr. 20.
Valsts muižu budžets.

1 : ' ' A. Peļņa un zaudējumi. I
I. Peļņa.

1. Operatīvās daļas peļņa 269.065.— vietā likt ' 222.004.—
2. Piemaksa zaudējumu segšanai ... 59.720.— „ „ 44.720.—

Kopā . . . 328.785.— „ „ 266.724.—.
II. Zaudējumi.

4. Operatīvās daļas zaudējumi .... 46,050.— vietā likt 31.050.—,
5. Tīra peļņa valsts ieņēmumos .... 143.031.— „ „ 95.970 —

Kopā . . . 328.785.— „ „ 266.724—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1. Papildu pamatkapitāls 342.500.— vietā likt 171.250.—
Kopā ... '. ' _ 360.300.— „ „ 189.050.—

II. Izdevumi. -*'-?
1. Jaunbūves 56.500.— „ „ 33.000.—

' : 2. Pamatremonti 133.700.— „ „ 109.300.—
.. ., . 3. Meliorācija . ._ ._ 44.500.— „ „ 25.000.—

4. Inventāra jaunli'egadašana ..... 124.990.— „ „ 21.700.—
5. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi ,. 610.— „ „ 50.—

Kopā .
,;
. 360.300.— „ „ 189.050.—

Pielikums Nr. 21.
Valsts mežu budžets.

i A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

a) Kārtējā peļņa. !
1. Mežu kārtējā izmantošana. 13.284.000.— vietā likt 7.200.000 —
3. Uzņēmumi,_ēk,as un skolas ...... 508.640.— „ „ 200.000.—
4. Dažādi ieņēmumi 296.500.— „ „ 221,998..—

Kārtējās peļņas kopsumma ... 14.089.140.— „ „ 7.621,998.—

: b) Ārkārtēja peļņa. lp
2. Mežu izmantošana virs tāmes 1,652.800.— „ „ 255.000 —

Visas peļņas kopsumma 15.741.940.— „ „ 7.876,998.—

II. Zaudējumi.
1. Centrālā iestāde.

1. Atalgojumi . . . . 292.741,— vietā likt 285,941.—
2. Pārvaldes izdevumi 39.250.— „ „ 38.250.—

Kopā . . .. 333.791.— „ „ 325.991.—
2. Vtetējās iestādes.

1. Atalgojumi ' 4.917,395.— vietā likt 4906.394.—
2. Pārvaldes izdevumi . 357.143.— „ „ 330.144.—

Kopā . . . 5.322.611.— „ „ 5.284611,—

3. Mežkopības skolas urn kursi, ?
. : 6. Ekskursijas un izstādes ...... 400.— vietā likt 300.—

8. Pabalsti trūcīgiem skolēniem un sti-
pendijas 2.000.— „ . „ 1.500.—

Kopa , . . 35.026.— „ „' 34426.—

4 Mežu ierīcība.
1. Atalgojumi 241,236.— vietā likt 236.437.—
2. Pārvaldes izdevumi , . 77.782.— „ „ 76.782.—

10. Strādnieku algas . 150.520.— „ „ 148.520..—
Kopā ... 471.438.— „ „ 463.639.—

5. īpatnēji izdevumi.
11. Mežu aizsardzība 35.000.— vietā likt 2O.000.—
13. Mežu izmantošana 40.000.— „ „ 37.000.—
16, Klaušu ceļu labošana .850.000.— ;, „ 605.000.—

Kopā . . . T.825.600.— „ „ 1.562.600.—

Visu zaudējumu kopsumma .7.JF88.466i— „ „ 7.671,267.—
Pārskaitījums no peļņas kapitāla ie-

guldījumos ' „. .208.530.— „ i, 205.730.—
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Paredzama peļņa iemaksai valsts ieņēmumos:
a) kārtējā peļņa
b) ārkārtējā peļņa

Pavisam kopā
B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
1. Pārskaitījums no brutto peļņas kapitāla

ieguldījumiem
Kopā . . .

II. Izdevumi.
1. Centrālā iestāde.

4.-. Inventāra jauniegādašana
Kopā . . .

2. Vietējās iestādes .
4 Inventāra jauniegādašana .....

3. Mežkopības skolas un kursi.
4. Inventāra jauniegādašana

4. Mežu ierīcība.
4. Inventāra jauniegādašana

Kopā . . .

Vārds deputātam Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!

Nesen atpakaļ valdoša koalīcija diezgan augsti no-
muitoja nelaimīgo siļķi un šo nomuitošanu motivēja
ar to, ka vajagot veicināt pašu zemē zveju un ziv-
kopības ražojumu izstrādāšanu. Es gribētu ticēt, ka
tas valdošas koalīcijas apliecinājums bija nopietni
domāts un ka viņa to arī nopietni grib izpildīt. Zem-
kopības ministrijas budžetā ir izdevība šo savu gri-
bu paradīt reāli, proti — 320. tekošais numurs, § 46
runa par zvejniecības un_ zivkopības veicināšanu.
Pavasarī pieņemta budžeta šim nolūkam summa bija
loti niecīga -—46.600 latu; pārkārtojumā šī summa
ir vel samazināta par apmēram 30% — atstāts tikai
31.000 latu. Es lieku priekšā šo summu paaugstināt
par 10.000 latu, lai tiešām veicinātu šo Latvijas rūp-
niecības un zvejniecības nozari. Mēs domājm, ka
šo summu varētu ņemt no XIV dalās — Kara mi-
nistrijas. Kara ministrijas budžets ir samērā vis-
mazāk samazināts. Jau budžeta komisijā es aizrā-
dīju, ka mums būtu vajadzīgs vēl vairāk ietaupīt, kā-
pēc vissliktākā gadījumā būtu iespējams pusi no jau
apmācītiem karavīriem atlaist vienu mēnesi ātrāk
mājās. Tas dotu ap 130.000 latu ietaupījuma; šādu
summu mēs dabūtu, ja pusi no jau apmācītiem kara-
vīriem atlaistu vienu mēnesi agrāk mājās. Ja nu
citas izejas nebūtu, tad katrā ziņā šos 10.000 latu
Kara ministrijas budžetā iespējams ietaupīt tādā vei-
dā, kā es nupat aizrādīju. Es domāju, ka nekāda
gadījumā nesamazināsies Latvijas militārais spēks
un drošība, ja paņemsim šo summu no Kara ministri-
jas budžeta un pārnesīsim uz Finanču ministriju zvej-
niecības un zivkopības veicināšanai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Eglītim.

Ls Ls

5.892.144.— vietā likt 1.—
1,652.800.— strīpot.

15.741.940.— vietā likt 7.876.998.—

208,530.— vietā likt 205.730.—
506.530,— „ „ 503.73a—'

1.730.— vietā likt 1.330.—
499.730.— „ „ 499,330.—

4.200.— vietā likt 2.T00.—

1400.— „ „ 1.200.—

1.200,— „ „ 500.—
506.530.— „ „ 503.730.—.)

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Gribu paskaidrot,
ka summa, kas paredzēta šinī punktā, nebūt nav do-
māta zvejniecības un zivkopības veicināšanai, kā šeit
domāja Celma kungs. Šī summa, kas paredzēta 46.
paragrāfā, domāta Zemkopības ministrijas zvejniecī-
bas un zivkopības nodaļai. Šeit ir tie pabalsti, kas
domāti saldūdeņu zvejniecībai un ne jūras zvejnie-
cībai; tas nekādā ziņā neveicinās to „siļķu_ piema-
lumu" , ko mēs vakar pieņēmām likumā. Tās sum-
mas turpretim paredzētas Finanču ministrijas ārkār-
tējā budžetā, tāpēc varu teikt, ka Celma kungā
priekšlikums neveicinās vis jūras zvejniecību, bet
gan ezeru zvejniecību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates par kārtējo izdevu-
mu X dalu izbeigtas. — Deputāts J. Celms iesnie-
dzis priekšlikumu:

„Tek. Nr. 320, § 46. zvejniecības un zivkopības veicinā-
šanai summu Ls 31.600.— palielināt par Ls 10.000.—, ņemot šo
pēdējo summu no XIV daļas tek. Nr. 411—424, §§ 101.—114."

Vai referents var dot atsauksmi?
Referents J. Birznieks: Es varētu dot tikai tā-

du atsauksmi, ka, sekojot budžeta kommisijās ap-
spriešanas gaitai, kommisijā stingri pieturējās pie
valdības iesniegtā budžeta un šādu priekšlikumu lai-
kam būtu noraidījusi. Katrā ziņā pozitīvi par to iz-
teikties es nevaru.

Priekšsēdētāja beidrs K. Pauluks: Referents
ziņo, ka pēc viņa pārliecības šis priekšlikums kom-
misijā būtu noraidīts. (Starpsaucieni.) Prezidijs
liek priekšā X dalās apspriešanu pārtraukt, kamēr
budžeta kommisijā nebūs devusi atsauksmi par _šo
priekšlikumu un pāriet uz nākošo dalu. — Kārtējo

' izdevumu XI dala — Satiksmes ministrija.

Tek. §§ Ls Ls
Nr.

(XI. Satiksmes ministrija.
a.. Šoseju un zemes ceļu departaments.

349 V. 53 51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem' . 4,237.171.— vieta likt 4103.171 —

—r | Pielikums Nr. 22.
Valsts dzelzceļu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Dzelzceļu ieņēmumi 47.505.000.— viletā likt 37,810.871.—
2. Dažādi no kustības neatkarīgi ieņē-

mumi 1.99&234— „ „ 2.019.292.—
Kopā . . . 49.507.734— „ „ 39.836.663.—

II. Zaudējumi.
1. Atalgojumi . 18.978.539.— vietā likt 18.937.539.—
2. Pārvaldes izdevumi . 440.744.— „ „ 393.444.—

ļ 3. ? Saimniecības izdevumi 1.624.264.— „ „ 1.411.313u—
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Ls Ls
5. Izdevumi, saistīti ar svešiem dzelz- ;~~\jx .,-,• ,. ,„. ia,

ceļiem un personām 452.182.— vieta likt 395.182.—
6. Materiālu piegādāšana 129.000.— „ „ 125.500 —
7. Stigas, tiltu un caurteku uzturēšana, un „„«»--«

remonts 6,385,500.- „ „ 5'^50O.-
8. Staciju un kustības izdevumi . . . 1.035.000'.— „ „ 828.000i.—
9. Telegrāfa un telefona uzturēšana un >

remonts 209.150— „ „ 196.000.-
ia Ritošā inventāra uzturēšana 'un re- ; ' _' '

m,onts 12.947.220.— „ „ 11.557.220.—
11. Neparedzēta izdevumi 10.000.— „ „ 8.000.—

Kopā . . . 42.211.599.— „ „ 39.669.698.—

12. Pārskaitāms no peļņas kapitāla iegul-
dilumos ' 232.074.- ? „ „ 166.964—
Paredzama tīra peļņa valsts ie- ,

ņēmumos 7.064.061.— „ „ 1 —

Kopā . . 49.507,734.— „ „ 39.836.663.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1. Pārskaitīts no brutto peļņas inventāra
jauniegādāšanail 232.074.— „ „ 166.964.

2. Kapitāla ieguldījums no valsts kases . 7.543.284— „ „ 5.853.284.—
Kopā . . . 7.775.358.— „ „ 6.020.248.—

II. Izdevumi.
4. Inventāra jauniegādašana 232.074.— „ „ 165.964.

12. Eku jaunbūves un pārbūves . . ... 700.000.— „ „ 450.000.—
13. Tiltu jaunbūves un pārbūves .... 610.000.— „ „ 480.000—
14. Jaunu ceļu izbūves un pārbūves . . 1.770.000.— „ „ 1.390.000.—
15. Dažādas ietaises _ 374703.— „ „ 194.703.—
16. Operatīva inventāra jauniegādašana . 2.966.625.— „ ,, 2.216.625.

Kopā . . . 7.775.358.— ., „ 6.020.248 —

Pielikums Nr. 30.
Pasta, telegrāfa un telefona budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1. Pasta ieņēmumi ......... 7.307.000.— vietā likt 1353.000..—
2. Pasta tekoša rēķina operācijas . . . 489.700.— „ „ 389.700.—
3. Telegrāfa ieņēmumi: . ...... 1,685.367.— „ „ 1.405.367.—
4 Telefona ieņēmumi 9.250.OOG.— „ „ 8.762.400.—
5. Dažādu izdevumu atmaksas 163.053.— „ „ 121,362.—

Kopā . . . 19.052.620.— „ „ 18.189.329.—
II. Zaudējumi. Z

1. Atalgojumi 9.3291.180.— „ „ 8.936.180.—
2. Pārvaldes izdevumi. 126.460.— „ „ 90.185.—
3. Saimniecības izdevumi ' . 488.464.— . „ „ 464.464.—
6. Izdevniecības izdevumi! 69.700.— „ „ 61.655.—
7. Pasta operatīvie izdevumi 1.352,888.— „ „ 1,346.888,.,—

12. Tēlegrafa-tēlefona ekspluatācijas iz-
devumi 3.600,000.— „ „ 3.390.500.—

Kopā . . . 15.945.892.— „ „ 15.269.072.—
Paredzamā tīrā peļņa valsts ie-

ņēmumos 3.106.728.— „ „ 2.920.257.—
Kopā . . . 19.052.620.— „ „ 18.189.329.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi. ,

2. Kapitāla ieguldījums no valsts kases . 2.141.692.— „ „ 1.521,937.—
II. Izdevumi.

4. Iestāžu inventāra jauniegādašana . 243.517.— „ „ 123,762.—
16. Telegrāfa un telefona jaunbūves un ka-

pitālās pārbūves 1.485.175.— „ „ 985.175,—
Kopā ... . 2.141.692.— „ „ 1.521.937.—

^ Pielikums Nr. 33.
Šoseju un zemes ceļu departaments.

A. Ieņēmumi un izdevumi.

I. Ieņēmumi.
a. Kārtēji.
Piemaksas no Zemkopības ministrijas 850.000.— vietā likt 605.000.—

Valsts piemaksa kārtējo izdevumu
segšanai 4.237.171.— „ „ 4103.171 —

Kopā . . . 8.212.325.— „ ' *„ 7.833.325.—
b. Ārkārtēji.

Valsts piemaksa ārkārtējo fcdevumu
segšanai 4703.500.— „ „ 4146.900.—

Kopā . . . 12.915.825.— „ „ 11.980.225.—
II. Izdevumi,

a. Kārtēji.
1. Atalgojumi 1,611.848.— „ „ 1.571.848.—
3. Saimniecības izdevumi 512.100.— „ „ 465.100,—
8. Dienesta apģērbi 5.750.— „ „ 3.750 —

53. Ceļu remonti 5.477.637.— „ „ 5.187.637.—
Kopā kārtēji izdevumi . , , . , 8,212.325.— „ „ 7.833.325. —
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b. Ārkārtēji. . Ls Ls
79. Ceļu jaunbūves un kapitālās ceļu pār-

būves _ 3.178.000.— vietā likt 2.816.000.—
. . 80. Tiltu jaunbūves un kapitālās pārbūves 1.525.500.— „ „ 1.330.900.—

Kopā ārkārtēji izdevumi 4.703.500.— „ „ 4.14&900.—
Izdevumu kopsumma 12.915.825.— „ „ ll.980i.225.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
ī. Ieņēmumi.

1. Kapitāla ieguldījums no valsts kases . 1.336.020.— vietā likt 1.060.220.—
II. Izdevumi.

4. Inventāra jauniegādašana 1.181.720— „ „ 980.920.—
77. Eku jaunbūves , 154300.— „ „ 79.300.—

Kopā . . . 1.336.020.— „ „ 1,060.220.—.)

Vārdu neviens nevēlas? XI daļa nāk nobalso- . izdevumu XI daļa vienbalsīgi pieņemta. — XII daja
šana. Ludzupacelties tos, kas ir pret XI dalās pie- — Tautas labklājības ministrija,
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kārtējā

(XII, Tautas labklājības ministrija.
Tek. §§
Nr.

a. Sociālās apgādības un darba aiz-
sardzības departamenti.

Sociālo lietu centrālās iestādes un dar-
r)3 insnpKpiin

350 V. 31. 1. Atalgojumi . . 361.766.— vietā likt 357.381.—
351 2. Pārvaldes izdevumi 44.685.— „ „ 37.885.—
352 3. Saimniecības izdevumi 23.839.— „ „ 21.839.-—
353 4. Inventāra jauniegādašana ..... 1.148.— „ „ 948.—
355 11. Dalību naudas un konferences . . . 8,421,.— strīpot —
356 V. 33 27. Kara, brīvības kustībā un aizsargu

dienesjā cietušo pejistjas 3.203.000— vieta likt 3.133.000.—
357 28. CīvīE'erēdņu, skolotāju, karavīru un

kalpotāju pensijas 3:553.000,— „ „ 2.541.000.—
359 31. Pabalsti māksliniekiem, zinātniekiem,

rakstniekiem 1 un viņu dzimtām . . 60.000.— „ „ 58.000.—
362 V. 34 34. Valsts piemaksa sakropļošanas un

arodslimību gadījumos 1.352.800,— „ „ 1.252.800.—
Kopā sociālo lietu centrālām iestā-

dēm un darba inspekcijai . . . 17.125.319.— „ „ 15.919.513—
1 ? Patversmes.

364 V. 37 1. Atalgojumi « ... 339.511.— vietā likt 334.138.—
365 2. Pārvaldes izdevumi . 7.211.— „ „ 6.311.—
366 3. Saimniecības izdevumi 112.908.— „ „ 109.808,—
367 4. Inventāra jauniegādašana 89.816.— „ „ ? 77.591.—
369 7. Uztura izdevumi . 245,468.— „ „ 226.145.—
372 V. 37 17. Ekskursijas un izstādes 150.— „ „ 70.—
374 38. Ārstniecības materiāli . ..... 17,600.— „ „ 16.700 —

Kopā patversmēm ....... 839,562.— „ „ 797.641.—

Valsts darbinieku un citu ārstēšana.
376 V. 36 1. Atalgojumi ,. . 333.087.— vietā likt 304.587.-
377 2. Pārvaldes izdevumi 5.400.— „ „ 5.110.—
378 3. Saimniecības izdevumi 30.374— „ „ 26.294 —
379 4. Inventāra, jauniegādašana 17.460.— „ „ 12.250.—
380 5. Eku pamatremonti 8.600.— „ „ 8.200.—
381 7. Uztura izdevumi 105.576.— „ „ 90.056.—
382 36. Ārstniecības pabalsti un izdevumu at-

maksas . 1.485.500.- „ „ 1.455.080.-
383 38. Ārstniecības materiāli 18.000.— „ „ 17,300.—

Kopā valsts darbinieku un citu
ārstēšanai 2.005.997.- , „ „ 1.918.877.-

1 Kopā sociālās apgādības un darba
aizsardzības departamentiem . . 19,970.878.— „ „ 18.636.031.—

i : b. Veselības departaments.
Departaments un vietējās iestādes.

384 V. 41 1. Atalgojumi . ' 2T^~
Vietā ,lkt 2

™'~
385 2. Pārvaldes'izdevumi 25.650.— „ „ 21.UUU,—
386 3. Saimniecības izdevumi 6.000.— „ „ 5.505.—
387 4. Inventāra jauniegādašana 3,200..— „ „ 1.400.—
389 39. Lipīgu slimību apkarošana 2.300.— „ „ 1,300.—

Kopā departamentam un vietējām
iestādēm 330.349.— „ „ 311.904.—

Psīchiatriskas slimnīcas.
390 V. 43 1. Atalgojumi 795,082.— vietā likt 787.082.-
391 2. Pārvaldes izdevumi 8.986.— „ „ 7.486.—
392 3. Saimniecības izdevumi 284.912.— „ „ 261.862.—
393 4. Inventāra jauniegādašana .... 168.170.— „ „ 122.100.—

394 5. Eku pamatremonti 74.674.— „ „ 60.674—
395 7. Uztura izdevumi . . 648.668.— „ „ 619.568,—
396 38. Ārstniecības materiāli 37.200.— „ „ . 35.200.—

Kopā psīchiatriskām slimnīcām . 2.017.692.— „ „ 1.893,972.—

Leprozorijas.
397 V. 42 1. Atalgojumi 56.017.— vietā likt 55.317 —
398 2. Pārvaldes izdevumi 1,992.— „ ., 1.692,—
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Tek. §§ Ls Ls
Nr.

399 3. Saimniecības izdevumi 29,994.— vietā likt 27.284.—
400 4. Inventāra jauniegādašana 20.500.— „ „ 14,680.—
401 5. Eku pamatremonti 4200.— „ „ 3.00O.—
402 7. Uztura izdevumi . ._ 84031.— „ „ 75.531.—
403 38. Ārstniecības materiāli 9.000.— „ „ 8.200.—

Kapā leprozorijām ....... 205.734.— „ „ 185.704.—
Kopā veselības departamentam . . 2.553.775.— „ „ 2.391.580.—

Kopā XII daļai , 22.524.653i— „ „ 21.027,611.—

Pielikums Nr. 34.
Neredzīgo institūta darbnīcu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

1. Valsts piemaksa ? 1,578.— vietā likt 1,000.—
2. Operatīvās daļas peļņa 4.608.— „ „ 5.186,—

..... .! Pielikums Nr. 36.
Vaiņodes sanatorijas zemes saimniecības budžets.

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
1. Papildu pamatkapitāls 5.000.— vietā likt 2.500.—

1 Kopā . . . 7.160.— „ „ 4.660.—
II. Izdevumi.

1. Jaunbūves un kapitālremonti .... 5.000.— „ „ 2.500.—

' ' Kopā . , . 7.160.— „ „ 4660.—

Pielikums Nr. 38.
Strenču slimnīcas zemes saimniecības budžets.

B, Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1. Papijdu pamata kapitāls 3,000.— vieta likt 1.500.—
2. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . , 500.— „ „ 1.500—
1 Kopā . . 3.500.— ' „ „ 3.000.—

II. Izdevumu
2. Inventāra jauniegādašana 2.500.— „ „ 2.000.—

Kopā . . . 3.500.— „ „ 3.000.—

> .. . . Pielikums Nr. 40,
Kemeru sēravotu budžets.

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
1. Papildu pamatkapitāls 326.600.— ? vietā likt 163.30u—
2. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . . 46.887.— „ „ 111.550.—

Kopā . . 373.637.— „ „ 275.000.—
II. Izdevumi.

1. Jaunbūves un kapitālremonti .... '326.600.— „ „ 235.000.—
2. Inventāra jauniegādašana ..... 47.037.— „' „ 40.000—

Kopā . . . 373.637.— „' „ ' 275.000.—)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku XII daļu uz bal- tējo izdevumu XII dala vienbalsīgi pieņemta. —
sošanu. Ludzupacelties tos, kas ir pret XII daļas XIII daja — Valsts statistiskā pārvalde,
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kar-

(XIII. Valsts statistiskā pārvalde.
404 V. 74 1. Atalgojumi 246.820.— vietā likt 229.820.—
405 2. Pārvaldes izdevumi . ...... 32.400.— „ ? „ 27.900 —
406 3. Saimniecības izdevumi . . . _^ . . 9.000.— „ „ 7.000.—
407 4. Inventāra jauniegādašana 6,212.— „ „ 4.212.—
408 6. Izdevniecības izdevumi 146.000.— „ „ 136.000.— i
410 83. Skaitīšanas izdevumi 119.000.— „ „ 109.000.—

Kopā XIII daļai 754432,— „ „ 708.932.—)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku XIII dalu uz Kārtējo izdevumu XIII daļa vienbalsīgi pieņemta. —
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XIII da- XIV dala — Kara ministrija,
las pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.

(XIV. Kara ministrija.
411—424 V. 90 §§ 101.—114 36.256.850.— vietā likt 32.105,067.—)

Vārds deputātam Celmam. lielā mērā, tad kaut drusciņ uzlabosies, jo tas sa-
J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! balansēts ar-vairai kā 19.000.000 latu iztrūkumu.

Man vēl jāpakavējas pie tā posteņa, par kuru jau TaPd butu , Jācenšas padarīt to iespējami mazāku,
bija runa, un ja tā nopietnāk vēlētos budžetu saba- Uzturot speķa priekšlikumu, ka daļu apmācīto ka-
lansēt, man liekas, Augstajā namā nevarētu būt divu ^/ļ™ ™ .* aiSt Vļ,Pfj_ atrak maīa?, un ietau"
domu par to, ka budžeta deficītu mēs varētu padarīt pit 120-000 latu> es lieku pneksa so priekšlikumu pie-
mazāku, samazinot Kara ministrijas izdevumus; nem t-
tāpēc iesniedzu šeit vēl vienu priekšlikumu attiecībā Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
uz Kara ministriju — samazināt Kara ministrijas rāk neviens nevēlas? Pie kārtējo izdevumu XIV
budžetu par 120.000 latu. Aizrādīju jau, ka ne Lat- daļas deputāts J. Celms iesniedzis priekšlikumu:
vijas militārā drošība, ne arī kas cits no tā necietīs, „Tek. Nr. 411-424, §§ 101.-114 samazināt par Lsbet papildu budžets, kas mums vel ir priekša, ja ne 120.000.—."

1
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Vai referents var dot atsauksmi? Referents at- priekšlikuma nobalsošanu atlikt, kamēr budžeta kom-sauKsmi nevar dot, jo budžeta kommisijā šo priekšli- misija būs devusi atsauksmi par to.Kurnu neesot apspriedusi Prezidijs liek priekšā Tālāk — ārkārtējie izdevumi. VI daļa — Ties-kartejo izdevumu XIV dalās un deputāta Celma lietu ministrija.
Te

N
k
r

§§ Ls Ls

(B. Ārkārtēji izdevumi.
„.. VI. Tieslietu ministrija.

a. liesu departaments..
425 V. 14 77. Eku jaunbūves 71.000.— vietā likt 25.000.-

b. Cietumu departaments.
426 V. 19 77. Eku jaunbūves 249.880,.— „ „ 85.000.—

. Kopā VI daļai 320.880.— „ „ 110.000.—)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku VI dalu uz bal- izdevumu VI dala vienbalsīgi pieņemta.— VII dala —sosanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret VI dalās pie- Iekšlietu ministrija.ņemšanu. Tādunav. Kas atturas? Nav. Ārkārtējo

(Iekšlietu ministrija,
b. Pašvaldības departaments.

428 V. 34 35. SociaM_ pabalsti pašvaldībām un orga-
nizācijām 2.881.042— vietā likt 2.039.000.—

Kopā VII daļai) 3.001.042.— „ „ 2.159.000,—) !

Pie VII dalās deputāts F. Ankipans iesniedzis
priekšlikumu:

„Tek._ Nr. 428 § 35. summu paaugstināt par Ls 100.000.—,
ņemot pedejo summu no ārkārtējo izdevumu XIV daļas tek. Nr.
411—428, § 101—114."

Vai referents var dot atsauksmi? (Referents
J. Birznieks no vietas: „Ludzu nobalsošanu atlikt!")
Referents nevar dot atsauksmi par šo priekšlikumu.
— Vardu lūdz deputāts Dzenis. Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā apvie-
nība) : Man tomēr arī Iekšlietu ministrijas budžetā
jāliek priekšā skaitļu korriģējumi aiz tā iemesla, ka
skolotāju algošanas stāvoklis budžeta kommisijā jr
atstāts bez ievērības. Valdībai, neskatoties uz grū-
tībām, jāmēģina rast līdzekļus šī jautājuma nokār-
tošanai, lai arī skolotāju algas tiktu kārtīgākizmaksā-
tas. Ja tagad nebūs panākta skaidrība, pārkārtojot
budžetu, tad pašvaldības bez solītā valsts pabalsta
nespēs turpināt skolotāju algošanu, un jūs paši sapra-
tīsit, ko nozīmē likvidēt vienu skolotāju dalu mācības
gada vidū. Es savas frakcijas uzdevuma iesniedzu
priekšlikumu pabalstu summu pašvaldībām skolotāju
algošanai palielināt par 600.000 latu, sedzot šos izde-
vumus ar krēdita operāciju palielināšanu. Šāda sum-

ma nepieciešama, lai pašvaldībām vismaz būtu dro-
šība, ka viņas kaut ar laiku tādu summu saņems sa-
skaņā ar tiem principiem, ko valdība deklarējusi, paš-
valdību budžetus apstiprinot. Ja ari izmaksāt visu
to summu uzreiz valdība nevarēs, tad pašvaldībām
būs tiesības prasīt, lai valsts vēlāk atlīdzinātu tos pa-
rādus, kas viņām uzkrājušies ar neizmaksātām skolo-
tāju algām. Aiz šiem motīviem es lūdzu pieņemt ma-
nu pārlabojumu. Pretējā gadījumā stāvoklis kļūs ka-
tastrofisks. Pēc pašvaldības departamenta aprēķina
algu segšanai pilnos apmēros vajadzīgi Ls
2.718.000.—. Budžetā uzņemti divi miljoni latu. Lai
segtu iztrūkstošo dalu, vajadzīgi apmēram 679.000
latu. Pašvaldības departaments ir ievadījis sarunas
ar apriņķu pašvaldībām par šīs summas samazinā-
šanu, tāpēc es iesniedzu priekšlikumu vairs tikai par
600.000 latm

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents J. Birznieks: Kommisijās atsauksmi
par šiem pārlabojumiem nevaru dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents nevar dot
atsauksmi par iesniegtiem priekšlikumiem, tāpēc ār-
kārtējo izdevumu VII dalās nobalsošana jāatliek. —
Ārkārtējo izdevumu VIII daja — Izglītības ministrija.

(VIII. Izglītības ministrija.
d. Ģimnāzijas.

430 V. 23 77. Eku jaunbūves 400.000.— vietā likt 395.300..—

e. Arodskolas.
431 V. 24 77. Eku jaunbūves ......... 153.800— „ „ 54.500.—

Kopā VIII daļai 888.900.— -„ „ 784.900..—)

Vardu neviens nevēlas? Lieku šo VIII dalu uz Ārkārtējo izdevumu VIII dala vienbalsīgi pieņemta,
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret VIII dalās — IX daļa — Finanču ministrija,
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.

(IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments. • ?
414 18. Pabalsti sabiedriskām un privātām

' . ,, * '
skolām 1,036.510.- vietā likt 775.503.—

435 V 28 19. Izglītības 'pabalsti pašvaldībām . . . 6Z62J-" " ^3~
436 ' 20 Izglītības pabalsti organizācijām . . 239.300,— „ „ 179.475.—
438 V. 34 35. Sociāli^abalsti, pašvaldībām

un
orga-

^_ ^ ^ ^^
dio V 69 52 Ieguldījumi valsts uzņēmumos . . . 11.318.996.— , „ 8.733.441,—
441 V 64 68 Pārējie aizdevumi 5.420.000,- „ „ 2.710.000.-

^: % liSXM^^^ ?' lSKr
S

:: :: 6iiS~
%l v: 56 11: ĒSāditS ::::::::: ^~ 4?ffi i.^.-

Kopā valsts saimniecības departamentam 26.414.830.— „ „ 19.407.267.—



735 Latvijas Republikas IV Saeimas Ārkārtējas sesijas 4. sēde 1931. gada 30. decembrī. 736

Tek. §§ Ls Ls
Nr.

b. Tirdzniecības un rūpniecības de-
partaments.

448 V. 49 92. Dažādi pabalsti 32.500.— vietā lilkt 25.457.—
c. Nodokļu departaments.

449 V. 57 1. Atalgojumi. ., 22.000.— „ „ ' 15.000.—
450 2. Pārvaldes izdevumi . . 3.000.— „ „ 2.500—

Kopā nodokļu departamentam . . 25.000— „ „ 17.500.—
d. Muitas departaments.

451 V. 59 77. Eku jaunbūves 110.000.— „ „ 10.488.—
e. Jūrniecības departaments.

452 V. 54 78. Ostu un upju izbūve 861.600— „ „ 401.405.—
. 453 99. Dažādi izdevumi 30,249.— „ „ 26.081.—

Kopā jūrniecības departamentam . 891.849.— „ „ 427.486.—
Kopā IX daļai 27.474.179.— „ „ 19.888.198.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk IX izdevumu IX daļa pieņemta. — X dala — Zemkopības
dala. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemša- ministrija,
nu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Ārkārtējo

(XI Zemkopības ministrija.
a. Zemkopības departaments.

454 V. 48 4 Inventāra jauniegādašana 49.334.— vietā likt 40.034—
455 V. 24 18. Pabalsti sabiledriskām un privātām

skolām 52.500.— „ „ 47.500.—
456 V. 48 77. Eku jaunbūves . 206.600.— „ „ 171.600.—
457 99. Dažādi izdevumi 1.496.000— „ „ 620.800.—

Kopā zemkopības departamentam 1.804434.— „ „ 879.934.—
b. Meliorācijas departaments.

458 V. 48 47. Meliorācija 3.060.000.— „ „ 2.365.000.—
Kopā X daļai 4.864.434— '„ „ 3.244.934.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ār- Arī nav. Ārkārtējo izdevumu X dala vienbalsīgi pie-
kārtējo izdevumu X dala. Lūdzu pacelties tos, kas ir ņemta. — XI dala — Satiksmes ministrija,
pret X daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?

(XI. Satiksmes ministrija,
a. Šoseju un zemes ceļu departaments.

459 V. 53 51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem . . 4703.500.— vietā likt 4.146.900.—)

Iebildumu nav? XI daļa pieņemta. — XII dala
— Tautas labklājības ministrija.

(XII. Tautas labklājības ministrija.
a. Sociālās apgādības un darba aiz-

sardzības departamenti.
460 V. 37 77. Eku jaunbūves 165.850.— vietā likt 60.850.—

b, Veselības departaments.
461 V. 43 77. Eku jaunbūves 367.000— „ „ 332.000.—

Kopā XII daļai 532.850.— „ „ 392.850.—)

Iebildumu nav? XII daļa pieņemta. — XIV dala
— Kara ministrija.

(XIV. Kara ministrija.
462—469 V. 90 101.—114 2.515.500.— vietā likt 1,324460.—)

Iebildumu nav? XIV dala pieņemta. — Arkār- pildu budžets 1931./32. saimniecības ga-
lējo izdevumu kopsummas nobalsošana jāatliek. Tā- d a m. Virsraksts.
pat valsts izdevumu kopsavilkumu prezidijs liek „Valsts papildu budžets 1S31./32. saimniecības gadam."
priekšā nobalsot vēlāk. Iebildumu nav? Pieņemts. — Kārtējie ieņēmu-

Nākošais dienas kārtības punkts — v a 1s t s p a- mi. — IX daļa — Finanču ministrija.
§§

(A. Kārtēji ieņēmumi.
IX. Finanču ministrija.

; ' ' a. Valsts saimniecības departaments.. Ls Ls
33. Cukura monopols 2.500.000.—

? ? c. Nodokļu departaments.
7. Ārkārtējās peļņas nodokļi.

3. Vienreizējs krizes apkarošanas no-
noklis: > ,

a. Nodokļu likmju paaugstināšana , . 1.500.000.—
b. Valsts darbinieku algu samazinā-

jums 3.000.000.— 4500.000.— i i
8. Zīmognodeva . 400.000.—
12. Akcīzes. . ,

4. Alus, porters un Iesala kvass . 150.000.— ? ļ :
7. Raugs 150.000.—

- -.-—. 8- Tabaka 500.000.— 800.000.—
Kopā nodokļu departamentam . . 5.700.000.—

Kopā IX daļai 8.200.000.—)

4
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Vardu pie IX daļas neviens nevēlas? IX daļa
nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir par
IX daļas_pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos kas
ir pret tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. _ Par IX daļas pieņemšanu nodotas 47balsis, pret tas pieņemšanu nodots 13 balsu, atturēju-
šies 8. Kārtējo ieņēmumu IX daļa pieņemta. — XI
dala — Satiksmes ministrija.

(XI. Satiksmes ministrija.
§§ Ls

36. Pasts, telegrāfs un telefons .... . 400 000—51. Valsts dzelzceļi '
20o!oOŪ.—

Kopā XI daļai 600.000.—.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku XI dalu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par XI dalās pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās
pieņemšanu._ Beidzot Jūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par kārtējo ieņēmumu XI dalās pieņemšanu
nodotas 47_balsis, pret_ tas pieņemšanu nodots 18
balsu, atturējušies 7. Kārtējo ieņēmumu XI daļa pie-
ņemta. — Kārtējo ieņēmumu kopsumma

(Kārtējo ieņēmumu kopsumma . . 8.800.000.—.)

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par kārtējo ieņēmumu kopsummas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par kār-
tējo ieņēmumu kopsummas pieņemšanu nodotas 47
balsis, pret tas pieņemšanu nodots 16 balsu, atturē-
jušies7. Kārtējo ieņēmumu kopsumma pieņemta. —
Ārkārtējie ieņēmumi. IX daļa — Finanču ministrija.

(B. Ārkārtēji ieņēmumi.
IKL Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments
38. Metālnaudas regalija 6.000.000.—
7'6. Kredītoperācijas . . 19.450.695.—

Ārkārtējo ieņēmumu kopsumma . . . 25.450.695.—.)

Vārdu pie IX dalās neviens nevēlas? Nobalso-
šanu par šo IX dalu referents lūdz atlikt. Nobalso-
šana tiek atlikta. — Kārtējie izdevumi. IX dala —
Finanču ministrija.

Kārtēji izdevumi.
IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments.
100. Fonds neparedzamām vajadzībām . . . 1.000.000.—.)

Vārdu pie šīs dajas neviens nevēlas? IX dala
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
IX dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Balsošanas rezultāts: 19 balsojot pretim
un 6 atturoties, kārtējo izdevumu IX daļa pieņemta.
— Ārkārtējie izdevumi. IX daļa — Finanču mini-
strija.

(B. Ārkārtēji izdevumi.
IX. Finanču ministrija,

a. Valsts saimniecības departaments.
25. Sabiedriskie darbi .._ ........ 2.000.000.—
52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos.

1. Valsts dzelzceļi 1.690.000.—
57. Naudas zīmju izgatavošana un viltojumu

novēršana.
3. Metālnaudas kalšana 1.500.000.—

71. Rīcības kapitāls.
6. Mežu departamentam, mežu materiālu

izstrādāšanai 1.000.000.—
Ārkārtējo izdevumu kopsumma . . 6.190.000—.)

Vārdu pie šis daļas neviens nevēlas? IX daļa
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
IX dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas atturas. 18 balsojot pretim, 6 atturoties, ārkār-
tējo izdevumu IX daļa pieņemta. — Deputāts H.
Kaupiņš iesniedzis šādu priekšlikumu:

Krājumā Saeimas Stenografu ļ
biroja Rīgā, Saeimas laukuma.!

„Valsts papildu budžetā 1931./32. saimniecības gadam no-
dalījumā „Kārtēj.ie izdevumi" ievest jaunu XIII daļu — Tautas
labklājības ministrija — sociālās apgādības un darba aizsar-
dzības departamenti, § 33 — valsts piemaksas slimo kasēm
Ls 1.042.895.—, palielinot par šo summu ārkārtējo ieņēmumu no-
dalījuma IX — Finanču ministrija — valsts saimniecības de-
partaments, § 76 — Kredītoperācijas."

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas? Vai
referents var dot atsauksmi? (Referents J. Breikšs
no vietas: „Lūdzu nodot šo priekšlikumu budžeta
kommisijai atsauksmei!") Referents liek priekšā no-
dot šo priekšlikumu budžeta kommisijai atsauksmei.
Prezidijs tam pievienojas. Kopsavilkuma nobalso-
šanu atliekam, tāpat atliekam deputāta Breikša ie-
sniegtā beigu nodalījuma nobalsošanu. Iesniegtās
pārejas formulas arī nāks nobalsošanā tikai pēc ap-
spriešanas budžeta kommisijā.

Vārds personīgā lietā deputātam Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godājamie
kungi! Man vēl dažus acumirkļus jākavē jūsu uz-
manība sakarā ar Eglīša kunga izteiktām domām, it
kā es ieņemot kādus amatus, kas būtu nesavienojami
ar deputāta amatu. Es domāju, Eglīša kungs būs
pārpratis. Tas nav stāta amats, bet līdzīgs tiem ama-
tiem, kādus aizsargu organizācijā ieņem arī jaun-
saimnieku frakcijas deputāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta kommisijā
ķersies pie iesniegto priekšlikumu izskatīšanas. —
Nākošajam dienas kārtības punktam referents ir
deputāts Bastjānis; deputāts Bastjānis ir aizņemts
budžeta kommisijā.

Tālākais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi un papildinājumi karaklausī-
bas likumā. Publisko tiesību kommisijā lūdz pre-
zidiju likt priekšā Saeimai šādu priekšlikumu:

„Saeima nolemj: pārgrozījumus un papildinājumus kara-
klausības likumā, kas Saeimas, š. g. 13. novembra plenārsēdē no-
doti kara lietu kommisijai, nodot caurskatīšanai ari publisko tie-
sību kommisijai."

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāk nobalso-
šanā šis kommisijās priekšlikums. Lieku to uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret tikko nola-
sīto publisko tiesību kommisijās priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par publisko tiesību kommisijās priekšlikumu. Par
šo priekšlikumu nodotas 8 balsis, atturas 26. Nav
kvoruma. Balsosim vēlreiz! — Lieku uz balsošanu
publisko tiesību kommisijās priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Acīmredzams vairākums.
Publisko tiesību kommisijās priekšlikums noraidīts.
— Sākam apspriest pārgrozījumus un papildinājumus
karaklausības likumā. Vārds referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Tautas vietnieki! Līdz-
šinējais kara klausības likums vairāk gadu praksē ir
pierādījis dažus trūkumus. Atrodamas gan redak-
cijas neskaidrības, kuras vairākkārt ir nācies izlabot
ar kara ministra pavēlēm, bet ir arī citi, vairāk prin-
cipiālas dabas iebildumi pret līdzšinējo karaklausības
likumu. Viens no tiem ir karaklausības likuma 5.
pants, t. i. ka augstskolu audzēkņi pēc 30. mūža gada
sasniegšanas, kaut arī viņi nebūtu dienējuši kara-
spēkā, pēc tam vairs nav iesaucami. Sakarā ar to,
praksē ir pierādījusies tāda interesanta parādība, ka
daži mūsu valsts pilsoņi, kuru vecāki, brāļi un māsas
ir Latvijas pavalstnieki, Latvijas pilsoņi, paši līdz
1930. gadam ir citu valstu pavalstnieki, bet tiklīdz
kara dienestā iesaukšanas briesmas ir pāri, tūlīt pie-
ņem Latvijas pavalstniecību, vārdu sakot — no ār-
zemniekiem kļūst par Latvijas pilsoņiem. Kara re-
sors un arī kara lietu kommisijā vienbalsīgi atzina,
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ka šis termins, vai, tā sakot, žogs jāpaceļ mazliet tā-
lāk, proti — par 10 gadiem, lai šādiem vīriem zustu
apetīts izvairīties no savu pienākumu izpildīšanas pret
Latvijas valsti, lai nebūtu tik viegli iespējams apiet
likumu ar likumu.

Līdz šim pastāvēja noteikums, ka par virsnieku
vietniekiem obligātoriski jāsagatavo visi tie Latvijas
pilsoņi, kas beiguši vidusskolu vai Universitāti, vai
kādu citu Latvijā pastāvošu mācības iestādi ar augst-
skolas tiesībām. Praksē izrādījās, ka ne visi jaunekļi,
kas beiguši Universitāti, piemēroti virsnieku vietnie-
ka uzdevumam. Ir dažiem tādi fiziski defekti, kuru
dēl viņiem nav iespējams būt par virsnieku vietnie-

_ kiem. Citos apstākļos viņi var būt krietni darbinieki
'savā arodā, bet nav derīgi virsnieka vietnieka uzde-
vumam. Tāpēc arī šinī likumā ievests zināms at-
vieglojums karaklausības likuma noteikumos par
virsnieku vietniekiem, proti — ka par virsnieku viet-
niekiem var sagatavot tikai tos, kas ar savām fizi-
skām un garīgām spējām noderīgi šim uzdevumam.
Tā tad visi tie, kam ir kādi fiziski defekti, turpmāk
no šī pienākuma būs atsvabināti. Tas uzskatāms par
atvieglojumu.

Tālāk ir vēl viens atzīmējams punkts. Līdz šim
kara klausības izpildīšanu parasti mēdza pierādīt ar
pasi, bet pa lielākai daļai pasē tas netika atzīmēts,
tā ka dažiem cēlās lielas nepatikšanas: bija darī-
šanas pat ar policiju, ar apcietināšanām, ar pārbau-
dīšanu, vai tiešāmkaraklausība izpildīta. Tagad par
kara dienesta izpildīšanas pierādījumu noderēs tikai
karaklausības dokumenti, kas katram tiek izsniegti
un par ko katram būs jārūpējas.

Tālāk ir vēl grozījums, ka tie obligātoriskā die-
nestā iesauktie pilsoņi, kas līdz iesaukšanai atradu-
šies valsts iestāžu vai uzņēmumu dienestā ne mazāk
par 2 gadi, var paturēt savas vietas. Līdz šim,
diemžēl, tāda noteikuma nebija, un loti daudz gadī-
jumos cilvēks, kurš bija nokalpojis ne tikai 2, bet pat
3—4—5 un vairāk gadu, savu vietu zaudēja. Pēc
atgriešanās no armijas viņu atpakaļ vairs neņēma,
un viņš kļuva par bezdarbnieku. Šo pantu tā tad ir
izsaukusi pati dzīve, un ir nepieciešami to pieņemt.

Visbeidzot gribu vēl aizrādīt, ka brīvības kara
dalībnieki, kas, kara apstākļiem izbeidzoties, atvaļi-
nāti no kara dienesta izglītības turpināšanai, vairs nav
iesaucami karadienestā, jo dienests kara laikā ir no-
ticis daudz grūtākos apstākļos. Šis atvieglojums uz-
skatāms par kompensāciju, par piedalīšanos atbrī-
vošanas cīņās tiem, kam 1919. un 1920. gadā nācās
cīnīties pret Bermontu un kommūnistiem.

Pēc šī projekta iesniegšanas, kad kommisijā to
bija izskatījusi, augstskolu audzēkņiem radās vēl
daži iebildumi. Bija vairāk studentu delegāciju, tā
sakot, no sienas līdz sienai, kas lūdza nākt pretim arī
tādiem studentiem, kas augstskolu pašlaik taisās
beigt. Tāpēc kara lietu kommisijā, uzklausījusi šos
studentus, ieveda vēl vienu papildinājumu, 35. panta
3. piezīmes pēdējo teikumu izteikt šādi: „Tāpat kara
ministrim, saziņā ar izglītības ministri, ir tiesība pa-
garināt iesaukšanas atlikšanu uz vienu gadu augst-
skolu audzēkņiem, vecākiem par 28 gadiem, ja gada
laikā iespējams beigt augstskolu, ieskaitot valsts
eksāmenus." Šī tiesība likumā tiek dota kara mi-
nistrim, tā ka kara ministris, saziņā ar izglītības mi-
nistri, varēs šos gadījumus izšķirt.

Tie būtu visi galvenie grozījumi. Pārējie attie-
cas uz redakcionālu skaidrību, tos nepieminēšu, jo
tie ir maz svarīgi; bet tas, ko atreferēju, bija gal-
venais.

Kara lietu kommisijā lūdz šimprojektam steidza-
mību, bez tam vēl lūdz arī pievienot likumam noslē-
guma tekstu: „Likums stājas spēkā izsludināšanas
dienā,"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.—
Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevējas?
— Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu la-
sīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Virsraksts:

..Pārgrozījumi un papildinājumi karaklausības likumā."

(Balsis: „Nevajaga lasīt!") Augstais nams ne-
vēlas pantu nolasīšanu. Virsraksts nak nobalsoša-
nā. Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Ie-
vada teksts.

(Karaklausības likumā (lik. kr. 1923. g. 94, 1925. g. 52,
1927. g. 28, 1928. g. 91, 1929. g. 192 un 1930. g. 162) izdarīt šādus
pārgrozījumus un papildinājumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — I nodalījuma ie-
vada teksts.

(5., 6. p., 77. panta otro. teikumu un 94. pantu izteikt šādi:)

Iebildumu nav? Pieņemts. .5. pants.
(Ārzemnieki, kas pieņēmuši Latvijas pavalstniecību pēc

1931. g. 1. novembra un ir jaunāki par 40 gadiem, iesaucami
obligātoriskā aktīvā kara dienestā, bet 40 gadus veci un vecāki
ieskaitāmi zemessargos līdz pilnam 50. mūža gadam.)

Pie 5. panta deputāts M. Nuroks iesniedzis
priekšlikumu:

„5. pantu papildināt ar sekojošu piezīmi:
Piezīme. Jaunuzņemtie Latvijas .pilsoņi, kas obligātorisko

kara dienestu ir jau izpildījuši ne mazāk kā gadu pēc
agrākās pavalstniecības, obligātoriskā kara dienestā
Latvijā vairs nav iesaucami."

Deputāti J. Korņiļjevs, L. Špoļanskis u. c. liek
priekšā —

5. pantā vārdus „aktīvā kara dienestā" atvietot ar vārdiem
„kara apmācībā uz laiku līdz 2 mēnešiem".

Vārdu neviens nevēlas. Vārds referentam.

Referents G. Mīlbergs: Pirmais priekšlikums
— atvietot 5. pantā vārdus „aktīvā kara dienestā" ar
vārdiem „kara apmācībā uz laiku līdz diviem mē-
nešiem" — kara lietu kommisijā nav pārrunāts, tā-
pēc man jāizsakās pret to. Otrs priekšlikums, ko ie-
sniedzis deputāts Nuroks — 5. pantu papildināt ar
piezīmi — kara lietu kommisijā ir pārrunāts. Kara
lietu kommisijai pret šis jaunās piezīmes pieņemšanu
iebildumu nav; tikai man šeit kā kara lietu kommisi-
jās referentam jāuzsver viena lieta, proti — lai pie-
rādīšana par kara dienesta izpildīšanu citās mūsu kai-
miņu valstu armijās nenoteiktu tikai ar lieciniekiem,
bet gan ar neapšaubāmiem dokumentiem; citādi pie-
rādījumi netiks ievēroti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāks
vispirms deputāta Korņiļjeva u. c. iesniegtais grozī-
jums 5. panta tekstā, pēc tam — deputāta Nuroka
iesniegtais papildinājums piezīmes veidā. Referents
par pirmo priekšlikumu atsauksmi nevar dot. Lieku
to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Korņiļjeva u. c. iesniegto priekšlikumu. Par
to nodots tikai 10 balsu. Nepietiekošs balsu skaits;
deputātuKorņiļjeva u. c. priekšlikums atkrīt. — No-
balsošanā nāk deputāta Nuroka priekšlikums — pa-
pildināt 5. panta tekstu ar jau nolasīto piezīmi. Re-
ferents atbalsta šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kasir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Nav. De-
putāta Nuroka priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Tagad nāk nobalsošanā 5. pants papildinātā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 5. pants papildinātā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — 6. pants.
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(Valsts bruņotie spēki sastāv

obligātoriskā
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^mplektējas no ikgadus
rient kareivllem vfr ni.l

ta .?.u«m*em pilsoņiem, instrukto-
rēdSieml

virsnieku vietniekiem , virsniekiem un kara ie-
2)' no rezerves, kurā skaitās:
a) karavīri kas atvaļināti līdz turp mākam rīkojumam;b) rezervisti, kuros ietilpst: līdz turpmākam rk

™
jurnāmatvaļinātie karavīri pēc 3 gadu atrašanās, šinī katego-rija, kara dienestu izpildīt spējīgie pilsoņi no pilna 30.līdz pilnam 4_0. mūža gadam, kas nav dienējuši aktīvakara dienesta un pilsoņi no pilna 17. mūža gada līdziesaukšanai aktīvā kara dienestā-c) zemessargi, kuros ietilpst: rezervisti pēc noteiktu gaduatmsanas rezervistu kategorijā, kara dienestu izpildītspējīgie pilsoņi no pilna 40. līdz pilnam 50. mūža ga-dam, kas dazadu apstākļu dēļ nav bijuši ieskaitīti re-zervistos, un pilsoņi, kas pēc sava veselības stāvokļaieskaitīti zemessargos uz slimību saraksta pamata.)'

Iebildumu nav? Pieņemts. — 77. pants.
(. . . No pārējiem augstskolu un vidusskolu absolventiem

sagatavojami virsnieku vietnieki, kuru skaitu nosaka armijas
komandieris . . .)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 94. pants.
(Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātiem karavīriem, re-

zervistiem un zemessargiem savas attiecības pret karaklausību
jāpierāda ar karaklausības dokumentiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodalījums.
Ievada teksts.

(15. panta 3. punktā, 16. panta piezīmē, 17., 22., 26. pantā
un 35. p. 3. un 4. piezīme izdarīt šādus pārgrozījumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 15. pants.
(15. p. 3. punktā vārdu „rezervē" atvietot ar vārdiem „re-

zervistu kategorija".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(16. p. piezīmes beigās pievienot šādu jaunu teikumu:

,.Laiiks, kas pavadīts patvaļīgā prombūtnē mazāk par diennakti,
skaitāms par pilnu dienu".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 17.pants.
(17. panta pirmo vārdu „JRezerve" atvietot ar vārdu Re-

zervisti". )
Iebildumu nav? Pieņemts. — 22. pants.
(22. p. pirmā teikumā vārdu «rezervisti" atvietot ar vārdu

«rezervistus", vārdu «iesaucami" atvietot ar vārdiem „var ie-
saukt" un vārdus „ne mazāk par 3 un ne vairāk par" atvietot
ar vārdu „Iīdz".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 26. pants.
(26. p. otrā teikumā pēc vārdiem «Latvijas atbrīvošanas

karā" iespraust vārdus „vai kas līdz iesaukšanai atradušies šo
iestāžu vai uzņēmumu dienestā ne mazāk kā 2 gadus".)'

Iebildumu nav? Pieņemts. — 35. pants.
(35. p. 3. piezīmes pēdējo teikumu izteikt šādi: «Tāpat

kara ministrim, saziņā ar izglītības ministri, ir tiesība pagarināt
iesaukšanas atlikšanu uz vienu gadu augstskolu audzēkņiem, ve-
cākiem par 28 gadiem, ja gada laikā iespējams beigt augstskolu,
ieskaitot valsts eksāmenus".

35. p, 4. piezīmi, pēc vārdiem „iesaucamas arī pēc tām"
papildināt šādi: „)zņemot_ atbrīvošanas kara dalībniekus, kuri
ieskaitāmi rezervistos. Pēdējais nosacījums attiecas arī uz per-
sonām, kas atrodas obligātoriskā kara dienesta".)

Deputāti T. Pavlovskis, J. Korņiļjevs, S. Tro-
fimovs liek priekša

35. panta 4. piezīmi pēc vārdiem „iesaucamas arī pēc tanī"
papildināt šādi: 1) „izņemot augstskolu absolventus, kuri līdz
1932. gada 1. februārim sasnieguši 30 gadu vecumu".

Bez tam deputāts G. Mīlbergs liek priekšā pie-
vienot šim likumam noslēguma tekstu:

„Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Vārdu neviens nevēlas? Vārdsreferentam.
Referents G. Mīlbergs: Man jāaizrāda, ka de-

putātu Pavlovska, Korņiļjeva un Špolanska iesnieg-
tais priekšlikums runā pretim jau pieņemtajam 5. pan-
tam. Kommisijā šis priekšlikums nav apspriests, tā-
pēc man jāizsakās pret to.

Kas attiecas uz manis parakstīto priekšlikumu,
ka likums stājas spēkā izsludināšanas dienā, tad_ tas
ir kara lietu kommisijās vienbalsīgs lēmums, kapec
lūdzu to pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk vis-
pirms deputātu Pavlovska, Korņiļjeva un Špolanska
iesniegtais priekšlikums, kas, pēc referenta atzinu-
ma, runājot pretim 5. pantam. Lieku to uz balsoša-
nu un lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Pav-
lovska u. c. iesniegto priekšlikumu. Par šo priekš-
likumu nodotas 6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits.
Priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk 35. pants
kommisijās priekšā liktā redakcijā. Iebildumu pret
to nav? 35. pants pieņemts kommisijās priekšā liktā
redakcijā. — Nobalsošanā nāk deputāta G. Mīlberga
iesniegtais likuma noslēguma teksts. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šī noslēguma teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts
vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā li-
kums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret liku-
ma pieņemšanu visumā. 5 pretim balsojot, likums
visumā pieņemts. — Vai redakcijas kommisijā
var sniegt ziņojumu? (Referents G. Mīlbergs no vie-
tas: „Jal") Vārds redakcijas kommisijās referen-
tam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas kommisijā,
apskatot pārgrozījumus un papildinājumus karaklau-
sības likumā, ir atradusi par vajadzīgu — I dalās ie-
vada tekstā vārdiņa „šādi" vietā likt „tā", tāpat 35.
pantā „šādi" vietā likt „tā". Bez tam vārdam obli-
gātoriskā" kara dienestā ir noteiktā galotne.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās pārlabojumiem? Iebil-
dumu nav. Šie pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti.

Atgriežamies pie pārgrozījumiem valsts budžetā
1931./32. saimniecības gadam. — Nenobalsota palika
kārtējo izdevumu X_ daja — Zemkopības ministrija.
Pie šīs daļas deputāts J. Celms iesniedzis priekš-
likumu:

„Tek. Nr. 320, § 46 «zvejniecības un zivkopības veicināša-
na" summu Ls 31.600.— palielināt par Ls 10.000.—, ņemot šo
pēdējo summu no XIV daļas tek. Nr. 411—424, §§ 101—114."

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas

ir par deputāta Celma priekšlikumu. Par šopriekš-
likumu nodota tikai 21 balss; nepietiekošs balsu
skaits; deputāta Celma priekšlikums atkrīt. — No-
balsošanā nāk kārtējo izdevumu X dala kommisijās
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret X daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Kār-
tējo izdevumu X dala vienbalsīgi pieņemta. — Vēl
palika nenobalsota XIV daļa — Kara ministrija. Pie
šīsdaļas deputāts J. Celms iesniedzis priekšlikumu —

tek. Nr. 411—424, §§ 101—114 samazināt par Ls 120.000.—.
Kommisijā šo priekšlikumu ir noraidījusi. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Celma priekšlikumu. Par šo priekšlikumu no-
dots 20 balsu; nepietiekošs balsu skaits; deputāta

' Celma priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk XIV
daļa kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret XIV dalās pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Kārtējo izdevumu XIV daja pieņemta.
— Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu kopsumma.

(Kārtējo izdevumu kopsumma Ls 133.522.715,— vietā likt
Ls 121.537.979.—.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo izdevumu
kopsummas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Kārtējo izdevumu kopsumma pieņemta. —
Ārkārtējo izdevumu VII daja. — Iekšlietu ministrija.
Pie VII daļas — Iekšlietu ministrijas deputāts F.
Ankipans iesniedzis priekšlikumu

tek. Nr. 428, § 35, summu paaugstināt par Ls 100.000.—, ņe-
mot pedejo summu no XIIV dalās tek. Nr. 411—428, §§ 101—114.

Ievērojot to, _ka daļa, no kuras deputāts Anki-
pans liek priekšā ņemt attiecīgo summu, ir jau no-
balsota, budžeta kommisijā uzskata, ka šis deputāta
Ankipana priekšlikums vairs nav balsojams. Vēl pie

24*
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šīs pašas VII dalās — Iekšlietu ministrijas — depu-
tāts A. Dzenis iesniedzis priekšlikumu —

tek. Nr. 428. §35 posteņa summu palielināt par Ls 600.000.—,
sedzot šo summu ar papildu budžeta ārkārtējo ieņēmumu § 76
posteņa summas attiecīgu palielināšanu.

Nobalsošanā nāk šis deputāta Dzeņa iesniegtais
priekšlikums, ko budžeta kommisijā pieņēmusi. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Dzeņa priekš-
likumu. Kas atturas? Nav. 2 pretim: balsojot, de-
putāta Dzeņa priekšlikums pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk ārkārtējo izdevumu VII dala pārlabotā vei-
dā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret VII daļas pie-

ņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Ārkārtējo izdevumu VII dala pārlabota veida
vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošana nak ārkārtējo
izdevumu kopsumma.

(Ārkārtējo izdevumu kopsumma 44.301.285— vieta likt
32.651.242.—.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ārkārtējo izde-
vumu kopsummas pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Ārkārtējo izdevumu kopsumma pie-
ņemta. — Tagad nāk nobalsošana izdevumu kopsa-
vilkums pārlabotā veidā.

I

(Valsts budžeta kopsavilkums.
Nosaukums. Izdevumi.

A. Kārtēji. Ls Ls
I. Valsts Prezidents . 250.048— vietā likt 174.566.—

II. Saeima . 1.491.374— „ „ 1.431.374.—
III. Ministru kabinets . . ? 371.490.— „ „ 309.793.—
IV. Valsts kontrole 1.212.600.— „ „ 1.187.659.—
V. Ārlietu ministrija . . . ' . 2.549.574.— „ „ 2.399.374.—

VI. Tieslietu ministrija 7.404600.— „ „ 7.140.899.-
VII. Iekšlietu ministrija 10.327.357.— „ „ 10.168.301.—
VIII. Izglītības ministrija . . . 21.129.449.— „ „ 19.913.449.—

1X1. Finanču ministrija . . . 17.296.405.— „ „ 13.685.571.—
X. Zemkopības ministrija . 7.716.712.— „ ,. 7.182.212.—
XI. Satiksmes ministrija 4237.171.— „ „ 4103.171.—

XII, Tautas labklājības ministrija 22.524.653.— „ „ 21.027.611.—
XIII. Valsts statistiskā pārvalde 754.432.— „ „ 708.932.—
XIV. Kara ministrija 36.256.850.— „ „ 32.105.067.—

Kopā kārtēji . . . 133.522.715.— „ „ 121.537.979.—

B. Ārkārtēji.
VI. Tieslietu ministrija ' 320.880.— „ „ 110.000.—

VIL Iekšlietu ministrija 3.001.042.— „ „ 2.759.000.—
VIII. Izglītības ministrija 888.900.— „ „ 784,900.—

IX. Finanču ministrija . , 27.474.179.— „ „ 19.888.198.—
XI. Zemkopības ministrija 4.864.434.— „ „ 3.24.4.934 —

XI. Satiksmes, ministrija 4.703.500.— „ „ 4.146.900.—
XII. Tautas labklājības ministrija ....... 532.850.— „ „ 392.850.—
XIV. Kara ministrija ' 2.515.500.— „ „ 1.324.460.—

Kopā ārkārtēji . . - 44.301.285.— „ „ 32.651.242.—
Pavisam kopā . . . 177.824.000.- „ „ 154.189.221.-.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret izdevumu kop-
savilkumu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Balsošanas rezultāts: par pārkārtotā budžeta
izdevumu kopsavilkumu pārlabotā veidā nodotas 46
balsis, pret — 28 balsis, atturējušies 8. Pārkārtotā
budžeta izdevumu kopsavilkums pieņemts. — Tagad
nobalsošanā nāk pārkārtotā budžeta beigu teksts:

«Paragrāfu summu sadalīšanu pa pantiem izdara krēditu
rīkotājs, pie kam jaunās pantu summas izdevumos nedrīkst pār-
sniegt pamata budžetā paredzētās,"

Vai Augstajam namam ir iebildumi pret šobeigu
tekstu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Beidzot
nobalsošanā nāk pārkārtotā budžeta noslēguma
teksts:

«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Vai Augstajam namam ir iebildumi pret šo no-

slēguma tekstu? Iebildumu nav. Noslēguma teksts
pieņemts. — Vai redakcijas kommisijā var sniegt sa-
vu ziņojumu? Vārds referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos valsts
budžetā 1931./32. saimniecības gadam ievada teksts
jāizteic tā: „Valsts budžetu 1931./32. saimniecības
gadam (lik. kr. 1931. g. 130) grozīt tā: — 5. lapaspusē
pēc 152. tekošā numura — jābūt: „Kopā speciālās
apgādības un darba aizsardzības departamentiem."
34. lapaspusē § 4 pēc skaitļa Ls 97.709.— pēdiņu vie-
tā jāliek vārdi: „vietā likt". Vairāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk pārgrozī-
jumi v̂alsts budžetā 1931./32. saimniecības gadam vi-
sumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārgrozī-
jumu pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir par to pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par pārgrozījumu valsts bu-
džetā 1931./32. saimniecības gadam pieņemšanu vi-
sumā nodotas 47 balsis, pret to nodots 30 balsu, at-
turējušies 6. Pārgrozījumi valsts budžetā 1931./32.
saimniecības gadam pieņemti.

Tagad pārejam uz valsts papildu budžeta vēl ne-
nobalsoto d_aļu nobalsošanu.— Vispirms nāk nobalso-
šana deputāta Kaupiņa iesniegtais priekšlikums:

Valsts papildu budžetā 1931./32. saimniecības gadam noda-
lījuma «Kārtējie izdevumi" ie _vest jaunu XII dalu — «Tautas lab-
klājības ministrija" — sociālas apgādības un darba aizsardzības
departamenti, § 33 — valsts piemaksas _slimo kasēm — Ls
1.042.895.—, palielinot par šo summu ārkārtējo ieņēmumu no-
dalījuma IX — Finanču ministrija — valsts saimniecības depar-
taments, § 76, kredītoperācijas".

Kommisijā šo deputāta Kaupiņa priekšlikumu ir
noraidījusi. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret to. _ Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Kaupiņa priekšlikumu no-
dotas 35 balsis, _pret to nodotas 32 balsis, atturēju-
šies 13. Deputāta Kaupiņa priekšlikums noraidīts.
(Saucieni: „Pareizil") Mēs atgriežamies pie ārkār-
tējo ieņēmumu IX daļas — Finanču ministrijas, kas
palika nenobalsota. _ Lieku uz balsošanu ārkārtējo
ieņēmumu IX dalu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas _ir pret IX daļas pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par IX daļas pie-
ņemšanu pārlabota veida. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par ārkārtējo ieņēmumu IX daļu
pārlabota veida nodotas_46 balsis, pret to nodotas 26balsis, atturējušies 6. Ārkārtējo ieņēmumu IX dalapieņemta. — Nobalsošana nak papildu ieņēmumu kop-
summa.
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(Papildu ieņēmumu kopsumma — 34.850.695.—.)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret papildu ieņēmu-

mu kopsummas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Balsošanas rezultāts: par papildu ieņēmu-
mu kopsummas pieņemšanu nodotas 46 balsis, pret
to nodotas 26 balsis, atturas 8. Papildu ieņēmumu
kopsumma pieņemta. — Nobalsošanā nāk papildu bu-
džeta kopsavilkums pārlabotā veidā.

(Valsts papildu budžeta kopsavilkums
1931.132. saimniecības gadam.

A. . Kārtēji.
Ieņēmumi. Izdevumi.

Ls Ls
'«.Finanču ministrija . . . 8200.000— i.000.000, -
XI. Satiksmes ministrija . . . 600.000.—

Kopā kārtēji . . . 8.8O0.000.— 1,000.000.—
B. Ārkārtēji.

IX. Finanču ministrija .... 26.050.695— 6.190.000.—
Pavisam kopā . . . 34.850.695.— 7.190.000.—

Pārkārtotais pamatbudžets 126.528.526.— 154189.221-
1931./32. g. pamata un papil-

du budžeta kopsumma . 161.379.221.— 161.379.221.—.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret papildu budžeta
kopsavilkuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par papildu budžeta kopsavilkuma pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
papildu budžeta kopsavilkumu nodotas 46 balsis, pret
to nodotas 26 balsis, atturas — 8. Papildu budžeta
kopsavilkums pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā
deputāta Breikša iesniegtais papildu budžeta noslēgu-
ma teksts:

«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta

pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. No-
slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Vārds redak-
cijas kommisijās referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Valsts papildu budžetā
1931./32. saimniecības gadam redakcijas kommisijai
pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās paziņojumu? Ie-
bildumu nav. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk
papildu budžets 1931./32. saimniecības gadam visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret papildu budžeta pie-
ņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par papildu budžetu 1931./32. saimniecības
gadam visumā nodotas 47 balsis, pret to nodotas 36
balsis. — Papildu budžets 1931./32. saimniecības ga-
dam pieņemts. ^Pie abiem budžetiem iesniegts vairāk pārejas
formulu. Vispirms — budžeta kommisijās iesniegtā
pārejas formula skan tā:

Saeima nolemj: uzdot valdībai līdz nākošā 1932./33. gada
budžeta iesniegšanai Saeima revidēt Kara ministrijas iestāžu
ārrindas stātus, samazinot tos."

Lieku šopārejas formulu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo budžeta kommisijās
pārejas formulu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šī
pārejas formula vienbalsīgi pieņemta. — Deputāti
J. Rancans, S. Ivbuls u. c. iesnieguši pārejas
formulu :

«Uzdot valdībai, sastādot valsts budžetu 1932./33. saimnie-
cības gadam, izdarīt lielākus ietaupījumus uz valsts aparāta sa-
šaurināšanas rēķina."

Šī pārejas formula budžeta kommisijā pieņemta.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Depatātu
Rancana u. c. pārejas formula vienbalsīgi pieņemta.
— Deputāts P. Ulpe liek priekšā:

«Uzdot valdībai likvidēt «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesi",
sākot ar 1. janvāri 1932. gadu."

Šī pārejas formula budžeta kommisijā pieņemta.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas jr
pret to. Tādunav. Kas atturas? Nav. Arī deputā-
ta Ulpes pārejas formula pieņemta. — Deputāts
K. Dēķens iesniedzis šādu pārejas formulu:

«Izglītības ministrijas mazākuma tautību skolu pārvaldēs
samazināt darbinieku skaitu."

Budžeta kommisijā šī pārejas formula pieņemta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Dēķena pāre-
jas formula vienbalsīgi pieņemta. — Deputāts
J. Breikšs iesniedzis šādupārejas formulu:

«Mazākuma tautību izglītības pārvalžu inspektorus likvi-
dēt, skaitot ar 1. janvāri 1932. gadu."

Par mazākuma tautību izglītības pārvalžu inspek-
toriem ir vēl otra pārejas formula, ko iesniedzis de-
putāts K. Dēķens, un tā skan tā:

«Mazākuma tautību skolu inspekoru darbība pārveidojama
tādā virzienā, ka šie inspektori ieceļami saziņā ar skolu depar-
tamenta direktoru un savus ziņojumus par mazākuma tautību
skolām sniedz nevien mazākuma tautību skolu pārvaldes priekš-
niekam, bet arī tieši skolu departamenta direktoram, kurš var
dot arī norādījumus šiem inspektoriem."

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Breikša
pārejas formulu kā radikālāko; ja to pieņems, depu-
tāta Dēķena pārejas formula atkritīs; ja to noraidīs,
nobalsošanā nāks deputāta Dēķena iesniegtā pārejas
formula. Deputāta Breikša pārejas formulai budže-
ta_ kommisijā bijis vairākums, turpretim deputāta
Dēķena pārejas formulai tāda nav bijis. Ir iesniegts
priekšlikums — par deputāta Breikša pārejas formu-
lu balsot aizklāti. Priekšlikumu parakstījuši S. Tro-
fimovs, J. Korņiļjevs, M. Kaļļistrātovs u. c. — No-
balsošanā nāks vispirms deputāta Breikša pārejas
formula:

«Mazākuma tautību izglītības pārvalžu inspektorus likvi-
dēt, skaitot ar 1, janvāri 1932. gadā."

Nobalsošana būs aizklāta. Lūdzu izdalīt zīmītes.
Tie,_kas balso par deputāta Breikša pārejas formulu,
atstāj uz zīmītes „par", kas balso pret to, atstāj
„pret"; kas atturas — atstāj „atturas". — Vai visi
saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lū-
dzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zī-
mītes? Jaunas zīmītes nepieprasa. Iebildumus
neceļ._ Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas
rezultāts: pavisam izdalītas 85 zīmītes, tikpat
daudz saņemtas atpakaļ; par deputāta Breik-
šapārejas formulu nodotas 45 balsis, pret to nodotas
38 balsis, atturas 2. Deputāta Breikša pārejas formu-
la pieņemta; deputāta Dēķena pārejas formula at-
krīt. — Deputāts Breikšs iesniedzis vēl šādu pār-
ejas formulu:

«Sākot ar 1932. gada 1. janvāri likvidēt mazākuma, tautību
atsevišķas skolotāju pārbaudījumu un cenzēšanas kommisijās."

Pie šīs pārejas formulas deputāts Dēķens iesnie-
dzis papildinājumu:

«pārveidojot skolu departamenta skolotāju cenzēšanas
kommisiju par skolotāju vjsparēju cenzēšanas kommisiju, kurā
pieaicināmi attiecīgas mazākumtautības pārstāvji viņas skolotā-
ju cenzēšanas gadījumā."

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Dēķena
papildinājumu._ (J. Breikšs no vietas: „Var apvie-
not!") Deputāts Breikšs piekrīt viņa pārejas formu-
las apvienošanai ar deputāta Dēķena papildinājumu.
Lieku deputāta Breikša pārejas formulu līdz ar depu-
tāta Dēķena papildinājumu uz balsošanu. Budžeta
kommisijā šo pārejas formulu ir pieņēmusi. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šīspārejas formulas pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta
Breikša pārejas formula ar deputāta Dēķena papildi-
nājumu vienbalsīgi pieņemta. — Deputāts K. Dēķens
iesniedzis šādupārejas formulu:

«Likvidēt garīgo lietu pārvaldi. Iekšlietu ministrijā,"
Budžeta kommisijā šī pārejas formula noraidīta.

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
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par šis pārejas formulas pieņemšanu. Tikai 22 balsis.
Nepietiekošs skaits. Šī pārejas formula atkrīt. —
Beidzot deputāts P. Ulpe iesniedzis pārejas formulu;

«Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par apriņķu
priekšnieku amata likvidēšanu, nododot apriņķa policiju apriņķa
valdes pārziņā."

Šī pārejas formula budžeta kommisijā noraidīta.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par šo pārejas formulu nodotas 19 bal-
sis, pret —48 balsis; tā noraidīta, —

Nākošais dienas kārtības punkts— pārgro-
zījumi un papildinājumi likumā par
sliežu un to piederumu pasūtīšanu
ārpus tekošā budžeta. Referents V. Bast-
jānis. Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: 1929. gadā noslēgta
līgumā un izdotā likumā par sliežu apgādāšanu bija
sacīts, ka sliedes apgādās par skaidru naudu, ko uz-
ņems budžetā 3 gadu laikā. Šo likumu un līgumu
valdība nav varējusi pildīt, tāpēc ka nav līdzekļu.
Tāpēc ir iesniegti daži grozījumi likumā, kas liek
priekšā sliežu iegādāšanas laiku pagarināt no 3 ga-
diem uz 6 gadiem un skaidras naudas vietā iegādāt
tas uz krēdita. Principā Liepājas drāšu fabrika pie-
krišanu ir devusi.

Kommisijās vārdā lūdzu šos pārgrozījumus un
papildinājumus likumā pieņemt. Lūdzu arī stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība._ Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidza-
mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vardu neviens nevēlas. — Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. — Vai Augstais nams vēlas teksta
nolasīšanu? Nevēlas. Nobalsošanā nāk virsraksts.

(Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par sliežu un to
.piederumu pasūtīšanu dzelzceļiem ārpus tekošā budžeta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — I nodalījuma ie-
vada teksts.

(Likumā par sliežu un to piederumu pasūtīšanu dzelzceļiem
ārpus tekošā budžeta (lik. krāj. 1929. g. 243) 1. un 2. pantā izda-
rīt šādus pārgrozījumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. — 2. panti.
(1. pantā starp vārdiem: «piegādāšanu" un „par" ievietot

vārdus «uz krēditu".
2. pantā vārdus: „3 gadu laikā" atvietot ar vārdiem:

„6 gadu laikā".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodalījuma

ievada teksts.
(To pašu likumu papildināt ar 3. pantu:)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Maksājumu noteikumus, nosakot maksājumu termiņus un

maksājamo procentu lielumu, apstiprina Ministru kabinets.)
Iebildumu nav? Pieņemts. —Nobalsošanā nāk

likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Vārds
redakcijas kommisijās referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
pildinājumos likumā par sliežu un to piederumu pa-
sūtīšanu dzelzceļiem ārpus tekošā budžeta redakci-
jas kommisijai nekādu pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam
namam ir iebildumi pret šo redakcijas kommisijās
ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lū-
dzu sniegt nākošo ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par līdzekļu
sagādāšanu bezdarba apkarošanai redakcijas kom-
misijā Hek priekšā 2. panta piezīmes trešo rindiņu iz-
teikt ta: „Šajos gadījumos no darba devēja bezdar-
ba apkarošanas fondam par labu piedzenama soda
nauda — 1%- mēnesī no laikā neiemaksātās sum-
mas. ." u.t.t. Sakarā ar 5. panta strīpošanu 6.
pants pārlabots par 5. pantu. — Vairāk pārlabojumu
nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir iebildumi pret redakcijas kommisijās priekšā
liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Tie pie-
ņemti. —

Ārkārtējās sesijas dienas kārtība izsmelta.
Prezidijs liek priekša šīs dienas sēdi un ārkārtējo
sesiju slēgt. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 2.45.)

r (valsts) j
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